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„Aztgondoltam,valakiapüspökeink
közülbúcsúztatjaaköltőt,vagyegy
híresprédikátor,demindenkitisztelte
kérését:nekemkellettagyászoló
gyülekezetbenkiállniésprédikálni!”

WeöresSándor100 f 7.oldal

„Egyházunktagjainaknagyrészeúgy
egyháztag,hogygyakorlatilagnemisél
azegyházban.Nemveszrésztazegy-
háziéletben,istentiszteletekrenemjár,
jóesetbeniscsakpasszívszemlélő.”
Négydimenziósmisszió… f 3.oldal

Tanítólakásbólvendégház f 3.oldal
Gazdagságaszegénységben f 5.oldal
AlbrechtDüreremlékezete f 6.oldal
Észrevétlenhűség f 6.oldal
Ezazanap! f 8–9.oldal
Misszióinap–visszatekintő f 10–11.oldal

„Stratégiaiszempontbólfontosnaknevezte,hogyhittudományi
egyetemünkönvégérvényesenvezessékbeamissziológiaoktatását
ésamisszióigyakorlatot.Tananyaggáválhatnánakavilágbanés
egyházunkbanisjólműködőgyülekezetalapításiés-megújulásimo-
dellek.Aleépülőgyülekezeteketmegkellenepróbálniújraéleszteni.”

Ülésezettazsinat f 13.oldal

b ASzuha-patakvölgyébenfekvőKurityán
evangélikustemploma1729-benépült.Az
ezerhétszázfős,Borsodmegyeitelepülés
egyetlentemplomátareformátusokésaró-
maikatolikusokislátogatják,hiszenrend-
szeresenrendeznekbenneökumenikusis-
tentiszteleteket. Gyakran szolgál helyi
kulturálisprogramokhelyszínekéntis–a
helyiek véleménye szerint „a település
központjátalkotó,nagyszereppelfelruhá-
zottépület”.Nemmeglepő,hogyvalame-
lyestaközségmindenlakójamagáénakér-
zi,ésmindenkinekszívügyeazépségeés
szépségefelettiőrködés.

Azépületteljeskörűállagmegóvásaérdekében
aKurityánértAlapítvány2009-benpályázatot
nyújtottbeazÚjMagyarországvidékfejleszté-
siprogram keretében,amellyel2011-benkilenc-
millióforintotsikerültnyerniük.Azösszegből
felújítotttemplomotjúnius1-jén,aközségés
azegyházakközösünnepéndr.FabinyTamás
püspökszentelteújjá,így–TúróczyZoltán püs-
pök1957-esszolgálatautánötvenhatévvel–is-
métpüspökiáldásbanrészesültazIstenháza.
Amunkálatoksoránmegújultavakolás,alá-

bazat,ahomlokzat,atető,afedélszerkezet,a
nyílászárók,abádogozás,aburkolatésatető.

ÍgyaKurityánbalátogatókszámáranemlehet
kérdés:útbaejtik-eapálosromkolostorésaPal-
lavicini-kastélymellettazevangélikustemplo-
motis.
ApüspökigehirdetésébenZsolt26,8alapján

arrólszólt,hogynemelégcsodálni,szeretniis
kellIstenházát.Nemelégcsupántörténelmi
látványosságkénttekintenirá,mertakkornem
jönlétreIstenésemberközöttaszeretetkap-
csolat.Apárévemégazelmúlásthirdetőro-
mostemplommostújraaztüzeni:nemszabad
leírnieztarégiót,Istenmegújítószeretetének
ittisvanhelye.Atemplommindenkithívama-
gaegyszerűségével.Bárelődeinknincsenekitt
közöttünk,demiittvagyunk.Kérdésaz,hogy
jönnek-e utánunk utódaink. Imádkozunk-e
ezért?–tettefelakérdéseketFabinyTamás.
AzünnepiközgyűlésenBalázsTibor, azalig

félszázlelkesevangélikusszórványtgondozó
sajókazailelkész,illetveVargaLajosné, aKu-
rityánértAlapítványelnökeszámoltbeamun-
kálatokról. Végezetül rendhagyó kulturális
műsorkövetkezettazelnökasszonykonferá-
lásával.
A legfontosabb az, hogy Kurityánban is

hangozzékazigeazősifalakközöttminden
odavágyóésodatévedőszámára,hogyatemp-
lomból kilépve Isten szeretetében megerő-
södvefolytathassaútját.
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b Az úgynevezett Kongó Munkacsoport
tartottaévesülésétmájus24–26.között
Piliscsabán.Abajormisszióiintézet(Mis-
sionEineWelt)ésahamburgiközpontú
MisszióiésÖkumenikusKözpont(Zent-
rum für Mission und Ökumene) által
koordináltegyüttlétrenemvéletlenülke-
rültsorMagyarországon.Kétesztendeje
ugyanisazEvangélikusKülmisszióiEgye-
sület(EKME)istagjalettamunkacsoport-
nak,hiszenévekótamagyarokissegítik
a kezdetben száz, most már százötven
kongóikisgyermekiskoláztatását.(AMis-
sionEineWeltAfrika-referensévelinter-
júnkaz5.oldalon.)

A hosszú hétvégét átfogó alkalmat a kül-
misszióiegyesületszervezőtitkára,SzirmaiZol-
tánné készítette elő nagy gondossággal. A
programbólnemhiányzottabudapestiváros-
nézéssem.APiliscsabántartottkonzultáció-
nakugyanis–túlazafrikaiügyekintézésén–
céljavoltazis,hogyaHamburgkörnyékéről
és Bajorországból érkezettmintegy tizenöt
résztvevőmegismerjehazánkat:közvetlenül
szerezhesseninformációtaktuálistársadalmi-
politikaihelyzetünkről,illetőlegtájékozódhas-
sonegyházunkmisszióimunkájáról.

Abban,hogyanémettestvéreinkbenélő,or-
szágunkkalkapcsolatoselőítéletmegváltozott,
nemkisszerepetjátszottdr.SzentpéteryPéternek,
azEvangélikusHittudományiEgyetemdocensé-
nekátfogóelőadásaMagyarországmúltjárólés
jelenéről.Bakay Péternek, egyházunk cigány-
misszióireferensénekjóvoltábólnémetvendé-
geinkárnyaltképetkaphattakaromákhelyzeté-
rőlis.ASárszentlőrincrőlveleegyüttérkezett
asszonyokpedigarróltettekbizonyságot,hogy
Krisztusmitvégzettelazéletükben.(Bizonysá-
gaiőkannak,hogymikéntdöntileaSzentlélek

Úristenamagyarokkalszembenielőítéletfalait,
éshogyanszüntetimegazősiellenségeskedést
beásésoláhcigányokközött.)
Néhánynappalkésőbb,amikorakonzultá-

ciórésztvevőileveletírtakakongóipüspöknek
ésmunkatársainak,atöbbiközöttígyfogalmaz-
tak:„…eljöttekhozzánkaromákis.Tudjátok,
őkolyanokottMagyarországon,mintnálatok
amaszájok.”
Azidézettsorokarrólárulkodnak,amitamun-

kacsoport tagjai elkötelezetten képviselnek.
Hogytudniillikmi,emberekösszetartozunk.A
földközösotthonunk,saz„erősebb”testvérnek
feladatafelkarolniagyengébbet.

g BPM
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Tokaj,Tállya,Hernádbüd,Aba-
újszántó(képünkön),Monok.
Apüspöknemcsupánkísérő-
ként, hanem aktív szolgáló-
ként vállalkozott a gyüleke-
zetlátogatókörútra.Egykoron,
siófokiszolgálataidején–ha-
sonlóan fiatalon, hasonlóan
sokszórványtelepülésselmeg-
bízva–FabinyTamásmagais
megtapasztaltaahosszúvasár-
napokkihívásait.
Mertkorántsemkönnyűaz

ilyen körút, nem egyszerű
mosolyogva és százszázalé-
kosankoncentrálvavégigcsi-
nálni:Luther-kabátfel,litur-
gia, igehirdetés, beszélgetés
ahívekkel–Luther-kabátle,
utazás – Luther-kabát fel…

akárhatszorisegyetlenvasár-
nap.Ilyenkortalánazongon-
dolkodikelegypüspök,vajon
sajátvagyaszórványhelyzet-
benmunkálkodólelkészszol-
gálatafárasztóbb-e.
Ésvanegymásikkérdésis,

amelyrenemmindigkönnyű
aválasz:kell-ekilencóralefor-
gásaalattszázkilométertutaz-
niszázevangélikusért?Ane-
hézgazdaságihelyzetbenazt
kellenemondanunk,hogyez
bizonyráfizetés.Viszontne-
künkmásszempontokatkell
szem előtt tartanunk: a ki-
lencvenkilencet otthagyó jó
pásztorpéldáját(Mt18).
Bárazötistentiszteletvál-

tozatos körülmények között

zajlott(aháromszázférőhelyes
templomtólanyárikonyháig),
közös volt mindegyikben a
kicsinység–ésatöbbfelekeze-
tűség. Hol huszonöten, hol
pedigtízenvártákaszolgálat-
tevőket.Éppenezértavasár-
napi textus alapján (Róm
1,16–17) a püspök az együtt
maradásésPálapostol„nem
szégyellemazevangéliumot”
hitvallásánakfontosságáthe-
lyezteahívekszívére.
HaszégyelljükKrisztus-kö-

vetésünket,akkormindenmás
kegyescselekedetünkhiábava-
ló.Istenamindenkörülmé-
nyekközöttélőreménységet
várjakövetőitől.Ettőlleszünk
hűtanítványok.Ottélhetjük
meghitünket,ahovahelyez-
tettünk.Ottkellerősítenünk
ahívőközösségetjelenlétünk-
kelésbizonyságtételünkkel.És
Krisztusnemfogjacserben-
hagynimégazötfősvasárna-
pigyülekezetetsem.
Szentháromság ünnepe

utánazelsővasárnaponTo-
kajéskörnyékeevangélikus
gyülekezeteiben ez volt az
örömhír.Legyenezanöveke-
désbenvalóreménységforrá-
saahívekésfiatal,közösség-
építőlelkipásztorukszámára
egyaránt!

g HHÁ

1 lé lek/ki lo mé ter
Püspökiszórványvizitáció

aTokajésKörnyékeEvangélikusEgyházközségben

b Bizonynemritka,hogyalelkészek–felekezettőlfügget-
lenül–avasárnapotcsaládjuknélkülkénytelenektölte-
ni.Reggeltőlestig.Olyannyira,hogymégebédidőbensincs
idejükhazakanyarodni.AsztalosRichárd beosztottlel-
készaTokajésKörnyékeEvangélikusEgyházközséget
gondozzaimmáronhároméve.Atokajibázisonkívülhét
kicsinyszórványgyülekezetevangélikusainakpásztora.
Páratlanhetekenöt,pároshetekenpedignégyistentisz-
teletettartamajdfélmegyényiterületen,sőtalkalman-
kéntahatárontúliNagytárkánybaisátlátogat.Vasárna-
ponként száz kilométert autózik, hogy összesen alig
százembernekprédikálhasson…Egyilyenútraszegődött
afiatallelkészmelléjúnius2-ánazÉszakiEgyházkerü-
letpüspöke,dr. FabinyTamás.
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Areformátoriteológiafélreértettfel-
ismerésénalapulazadivatosszlogen,
hogy„Istenúgyfogadjaelazembert,
ahogyvan!”PedigLuther aztvetette
akorabelihivatalosegyháziteológia
szemére, hogy nem számol Ádám
bűnbeesésénekazembertermészetét
megrontókövetkezményével,amely
miattminden,evilágraszületőember
Istenszámáraelfogadhatatlan.
AzembernekSzentlélektőlkellúj-

jászületnie ahhoz, hogy Isten szá-
máraelfogadhatólegyen.Ennekfel-
tételepedigamegtérés:azÁdámtól
örököltbűnöstermészet–Pálapos-
tolszavával:azóember–elítéléseés
naponkéntimegfojtásaazegyszerike-
resztségvizében.Luthererregondol,
amikora95tétel bevezetőjébeneztír-
ja:„MikorUrunkésMesterünkazt
mondta:»Térjetekmeg!«–aztakar-
ta,hogyahívekegészéletebűnbánat-
ratéréslegyen(Mt4,17).”(Zsigmondy
Árpád fordítása)
Ezzelszembennemállmegazaz

érv,hogyazevangéliumoktanúsága
szerintJézusMátét(Lévi),Zákeust
vagyasamáriaiasszonytpillanatnyi
bűnösállapotábanfogadtael.Igaz,Jé-
zusszóbaálltvelük,hiszenősoha
nemfordultelmegvetésselegyetlen
bűnöstől sem.Akik viszont ennek
nyománhittekbenne,ésakövetői-
vélettek,azoknakgyökeresenmeg-
változottazélete.Mátéotthagytaa
vámszedőpultot,Zákeusfelhagyott
acsalássalésrablással,ésmegtérítet-
temindazokkárát,akiketadószedés
címénkifosztott.Azegyházüldöző
Saul Pál apostolként lett Krisztus
mártírja, és még folytathatnám a

sort.Istenszámáraelfogadhatatlan
addigiéletüketmindannyianelítélték,
és nap mint nap arra törekedtek,
hogyIstenakaratátcselekedveIsten-
nektetszőéletetéljenek,azzalare-
ménységgel,hogyavégsőnaponIs-
tenismegváltottgyermekeinekte-
kintiéselfogadjaőket.
„Ma,haazőszaváthalljátok,neke-

ményítsétekmegaszíveteket!”– ami-
koralevélírójaa95.zsoltártidézi,egy-
értelműenJézusnakabűnösöketIsten
iránti hűségre és engedelmességre
hívószaváragondol.Afarizeusokés
aképmutatókegyesekazértnemvol-
tak képesekmeghallani ezt a szót,
mertaztgondolták,nemnekikszól,
hiszenőkmármostisilyenek:hűsé-
gesekIstenhez,ésengedelmesenkö-
vetikakaratát.EzvoltazokaaJézus
szavával szembeni ellenállásuknak,
szívükmegkeményítésének.
De Jézus bűnösöket hívó szava

előttazokapogányokismegkeményí-
tették szívüket, akik apogányságot
nemismertékelbűnnek.Istenfélőnek
tartottákmagukat,mertvoltakiste-
neik,akiknekáldoztak.Hallanisem
akartakarról,hogyezbűn,mertIsten
számáraapogányságelfogadhatatlan.
Azon buktak el, hogy Istent nem
tudtákolyannakelfogadni,amilyen-
nekJézusban,azemberrélettIsten-
benkinyilatkoztattamagát.
Ámnincsújanapalatt.Vannak

olyanok,akikmaisúgyhallgatjákJé-
zushívószavát,mintamelynemne-
kikszól,mertúgyvélik,őkmárrégen
elegettettekneki.Ezértmostaniálla-
potukbanIstenszámáraelfogadható-
nakérzikmagukat.Pedigezenaföl-

dönIstenszámárasenkisemelfogad-
hatóazemberrélettIstenen,Jézuson
kívül. Isten mindannyiunkon az ő
arcmását keresi, és egészen addig
nemvagyunkszámáraelfogadhatók,
amígfölnemismerirajtunk.
AKrisztusképérevalóformálódá-

sunkazonbanhitrejutásunkalkalmá-
val csupán elkezdődött. Halálunk
órájáigmindennapfolyamatbanvan,
hamegnemkeményítjükaszívünket.
Ezért amikor úgy gondoljuk, hogy
csakmásoknakkellváltozniuk,dene-
künkmárnem,akkorbiztosaklehe-
tünkbenne,hogymegkeményedetta
szívünk.Akkornekünkisszólazsol-
tárosnakaZsidókhozírtlevél szerző-
jeáltaltolmácsoltfelszólítása:„Ma,ha
azőszaváthalljátok,nekeményítsé-
tekmegaszíveteket!”
Korunkkereszténységétfokozottan

fenyegeti a mindenkori pogányság
kísértése:Istentamagunkszámárael-
fogadhatóvá igyekszünk tenni. Ez
nemigazolhatóa„Hogyanjuthatokir-
galmasIstenhez?”reformátorikérdé-
sével.Nemtagadható,hogyLuthera
középkorikegyességáltalkiformáltés
atemplomioltárképekésfreskókál-
talisterjesztettzordistenképetnem
tartottahitelesnek.Deőeztéppena
Szentírásban adott kinyilatkoztatás
alapjánbírálta.Ezértnemlehetráhi-
vatkozvaigazolniaztamoderntörek-
vést,amelyazigeikinyilatkoztatásis-
tenképétigyekszikazemberelvárá-
saihozésigényeihezigazítaniésezzel
magátIstentazemberszámáraelfo-
gadhatóvátenni.
Azantikpogányságiseztakartael-

érniakülönbözőistenekoltáránbe-

mutatottáldozatokkal.Erreazútraté-
vedtakereszténységis,amikorJézus
kereszthalálátIstenreható,Istennek
azemberirántiindulatátkedvezően
befolyásolóáldozatnakfogtaföl.Pe-
digazÍrásszerintIstenazértáldozta
fölegyszülöttFiátazembermegmen-
téséért, mert eleve az ember javát
akarta.EzértakarjaazembertKrisz-
tusáldozatávalnemcsakmegváltoz-
tatni,hanemújjáteremteni.Mertcsak
azÁdámképétaKrisztushalálának
erejévellevetőésaKrisztusképétaz
őföltámadásánakerejévelmagánki-
ábrázolniengedőújemberválikIsten
számáraelfogadhatóvá.
Ezaváltozásnemhelyettesíthető

egyKrisztusáldozatával„megszelídí-
tett”Istenképénekafelvázolásával,aki
úgyfogadjaelazembert,ahogyjelen-
leg van. A kinyilatkoztatás szerint
Istennemazérttürelmesmahozzánk,
mertjelenállapotunkbanelfogadha-
tónaktalál,hanemmertKrisztusál-
dozatára tekintve már most a Fia
képmására megújult embert látja
bennünk,akivéKrisztushalálánakés
föltámadásánakerejévelnapontafor-
málódnunkkell.Eközbennapontakell
viselnünkarégiönmagunknakvaló
meghalásésaszületendőújemberünk
vajúdásánakfájdalmait.
Haezeketafájdalmakatmakacsul

elkerülniakarjuk,ésszívünketmeg-
keményítve akadályozzuk Krisztus
halálánakésföltámadásának–mint
azIstenelőttiegyetlenkedvesáldozat-
nak–bennünkvalómunkálkodását,
akkor bizonyos, hogy az ige most
éppminkethívmegtérésre:„Ma,ha
azőszaváthalljátok,nekeményítsé-
tekmegaszíveteket!”

g VéghElyiAntal
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„Ma, ha az ő sza vát hall já tok, 
ne ke mé nyít sé tek meg a szí ve te ket!”

a va Sárnap ig éje

b Mai énekszerzőnk személye
összekapcsoljaaz1955-ösésaz
1982-es énekeskönyvet. Scholz
László (1911–2005)fiatalkorától
írtverseket,igehirdetőiszolgála-
tátpedigteológiaitudatossággal
végezte.Agyülekezetiénekekben
ekéttevékenységekapcsolódott
összemindannyiunképülésére.
Fedezzükfelkevésbéismert,rit-
kábbanénekeltszövegeitis!

„Hanemküzdünknagyelszántság-
galmondatrólmondatraakifejezé-
sért,henyévéleszafogalmazásunk.
A henyeség pedig mind a tanítás
pontosságátmegöli,mindagyüleke-
zetszerűségszempontjátmegrontja.
(…)Magyarnyelvünkegyháziműve-
lésemaislegnagyobbnemzetiszol-
gálatainkközétartozik”–írjamár
1942-ben.Énekszövegeiiseszigorú
mércéhezigazodvakészültek.
ScholzLászlótizenegyénekfordí-

tással(EÉ55,102,110,157,163,329,
371,388,393,493,503)éstizenhatere-
detikölteménnyelszerepelénekes-
könyvünkben.
Felrázópünkösdiversét–Szent-

lélek,LelkeAtyánaksFiúnak (EÉ245)
–nemrégteljesegészébenközöltük
(EvangélikusÉlet, 2013/20.szám,2.
o.).Ezazénekevangélizációkonter-
jedtannakidején,ésaDunántúliéne-
keskönyv újrészébenismegtalálha-
tó.Ezenkívülmégöténekétismer-
hetjük1955óta.
AzElénkbejönaszeretet (EÉ298)

hittanításunk alapját fogalmazza
meg:„Szívéhezajtótmaganyit,/A
keresztségbenővanitt:/Atya,Fiú,
Szentlélek.”(1.versszak)
AzElőször lépekoltárodhoz (EÉ

300)váltakozóstrófáiakonfirman-
dusok imádságát és a gyülekezet
biztatásátöntikszavakba.

AJézus-énekek fejezetegyikdarab-
jábana73.zsoltárlegfontosabbgon-
dolataittaláljuk,Krisztusravonatkoz-
tatottformában.„Mindenkorveled
vagyok,/JézusKrisztus,énMegvál-
tóm!(…)//HogyhaSzentlelkedve-
zet,/Megküzdökafergeteggel!”(EÉ
394,1–2)
AkövetkezőversJn15alapjánké-

szült.„Jézusaszőlőtő,/Mivesszők
vagyunk,/Élünk,haőbenne/Meg
ismaradunk.(…)//Atyánkmetsző-
kése/Minkettisztogat,/Hogytöb-
betteremjünk,/Gyümölcsöt,sokat.”
(EÉ395,1–2)
A Szép Hajnalcsillag (EÉ 397)

nemcsupánszövegéttekintvenye-
reségeénekeskönyvünknek,hanem
azértis,mertígyegyszépbarokkdal-
lamotmentettünkmegafeledéstől.
ASchönsterHerrJesu vershezugyan-
isnémetnyelvterületenkétdallamis
társul.Azelső,molldallamScholz
verséhez kapcsolódik, a második,
dúrdallamotpedigFelségesJézus (EÉ
371)kezdettelénekeljük(keletkezé-
séről:EvÉlet, 2008/51–52.szám,15.
o.).Acsillagemlítésemiatténekes-
könyvünk vízkeresztre ajánlja az
éneket,deóévestegraduálének-javas-
lata is ez (valószínűleg a második
strófaalapján).„Századokjönnek,/
Shamarel is tűnnek,/Fényükki-
huny,ködbevész./Nékednemárt-
nak/Felhőkésárnyak:/Fényesség-
bencsakegyrenősz!”
ATisztítsdmegszíved,Jeruzsálem

népe (EÉ460)Ézsaiáskönyvén ala-

pul, és a Jeruzsálem pusztulására
emlékező vasárnap graduáléneke
(részletesen:EvÉlet, 2008/30.szám,
2.o.).Másodikversszakakülönösen
illikapassiósdallamhoz:„Szeplőte-
lenlégyaKrisztusnapjára,/Mert
igennagyvoltváltságodnakára,/Ár-
tatlanomlottKirályodnakvére.–/
Térjmegkedvére!”
Scholz többi éneke az 1982-es

gyűjteménybenjelentmegelőször.A
Csüggedt, alélt vagyok (EÉ 246) a
Szentlélekvigasztalásáértfohászko-
dik;aHováforduljon,merretérjen
(EÉ396)előbbútmutatástkér,majd
kimondja,hogyJézusmagaazút.
Amásikembermás,mintén (EÉ

472)RezessyLászló dallamánszólal
meg,azÍztadasó,megtart,óvrom-
latlanul (Mt5,13–16alapján,EÉ473)
pedigSulyokImre dallamáhozkap-
csolódik.Ezutóbbi–melyaSzent-
háromságünnepeutáni13.héténe-
ke–személyeskérdésekkelszembe-
sítiazéneklőt:„Mértvagyunkmég
romlás, ízetlen halom? (…) Mért
vagyunkhátárnyékaföldkerekén?
(…)Arcátmérttakarja,kimaJézu-
sé?”(1–3.versszak)Avégénviszont
reménytadvafohászkodik:„Megvál-
tottál,Jézus,önnönvéreden./Kö-
nyörüljmostfáradt,gyarlónépeden!”
(4.versszak)
AzÚgy fogaddbea testvért (EÉ

474)azembergyengeségemiattleg-
nehezebbenmegvalósíthatóéletfor-
ma,amegbocsátás,szeretetfontos-
ságáthangsúlyozza:„Nézd,Krisztus

úgy,amintvagy,/Megszánésátölel.
/Neirtózzemberektől,/Hozzájuk
lépjközel!”(2.versszak)
AParányicsillagezaföld (EÉ489)

ateremtettvilágcsodájárairányítja
afigyelmet,majdaTeremtőhözfor-
dul:„Ó,bölcsIsten,kiművedet/Em-
berrelkoronáztad,/Add,megszen-
teljüknagyneved,/Legyenbennünk
alázat!”(5.versszak)
Találódöntésselahitvalláspara-

frázisához tartozódallamon szólal
megAz Isten szent és felséges (EÉ
330).Afelséges,irgalmasésmindig
egyIsten„Arcátnemlátja,csakahit.
/LetérdelünkaSzentelőtt,/Mert
hisszükésimádjukőt.”(4.versszak)
Ahúsvétifejezetlezárásacímadó

énekünk,aTámadjfelújéletremár
(EÉ225).Nagyszerűenútnakindítaz
ünneputánahétköznapokrais:„Úgy
ébredjmindenreggelen,/Hogyéle-
tedhúsvétlegyen–/Támadjfel,drá-
ganépe!”(4.versszak)
ASzálljonazénekszárnyánaszél-

nek (EÉ70)–jólilleszkedvetáncos
dallamához–szinteeksztatikusálla-
potbaemel;húsvétiörömötsugárzó
szövegeazegyháziévmásidőszaká-
ban is fogódzót jelenthet. „Bízzál
őbenne,kitvégeselme/Fölnemfog-
hat,szemnemlát!/Ujjongószívvel,
ámulvahiddel:/Látőtéged,sátfog,
át!/Magáhozláncol,küzdeszvagyját-
szol, / Alva vagy ébren, derűben,
vészben/Irgalmaőriz.Halleluja!/Foj-
togatbánat,kísértéstámad,/Marcan-
golkétség?Megváltódélmég!/Élet-
reővisz.Halleluja!”(2.versszak)

g Dr.EcsEdiZsuzsa

„Az Úr erőt len ben erős,
ne fe ledd, ő él ben ned!”

ScholzLászlóénekszövegei

KegyelmesAtyánk!Köszönjükne-
ked,hogyigédbenújraésújraszólsz
hozzánk,ésabennedvalóremény-
ségrehívszminket.
Könyörgünk azokért, akik re-

ménytelenül élnek. Segítsd őket,
hogyfelemelhesséktekintetüketrád,
ésmeglássákbennedazéletértelmét
ésteljességét.
Könyörgünkazokért,akikanagy

árvizekbenelveszítettékotthonukat,
eddigiéletükmunkájánakgyümölcse-
it.Segítsdőketerőveléskitartássalaz
újjáépítésben, újrakezdésben. Adj
melléjük segítő kezeket, a mások
gondját felvállaló kisebb-nagyobb
közösségeket. Tégy bennünket is
nyitottá,hogysegítségükrelegyünk
aszenvedőknek,nélkülözőknek.
Könyörgünk azokért, akik nem

bennedkeresikazéletreménységét
ésteljességét.Vezesdőketazegyet-
lenszükségesfelé,hogymindenmá-
sértcsakezután,ráadáskéntadjanak
hálátteneked.
Könyörgünkazokért,akikbenned

bíznak,tőledkaphattákmegazélet
teljességénekajándékát.Tartsdmeg
őket,testvéreinketaveledvalóközös-
ségben,ésaddmegnekikaztazel-
szánást,hogyakaratodatéskegyel-
medetmindjobbanmegakarjákis-
merni.
Könyörgünk azokért, akiket fel

akarszhasználniegyházadépítésére.
Segítsmegtalálnihelyünketagyüle-
kezet közösségében. Add, hogy
mindannyianfelvállaljukazt,amitta-
nítványaidrabízolfeladatként.Segíts
szólnunk, ha kell, hallgatnunk, ha
kell,add,hogyegészéletünktanúsá-
gottegyenabennedmegtaláltbékes-
ségrőlésteljességről.
Kegyelmes Atyánk! Mindenün-

ketatekezedbehelyezzük,mertná-
lad mindenünk biztonságban van.
Őrizdlépteinketebbenavilágban,és
tartsmegbennünketországodteljes-
ségre jutására JézusKrisztus,ami
Urunkáltal.Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„AmikoraBibliátfordítanikezdtük,
abbanisreménykedtünk,hogymajd
kevesebbetírnakezután,stöbbetol-
vassákéstudakozzákazÍrást.Mert
mimáscéljalenneatöbbiírásnak,
mint hogy a Szentíráshoz vezes-
sen,ésbenneeligazítson,ahogyJá-
nosmutatottKrisztusra:»Nekinö-
vekedniekell,nekempedigkisebbé
lennem.« (Jn 3,30) Hogy ki-ki a
tiszta forrásból igyekezzék inni,
ahogyeztmindenjóravalóegyház-
atya biztosan meg is tette. Mert
sem a zsinatok, sem az egyház-
atyák,semminemfogunkolyanjól
írni,mégalegvilágosabbéslegter-
mékenyebb pillanatainkban sem,
mintahogyaSzentírás,vagyisIsten
magaírt.Jóllehetüdvösségünkhöz
szükségünkvanaSzentlélekre,ahit-
re,azistenesbeszédreéscselekede-
tekre is, ezek mellett azonban a
prófétákatésazapostolokatisaszó-
székrekellültetnünk,hogylábukhoz
telepedvehallgassuk,mitmonda-
nak,snemnekünkkellbeszélnünk
azőfülükbe.”

d LutherMárton: Németelőszó
(CsepregiZoltánfordítása)
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AzideitavaszonavattákfelBudapes-
tenazelsőúgynevezett4DX-esmo-
zit.Ezenaztkellérteni,hogyújtech-
nikávalszórakoztatjákanagyérdeműt:
anézőmárnemcsupántérbenláthat-
jaavetítettképet,hanematöbbiér-
zékszervétisbevonvaátélheti.Adott
esetbenmegmozdulnakalattaaszé-
kek,speciálisszelepekkelaszélérze-
tétisimitálnitudják,hogyanézőtény-
legesenérezzemagátottaszélben,az
esősjelenetnélvízpermethullanéző-
téren, hogy a bőrén érezhesse az
esőt,ésígytovább.
Bár vannak, akik joggal vonják

kétségbea„négydimenziós”jelzőt,
mondván,hogyanegyedikdimenzió
nemazérzékelésünkkiszélesedése,
hanemazidő,vagyisrosszaszóhasz-
nálat.Ebbemostnemenjünkbele.
Akiakarja,megérti,hogyaszórakoz-
tatóiparezzelmit szeretne jelezni.
Azt,hogymegintegyhatalmaslépés
történtatechnikában.
Írásombanezutánsemaszóhasz-

nálattal,sematechnikairészletekkel
nemfoglalkozomtovább.Olvasóim
figyelmét inkábbazúj technológia
céljafelészeretnémirányítani.Mert
ezek az újítások arra irányulnak,
hogyanézőminélinkábblépjenbe
avirtuálistérbe.Nekívülálló,passzív
szemlélője, hanem résztvevője le-
gyenatörténetnek.Elgondolkodta-
tó, hogy még a szórakoztatóipar-
banisküzdenekazért,hogyanéző-
térenanézőnecsakszemlélő,hanem
résztvevőlegyen!
Amindenkoriemberősidőkóta

hajlamosarra,hogyfelvegyeakívül-

álló,passzív,szemlélődőpózt.Talál-
kozunkezzelaproblémávalaBibli-
ábanis.Jézusazirgalmassamaritá-
nusrólszólópéldázatábankétolyan
embertisbemutat,akikfőállásbanaz
Istenügyébenforgolódnak(papéslé-
vita),azaktuálisélethelyzetbenazon-
banakívülállókközömböséspasszív
pózátfelvéveelmennekarászoruló
mellett…Kitudja,hány„szemlélő-
dő”embermentelabetesdaibeteg
mellettisharmincnyolcévalatt?…
Miért„nincsembere”ahömpölygő
nagyvárosban?Mertakörülötteélők
akívülállókpasszívközömbösségé-
velmentekelmelletterendszeresen.
Változottebbőlaszempontbóla

világ?Atechnikaifejlődésnyománaz
emberkönnyebbeneljuthatakáravi-
lágmásikoldalárais.Ahírekispil-
lanatokalattkörbeérnekaföldön.A
moderneszközöksegítségévelbeszél-
ni tudunk távol élő szeretteinkkel,
ugyanakkor szinte áthidalhatatlan
távolságothozlétreemberésember
közöttaközömbösség.
Azemberélvalaholegyországban,

egytelepülésenvagyegycsaládban,
desokszorúgy,minthasemmiköze
nemlenneatöbbiekhez.Ottvan,de
csak passzívan. Csak felszínesen
szemlélődik,nemveszrésztamásik
életében,csakazelvárásaitfogalmaz-
zamegvelekapcsolatban.JohnFitz-
geraldKennedy néhaiamerikaielnök
talánlegtöbbetidézettmondatapon-
tosaneztaproblémátérinti:„Neazt
kérdezd,hogymittettértedazor-
szág,hanemazt,hogytemittettélaz
országért…”

Mai egyházi életünk fő problé-
máinakgyökereisittvan.Egyházunk
tagjainaknagyrészeúgyegyháztag,
hogygyakorlatilagnemisélazegy-
házban.Nemveszrésztazegyházi
életben,istentiszteletekrenemjár,jó
esetbeniscsakpasszívszemlélő.A
népszámlálásiadatok2001–2011kö-
zöttiváltozásasokaknakmegdöbbe-
néstokozott,pedigcsakegylépéssel
közelebbvittbennünketarealitáshoz.
Négydimenziós misszióra van

szükség!Ezenaztértem,hogyazegy-
háznaknagyonkomolyankellvennie
azt,amitaszórakoztatóiparfelismert
már.A„nézőt”apasszívszemlélődők
pozíciójábólbekellhívni,bekellve-
zetniabelső térbe.Határozottcé-
lunknak kell lennie, hogy passzív
testvéreinklépjenekbevalóbangyü-
lekezeteinkbe, vegyenek részt kö-
zösségeinkéletében!Teológiainyel-
venezamegtérésrehívás.Luther a
95tételtmindjártazelsőtételbena
megtérésrehívássalkezdte.Ésmicso-
daváltozásokindultakel!
Ehhezperszeazegyházonbelülis

szemléletváltozásnakkellbekövetkez-
nie.Gondoljunkbele,hogyistentisz-
teleteinkenésgyülekezetialkalmaink
többségénjut-emásszereparésztve-
vőknek,minta„néző”szerepe!
Ittmostízelítőülegymárlétezőés

egytervezésifázisbanlévő„négydi-
menziós” missziói lehetőséget vá-
zolok.
Az osztrák evangélikus egyház

néhányévekialakítottegyturistautat
azAlpokfestőihegyeinátKönyvek
útja vagybővebbenKönyvcsempészek

útja elnevezéssel.ABajorországból
déli irányban egészen Szlovéniáig
vezetőútvonalonnemcsupántúrá-
zást kínál, hanem „négydimenziós
módon”tanít.Atúrázókszámáraaz
útvonalatésszálláslehetőségeketkí-
nálókísérőkönyvimpulzusokat,sok
érdekesésfontostörténelmiismere-
tet,valamintlelkiútravalótisad.
Sajátosbizonyságtételezazevan-

géliumhatalmáról.Areformációtkö-
vetőgyászosévtizedekbenazevan-
gélium által megérintett emberek
micsodakockázatot,veszélyeketvál-
laltak,amikorköpenyükalattaSzent-
írástvitték,hogyazörökéletbeszé-
deeljussonmindtöbbekhez!…Isten
Lelkesegíthetmeglátniésmegérte-
niamaemberénekis,hogymivolt
azakincs,amelyértilyenkockázatot
vállaltakésáldozatokathoztak!
Régóta gondolkodom egy olyan

„négydimenziós”misszióialkalmon,
amelyamidunántúlitörténelmünk-
bőlmerítveúgytanít,hogyarészt-
vevőkmintegyalábukban,atagjaik-
ban megérezhetik, átélhetik, hogy
mitjelentettbizonyosszázadokban
az evangélikus hit megélése. Ne-
künk,maievangélikusoknakiserőt
adhatannaktudata,hogyolyanelő-
dök leszármazottaiésutódai lehe-
tünk,akikevangéliumihitüketakkor
semhagytákel,amikorvasárnapon-
kéntatemplombajutásérttíz-húsz-
ötvenkilométereketkellettmegten-
niükgyalogvagylovaskocsival.
Olyanartikulárismisszióinapter-

veikörvonalazódnakbennem,ame-
lyenvalamelyiktörténelmiartikulá-

ris templomunkba látogatnánk el
több(különbözőtávolságralévő)ki-
indulásipontrólgyalog,illetvelovas
kocsikkal.Többlehetez,mintemlék-
túra.Több,mintbelegondolásegy-
korieleinknehézhelyzetébe.Segít-
hetmegértenihoni evangélikussá-
gunkbelsőerejétésrátalálniamö-
göttelévőkincsre.Arrólnemisbe-
szélve,hogyezakeretiskínálvala-
mit a modern embernek, amiben
manapságmáraligvanrésze.Egymás
mellettközösenhaladhatunkaközös
célfelé,ésközbenbeszélgethetünk.
És talán ezen az úton vagy az

odaérkezésutánalelkiprogramokon
isodaszegődikmellénkaz,akisokak-
nakmégismeretlenidegen.Akiaz
emmausi úton is odaszegődött el-
csüggedttanítványaihoz,ésújerőt,
újlátást,újéletetadottnekik!

Négy di men zi ós misszió… é gtájoló

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

Eztazelhivatottküzdenitudásttöbbeniskiemel-
tékköszöntőjükben.GáncsPéter püspökis,aki
prédikációjábanmegköszönte,hogyBoglárkaát-
gondolthitvalláskéntfelsoroltaeddigipályájahat
állomásátaválasztottpáliigével–ahogyanazor-
dinációraszólómeghívónszerepelt–:„JézusKrisz-
tusmondja:»Elégnekedazénkegyelmem,mert
azénerőmerőtlenségáltalércélhoz.« (2Kor12,9a)”
„Ezahatállomás,életedstációiésezatizen-

hatszóéletedtitka,hitvallása,küldetésnyilatko-
zata”–mondtaapüspök,majdVI.Pál pápát
idézvehangsúlyozta:matanúkkellenekésjóve-
zetők,akikenátragyogafény,átjönazerő.Hi-
szenalelkészvezetőjeaközösségnek,ésittsincs
másképp,mintahogyanfizikaórántanultuk:az
ajóvezető,akiarajtaátfolyóáramot,energiát
minélkisebbveszteséggel,minélnagyobbhatás-
fokkaltudjatovábbítani.EnnéltöbbetHorváth-
CsitáriBoglárkánaksemkívánhatunk.
AlelkészszentelésliturgiájábanBácskaiKá-

roly, azEvangélikusHittudományiEgyetemad-
junktusaésGyőriGábor esperesszolgáltGáncs
Péter püspök mellett. A köszöntők sorában
szótkaptakazújonnanordináltlelkészbarátai,
mentoraiéskollégáiiskorábbigyülekezeteiből.

g Szövegésfotó: KissTamás

Hat ál lo más és ti zen hat szó
Horváth-CsitáriBoglárkaFlóraordinációjaPestlőrincen

Horváth-CsitáriBoglárkaFlóraKecskeméten
született1982-benkatolikuscsaládgyermeke-
ként.1992-benköltözöttcsaládjávalNagytar-
csára,aholGáncsPéter ésGáncsPéterné,Márti
hatásáraigenhamarbekapcsolódottazevan-
gélikusgyülekezetéletébe.1996-bankonfir-
mált,ésmárekkormegfogalmazódottbenne,
hogyalelkésziszolgálatnakszenteliéletét.
Ebbennagyszerepetjátszottagyülekezet-

benvégzettszolgálat,agyenesdiási,révfülö-
piifjúságitáborok,aSzélrózsatalálkozókéster-
mészetesenlelkészei,GáncsPéterésSmidéli-
uszGábor, akikmindigszeretettelkísérték.
Teológiai tanulmányait 2001-ben kezdte.

Nagyérdeklődésselfordultagyakorlatiteoló-
gia,elsősorbanahomiletikafelé,évekigde-
monstrátoravoltdr.SzabónéMátraiMarian-
nának.2007–2008-banKőszegenvégezteaha-

todévetBaranyaynéRohnErzsébet ésBaranyay
Csabamentorságamellett.Mentoraimindem-
berileg,mindlelkésziszolgálatukbanpéldátad-
takszámára,ésagyülekezetisnagyszeretet-
telfordultfelé.
2008–2010közöttTolnanémediésTamá-

sigyülekezetébenszolgált.2009júniusában
házasságot kötött Horváth Mátéval. 2010
augusztusátólaDeáktérigyülekezetbenszol-
gáltakmintegyházfiésgondnok.2011júliu-
sábanlegnagyobbboldogságukramegszüle-
tettkislányuk,ZorkaEmma.
Boglárka2012szeptemberébenvisszaállt

aszolgálatba,jelenlegGyőriGáboresperes
mellettvégzimunkájátPestszentlőrincenés
Pestszentimrén, ahol egy igazi befogadó,
szeretőközösségbentaláltotthonracsalád-
jávalegyütt.

b AGyőrhöztartozógyőrújfaluievangéli-
kus leányegyházközségben gyülekezeti
vendégházat szentelt fel az elmúlt hét
szombatján,amásodikgyőrújfaluievan-
gélikustalálkozóalkalmábólKissMiklós,
aGyőr-MosoniEgyházmegyeesperese.A
gyülekezetmár2011-benpályázott,ésel
isnyerteatámogatást,ennekeredménye-
képpenszalmatetősépületekésjátékraal-
kalmasdrótkötélpályaépülhetettaköz-
ségben.Amegkezdettfejlesztésfolytatá-
sakéntazevangélikusközösségsajáterő-
bőléspályázatipénzbőlfelújítottaéstu-
risztikai célra alakította át az egyház-
községrégitanítólakását.

Ahelyiekaszigetközikerékpárútkínáltalehe-
tőségekre alapoztak,merthogy a vendégház
nagyszerűkiindulásipontjalehetkerékpáros
ésvízitúráknakegyaránt.
Azépületbenegyhárom-éskétkétágyasszo-

bavárjaavendégeket.Min-
denszobáhozfürdőésvécé,
valamintteakonyhatarto-
zik. A sátorozók számára
különfürdésilehetőségáll
rendelkezésre.Azudvaral-
kalmassátorverésreésbog-
rácsozásra,sőtkemenceis
van,ígyakárfrisskenyérsü-
téséreislehetőségnyílik.A
vendégekközvetlenülatá-
borhelymellettéttermetés
boltottalálnak.
Azudvaronharangtor-

nyot is felállítottak, igaz,
egyelőre csak ideiglenes
helyre.Atemplomkertben
álló,1906-banépültevan-
gélikusiskolaépületbenla-
kottugyanisazaharang,amelynapjainkbana
templomtoronybólhívogatjaahíveket.Erreaz
iskolaitoronyramárcsakalegidősebbekem-
lékezhetnek,mivelazállamosításésatemplom

elkészülteutánlebontották.Tavaly,arégiis-
kolaépületfelújításakorazonbanelőkerültaré-
gitoronytetőnbelüliszerkezete.Ezadtaazöt-
letetTóthPéter presbiternek,hogyvisszaállít-
saarégihelyére.Mostmáreredetiformájában
láthatóatorony,de–azelmúltnapokzord,esős
időjárásakövetkeztében–mégnincsavégle-
geshelyén.Reménységszerintazonbanajö-
vőhétenmárottfogállni.
A szombati ünnepi rendezvény a temp-

lomban istentisztelettel kezdődött, melyen
KissMiklóshirdetteIstenigéjétRóm1,16–17
alapján.Amodernkoremberesokokottalál-
hat,amiértszégyenkezniekell,deaKrisztus-
rólszólóbizonyságtételésazevangéliumban
valóhitnemszégyellni valódolog.Mert az
evangélium igazság, benne emberi életeket
átformálnitudóerőlakozik,ésabűnbőlvaló
szabadulástéséletethozzael–mondtaazes-
peres. Az istentisztelet liturgiájában Jánosa
Attila győriigazgatólelkészvettrészt.Aven-
dégházkialakításánaktörténetétJakusGyula,
agyülekezetgondnokaismertette.

Azistentiszteletutánagyülekezetátvonulta
templommellettállófelújítottvendégházhoz,majd
KissMiklósfelszentelte(képünkön) azépületet.

g K.M.

Ta ní tó la kás ból 
gyü le ke ze ti ven dég ház

b Nagytarcsa,hittudományiegyetem,Kőszeg,
Tolnanémedi,DeáktérésPestszentlőrinc.
Egyindulólelkészpályájánakállomásai.A
legtöbblelkésznyugdíjbavonulásakorsem
tudannyigyülekezetetfölsorolni,amennyit
Horváth-Csitári Boglárka pályája eddig
érintett.Ezperszeönmagábannemérdem,
deismerveBoglárkatörténetét,afelsorolt
állomásokamegéltésmegharcolthitésel-
hivatottságmérföldkövei.
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b ANógrádmegyeikatasztrófavé-
delemazországbanegyedüliként
kötöttegyüttműködésimegálla-
podást–1998-ban–akatolikus,
a református és az evangélikus
egyházzal.Akezdeményezésaz-
ótaisegyedülálló,ésolyannyira
gyümölcsöző a partnerviszony,
hogymájus27-énatizenötéves
megállapodásthatározatlanidő-
remeghosszabbítottákafelek.

AdokumentumotSzabóSándor kor-
mánymegbízott,avédelmibizottság
elnöke,SzabóIstván, aMagyarorszá-
giReformátusEgyházDunamelléki
Egyházkerületénekpüspöke,Fabiny
Tamás, aMagyarországiEvangélikus
Egyház Északi Egyházkerületének
püspökeésBeerMiklós, aMagyarKa-
tolikus Egyház Váci Egyházmegyé-
jének püspöke írta alá ünnepélyes
keretekközöttSalgótarjánban.
A megállapodás értelmében az

egyházmegyeésazegyházkerületek
vállalják,hogykatasztrófahelyzetben

közreműködnekazellátásban–akár
az egyházi épületek rendelkezésre
bocsátásával–,ésbiztosítjákazinfor-
mációáramlást. Emellett karitatív
szervezeteik bevonásával segítik a
felajánlásokgyűjtését,elosztását,moz-
gósítják híveiket a veszélyeztetett
vagykárosodottterületeken,ahollel-
készeiklelkigondozásbanisrészesítik
arászorulókat.Afelekszeretnék,ha
nemcsakelvimegállapodásróllenne
szó,hanemagyakorlatbanishatéko-
nyanműködőszervezettrendszerről.
Azegyházakáltalnyújtottplusz„a

szószékereje”–amintabizottságel-
nökemegfogalmazta–,olyanérte-
lemben, hogy a lelkészek szoros
mindennapikapcsolataahívekkelse-
gítiazönkéntesektoborzásátvagy
adottesetbenapánikbaesettkáro-
sultakmegszólítását.
Mindazonáltalmindannyiunkre-

ményeaz,hogy–katasztrófahíján
–nemleszszükségazegyüttműkö-
désre.Hamégis,jókezekbenlesza
közösügy:Istenáltalvezetett,imád-
kozóemberekkezében.

g HHÁ

A szószék többlete
Katasztrófavédelem-egyházakegyüttműködés
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AközgyűléslevezetőelnökeBölcskei
Gusztáv püspök, aMagyarországi
ReformátusEgyházZsinatánaklel-
készielnökevolt.Anapirendipon-
tokközöttszerepeltavezetőitiszt-
ségekmegújítása:aközgyűlésújra-
választottaLehelLászlótelnök-igaz-
gatónak,SzentiványiIlonát,Hafen-
scherKárolyt,VadZsigmondot,G.
NémethGyörgyöt ésSzemereiZoltánt
pedigafelügyelőbizottságtagjának.

moz gal mas el múlt év 
és nagy ívű ter vek
AzújabbhatévremegválasztottLe-
helLászlóelnök-igazgatóbeszámolt
az Ökumenikus Segélyszervezet
2012-benelvégzettmunkájáról.Szólt
azévelejénMagyarországrabekö-
szöntöttrendkívülihidegidejénso-
kakat támogató akciókról. Ismer-
tetteazezerdiákotérintőiskolakez-
désiakciórészleteit,melybenhazai
rászorulógyermekekmelletterdélyi-
ek és kárpátaljaik is segítséget
kaptak. Elmondta, hogy 2012-
benelkészültakolontárivörös-
iszap-katasztrófautánmegkez-
detttanösvény-emlékparknagy
része, illetve a segélyszervezet
jelentősforrásokkalvettrésztafa-
lu közösségi életének teret adó
közösségiházmegújításábanis.
AzegészévbenfolyóEU-élelmi-
szersegély-akció hazánk egyik
legnagyobb segélyprogramja,
melyben a segélyszervezetmár
nyolcadikéveveszrészt.
Azadománygyűjtőkampányok

közülazelnök-igazgatókiemelte
a2012-esadventipénzadomány-
gyűjtést,melynekkeretébenmin-
deneddiginélnagyobbmértékben
valósultmegazösszefogásahazai
rászorulókérdekében:191millió
forintgyűltössze.
LehelLászlóbeszámolójában

hangsúlyozta,hogyazÖkumeni-
kusSegélyszervezetagyakorlati
segítségnyújtásmellett továbbra is
nagy figyelmet szentel a szakmai
munkának,hogymindenterületen
hatékony segítséget nyújthasson a
szükséghelyzetbe került emberek-
nek.Mintmondotta:fontos,hogya
problémákkezeléserendszerszemlé-
letűmegközelítésbentörténjen,mi-
közbenaminimálisintervencióelvé-
nekalkalmazásamellettazellátottak
autonómiájánakmegőrzéséreistö-
rekednikell.Elsődlegescélahátrá-

nyoshelyzetűcsoportokreintegráci-
ós törekvéseinek támogatása, a
hosszútávúfüggőségihelyzetmeg-
szüntetése;ebbeafolyamatbaazel-
látottakatisbevonják.
Aszakmaitevékenységnemcsaka

gyermekeketsegítőfejlesztőprogra-
mokmegújításábannyilvánulmeg,
hanempéldáulacsaládokátmeneti
otthonaiszámáraévrőlévremegszer-
vezettországosszakmaikonferenci-
ákbanvagyaszakmábanújdonság-
nakszámítómunkaerő-piaciprog-
ramlétrehozásábanésműködtetésé-
benistestetölt.
A nemzetközi segélyprogramok

között emelítést tett a Japánban a
földrengéséscunamiutánmagyar
adományokbólépítettnapköziátadá-
sáról. Az Afganisztánban ENSZ-
együttműködésben (WFP) 21 600
ember számára segítséget nyújtó
élelmiszerprogramról,valamintEti-
ópiábanatöbbezerembernekvizet

adókútmegtisztításárólésGayote-
lepülésiskolájánaktanszerekkeltör-
ténőtámogatásáról.
Ajelenlegmárfolyó,illetveelőké-

születbenlévőprojektekközülLehel
Lászlókiemelteegyúj,hajléktalano-
katsegítőnappaliellátóintézmény,
továbbá egy krízishelyzetbe került
családokatsegítővédettházmegnyi-
tását,ésbeszéltegy,ajövőbenmeg-
valósuló Somogymegyei átmeneti
otthon különleges mivoltáról. Az

idekerülőcsaládokmezőgazdasági
képzésükutánönállóingatlanbaköl-
tözhetnek,aholháztájitermelésselis
biztosíthatjákmajdmegélhetésüket.
Nemzetközivonatkozásbanegyfe-
héroroszországi,atársadalomperi-
fériájáraszorultemberekreintegrá-
cióját, valamint egy kambodzsai
gyermekeketsegítőprojektterveiről
szólt.
LehelLászlóbeszámolója végén

köszönetet mondott minden ma-
gánadományozónak,vállalkozásnak,
az alapítóknak, az önkénteseknek
ésasegélyszervezetmunkatársainak,
hiszenezazaközösség,amelylehe-
tővétesziahatékonysegítségnyújtást,
sígyaszervezeteredményessétudott
válni2012-benisamagaáltalkitű-
zöttcélokelérésében.

Se gé lye zés a szá mok tük ré ben
G.NémethGyörgyfelügyelőbizottsá-
gitagrövidfelszólalásábanazévesbe-
számolótméltatvaelmondta,hogy
figyelemre méltóak a szervezet
adománygyűjtési akciók során
használtújabbésújabbmarketing-
kommunikációsmódszerei.Fon-
tosnakítélteaszervezetnekakam-
pányoklezárásautánielszámolá-
sát,beszámolásátis.Mintmondot-
ta,úttörőkezdeményezésezha-
zánkban,amelyazadományozóés
aszervezetköztibizalmikapcso-
latotmegszilárdítja, selősegítia
szervezettranszparenciáját.
G. Németh György állítását

igazolták Fürj Gábornak, a
KPMGHungáriaKft.képviselő-
jénekszavaiis.Jelentésébenleszö-
gezte: az Ökumenikus Segély-
szervezet közhasznú egyszerű-
sítettévesbeszámolójamegbíz-
hatóésvalósképetadaszervezet
vagyoni,pénzügyiés jövedelmi
helyzetéről.
ApénzügyihelyzetrőlSzeme-

reiZoltánfelügyelőbizottságitag
adotttájékoztatástaközgyűlésnek.
Elmondta,hogyazÖkumenikusSe-
gélyszervezet2012-ben1849milliárd
forintbevétellelrendelkezett,mely-
ből1341milliárdforintotkaritatívte-
vékenységénekfinanszírozásáraköl-
tött,afennmaradó508millióforin-
totpedigamárelkezdődöttprogra-
mok2013-banfolytatódószakasza-
irakülönítetteel.
Aszervezetalapítványánakkurató-

riumi elnöke, D. dr. Harmati Béla
nyugalmazottevangélikuspüspök
beszámoltazalapítványmúltévi
tevékenységről. Legfőbb felada-
tuknak2012-benisazÖkumeni-
kusSegélyszervezetmunkájának
támogatásáttekintették.Apüspök
elmondta,hogyazalapítvány2013
telénazadventi-karácsonyiado-
mánygyűjtéshezésközösségépíté-
séhezszeretnehozzájárulnipéldá-
ulegyadományboltmegnyitásával.
AközgyűléstBölcskeiGusztáv

szavaizárták.Apüspökarraem-
lékeztetett,hogyazelvégzettmun-
káért Isten iránti hálaadással is
tartozunk.

g Ifj.KisBoáz

A tá mo ga tói kö zös ség ben rej lik 
a se gély szer ve zet ere je

Nemcsupánátmenetisegítséget,hanemkitörésipontokatkellkínálni
arászorulóknak

Adiakóniaifejlesztéseknekisfontos
eszközéül szolgálnak a minőségirá-
nyításirendszerek,amelyekkialakítá-
satöbbintézményünkbenisebbenaz
esztendőbentörténtmeg.Tavalyhat
diakóniaiintézmény(EmmausEvan-
gélikusSzeretetotthon–Nyíregyháza,
ÓtemplomiSzeretetszolgálat–Szar-
vas, Evangélikus Papnék Johannita
Szeretetotthona–Kistarcsa,Evangé-
likusDiakóniaiOtthon–Kaposszek-
cső,EvangélikusSzeretetház–Győr,
Johanneum Evangélikus Diakóniai
Központ–Szombathely)kezdtemeg
afelkészüléstazISO9001szabványsze-
rintiminősítésre.
Asikeresauditálásutánünnepélyes

keretekközöttvehettékátazérintett
intézményekadísztanúsítványokata
révfülöpidiakóniai konferencián.A
dokumentumokat Asztalosné Zup-
csánErika szociálpolitikáértfelelőshe-
lyettes államtitkár, illetve Kasziba
Zsuzsanna, aCERTOPTermék- és
RendszertanúsítóHázKft.ügyvezető
igazgatójaadtaát.
Azideikonferenciamásikkülön-

legességevolt,hogyadiakóniailel-
készekmunkaközössége–Decmann

Tibor lajoskomáromilelkésznek,az
AgapeEvangélikusSzeretetszolgálat
intézményvezető lelkészének sze-
mélyében–vezetőtválasztott.
Aprogramsoránazintézményve-

zetőkismertettékamunkatársiközös-
ségek összekovácsolásának lehetsé-
gesésegy-egyintézménybenmárjól
beváltgyakorlatait.MolnárJózsef di-
ósgyőrilelkészakórházilelkésziszol-
gálatrólszólt,azÉszakiEgyházkerü-
letfelügyelője,FábriGyörgy pedigaz
egyházhelyzetétmutattabeváltozóvi-
lágunkban.Mondanivalójánakközép-
pontjábananépszámlálástanulságai,
astratégiairányaiszerepeltek.
GáncsPéter elnök-püspökistentisz-

teletiszolgálata,illetveaközösbiblia-
tanulmányPálathéni fellépésérőla
diakóniaiszolgálatmissziósfeladata-
irahívtafelafigyelmet.
AzutolsónaponmegalakultaDia-

koBandnevűének-észenekar,hogya
diakóniábandolgozómuzikálismun-
katársakaközöszenélésselishirdes-
sékJézusörömhírét,amelyetadiakó-
niábanvégzettáldozatosmunkájukkal
ahétköznapokbanisközvetítenek.

g BudaAnnamária

Mi nő sí tő bi zo nyít vány
dia kó ni ai in téz mé nyeknek
b AMagyarországiEvangélikusEgyházdiakóniaiszolgálata40intéz-
ményben5000ellátottszámáranyújtsegítségetmintegy1500mun-
katársközreműködésével.Azintézményekvezetői,azintézményilel-
készekésmunkatársakmindenévbenkonferenciángyűlnekössze,
hogytapasztalatotcseréljenek,gyarapodjanaktudásbanéslelkiek-
ben.Május28–30.közöttRévfülöpönazOrdassLajosnevétviselőevan-
gélikusoktatásiközpontvoltahelyszíneadiakóniaikonferenciának.

b AzÖkumenikusSegélyszervezetmájus29-éntartottaévirendesköz-
gyűlésétBudapesten.Arendezvényenrésztvettekaszervezetetala-
pítóegyházakvezetői,pártolótagjaiésaszervezetvezetői,munka-
társai.Aközgyűlésnapirendjénegyebekmellettazévespénzügyibe-
számolóésazárszámadás,valamintazelmúltévmunkájánakérté-
keléseisszerepelt,LehelLászló, aszervezetelnök-igazgatójapedig
ajövőbelitervekrőlistájékoztatástadott.

LehelLászlóevangélikuslelkész,asegélyszer-
vezetújjáválasztottelnök-igazgatója

Evangélikusküldöttek(szembenjobbrólbalra):SmidéliuszGábor,ifj.Hafenscher
KárolyésD.dr.HarmatiBéla
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b Békéscsabánéldr.PierreSanga-
la geofizikus, a hidrogeológia
doktora.Anyugat-afrikaiMali-
banszületett,deMagyarorszá-
gontanult,ésKanadábanisku-
tatott.Kalandoséletútjáróléshi-
téről,megtérésérőlnyilatkozott
azEvangélikusÉletnek.

PierreSangalaMalikeleti,szaharai
részénszületettadogontörzsben.A
családbanösszesentizenhatgyermek
nevelkedett,deközülükcsakahar-
madikkéntszületettPierre-nektet-
ték lehetővé, hogy – a rokonság
mindenvagyonátösszegyűjtve–a
háromelemiosztályelvégzéseután
istanulhassonakatolikusmisszióál-
talfenntartottiskolában.Testvérei-
nekatömegeksorsajutott:avégelát-
hatatlanmezőgazdaságimunka.
AzifjúPierreelvégezteagimná-

ziumot is, akkor már ösztöndíjat
kapott.Szorgalmaéskiválóeredmé-
nyeimiattfelvételtnyertabudapesti
EötvösLorándTudományegyetem-
re(ELTE).ÚgyérkezettMagyaror-
szágra1979-ben,hogycsakkeveset
tudottazöregkontinensről.
Mintlapunknakelmesélte,család-

jaaztszerettevolna,haorvosnakta-
nul,felisvettékazállamiegyetem-
re,sőtmégazépítészmérnökiésa
közigazgatási karra is, de a család
mindentiltakozásaellenéreőkülföld-
revágyott.Magyarországonelőször
a Nemzetközi Előkészítő Intézet-
benamagyarnyelvvelismerkedett
meg, aztán kezdte el az ELTE-t,
aholötévalattgeofizikusioklevelet
szerzett. Később hidrogeológiából
doktorált.
Azvoltaterve,hogyhazatér,ésaz

ivóvízhiánnyalküzdőMalibansegíti
avízkutatást,deaszerelemközbe-
szólt.Megismerkedettkésőbbifele-
ségével,egybékéscsabaievangélikus
lánnyal, akit azután vett feleségül,
hogyegyüttnéhányhónapalattbe-
jártákMalit.Azasszonynak–akije-
lenlegabékéscsabaiKeményGábor
LogisztikaiésKözlekedésiSzakkö-
zépiskola földrajz–biológia tanára
–nagyonmegtetszettazafrikaiem-
berekmelegsége,aszegénységelle-
néreismegtartottderűje.

1985-ben kötöttek házasságot.
Háromgyermekükszületett,aleg-
kisebb már Kanadában, ugyanis
Pierre Sangala vágya volt, hogy
megismerjeazamerikaikontinenst
is,ezért1992-benKanadábaköltöz-
tek. Québec tartományban az
érckutatásbandolgozott,közben
folytonképeztemagát,mester
fokozatotszerzettkörnyezetvé-
delemből.Megszereztékazál-
lampolgárságotis.Ahosszúés
keménytéligazikihívástjelen-
tett nemcsak a más klímához
szokott afrikai kutatónak, ha-
nemcsaládjamagyartagjainak
is.VégülisotthagytaKanadát,
deélete sorsfordítóeseménye,
mintmesélte,mégisehhezazor-
szághozköthető.
Pierre Sangalát katolikusnak

nevelték,ésmagyarországiegye-
temiéveialattisgyakoroltahitét,
minden vasárnap szentmisére
járt,szavaiszerintmégsemvolt
igazikapcsolatbanazÚrral.1999-
bentöbbcsapásérteőtéscsalád-
ját,ésebbenakilátástalannaktű-
nőhelyzetbenIstenhezkiáltott.
KérteaFennvalóbeavatkozását
életébe,hogyadjonútmutatást,vá-
lasztésmegoldásokatgondjaira.
Imája meghallgattatott, és egy

karizmatikusközösségbejárólány
győzte meg arról, hogy Jézus a
megoldás,őtudsegítenirajta.Mi-
utánebbenaközösségbenelőször
élteátigazánIstenközelségét,ahit
valóságos erejét, átadta az életét
Krisztusnak,szívbőlésmeggyőző-
désselhívőkereszténnyévált.Imád-
kozóéletetkezdettélni,bűnbána-
tottartott,bűnbocsánatotnyert,és
szövetségrelépettIstennelazúrva-
csorában.
–AzafrikaikunyhótólEurópánát

Kanadáig mentem, ott ismertem
megIstent,ésez számomra felbe-
csülhetetlenérték.Alegfontosabb,
amivelemtörténhetettegészéletem-
ben–mondtaelPierreazEvangéli-
kusÉletnek.

MégKanadábanszolgálatbaállí-
tották,tanított,prédikálnikezdett.
MiutánacsaládhazatértMagyar-

országra, Békéscsabán találtak új
otthonra.IttismerkedettmegaMa-
gyarPünkösdiEgyházbékésiszék-
hellyelműködőcigánymissziójával.
Igehirdetőszolgálattevőkéntmagais
misszionál, járja a magyarországi
cigányközösségeket.
Többszörbeszéltacigánymisszió

vezetőinekafalujáról,aholesténként
mindensötétségbeborul,ésazem-
berekcsakareggeltvárják.Ezmeg-
indítottaamisszióvezetőkszívét,és
kétszázezer forintot juttattakneki.

EbbőlPierreSangalakétnapelemet
tudottvásárolni,melyeketszülőfalu-
jakétházához,rokonságaotthona-
ihozszereltekfeltavaly.
–Egy fehér ember el sem tudja

képzelni,mitjelentAfrikában,hogy
égkétlámpa.Nemtúlzásállítani,ez
megváltoztatjaazottaniakegészéle-
tét.Tudnakvilágítani,mobiltelefont
működtetni.Énisezáltaltudomkö-
rülbelülhavontafelhívniédesanyá-
mat, hogy beszélhessünk egy-
mással.
Dr.PierreSangalaazutóbbibő

évtizedbenMagyarországonkör-
nyezetvédelmifelügyelőkéntdol-
gozott,demár2007ótaamaine-
vénBékésMegyeiKormányhiva-
talNövény-ésTalajvédelmiIgaz-
gatóságántalajvédelmifelügyelő-
kéntfejtikitevékenységét.Elége-
dettamunkájával,éselégedettaz
életévelis.
–SzeretnékvisszatérniMali-

ba,talánmajdamikornyugdíja-
sokleszünkafeleségemmel.Sze-
retnékszolgálniahazámnak,de
nemminthidrológus,ahogyere-
detileg terveztem, hanemmint
misszionárius. Szolgálókra van
szükségeazországnak.Hallunk
mostanábanapolgárháborúról.
De egy háborúnakmindig oka
van,mostakőolaj-ésaranylelő-
helyekértfolyik.Perszeezeksem

azottélőksorsátfogjákjobbrafor-
dítani,inkábbakorruptkormányta-
goknak és a nyugatiaknak hoznak
majdmégnagyobbgazdagságot.
Amit mi teszünk, amikor ado-

mánytviszünkazországba,úgytű-
nik,csakcseppatengerben,mégis
az emberek életét jobbra fordítja,
megkönnyíti.Azörömükszámom-
ra is boldogságot jelent. Ahhoz,
hogysegítenitudjunk,nemmilliók
kellenek,hanemcsakszív–mond-
tael lapunknakdr.PierreSangala
Békéscsabánélőgeofizikus,misszi-
onálókeresztény.

g SzEgfűKatalin

Af ri kai kuny hó tól Bé kés csa bá ig
Misszionálószívvelszeretnehazatérnihazájábaanálunktanultkutató

Anyugat-afrikaiMaliKöztársaság1960-bannyerteelfüggetlenségét,éssza-
kadtelFranciaországtól,melynekaz1800-asévekvégeótavoltgyarmata.
AMagyarországnáltizenháromszornagyobbterületűMalilakossá-

gabecslésekszerintmintegy12milliófő.FővárosaBamako.Hivatalos
nyelveafranciamellettabambara,atizenöttörzsközülalegnagyobb-
nakanyelve.
Anépességkörülbelülhatvanszázalékamuzulmán,két-háromszá-

zalékakeresztény,atöbbiekaszámtalantörzsivallástkövetik.Atizen-
ötévesnélidősebbekmintegynyolcvanszázalékaírástudatlan.Azország
aFöldegyiklegszegényebbállama.
Maliészakirészénforróésszárazaklíma,esőolykoregészévbennem

esik.Délenelviselhetőbbaforróság,ésazesősévszakjúniusvégétőlde-
cemberelejéigtart.Mindentizedikmalilakosmaisnomádéletmódotfoly-
tat,atöbbiekmajdnemkizárólagamezőgazdaságbólésahalászatbólpró-
bálnakmegélni.Azországlegfőbbexportcikkeagyapot.
Malibanaközelmúltbanjelentősaranykészletettaláltak.Jelenlegaz

országbanpolgárháborúsállapoturalkodik.

b Reinhard Hansennek, a bajor
misszióiintézet(MissionEine-
Welt)Afrika-referensénekneve
sokak számáramár ismerősen
csengitthon.TöbbszörjártMa-
gyarországon:holazEvangélikus
KülmisszióiEgyesület (EKME)
nyári konferenciájára érkezett
előadóként, hol pedig kongói
vendégeket kísért hozzánk. A
segédlelkésziéveketleszámítva
szolgálatátteljesmértékbenafe-
ketekontinensevangélikusgyü-
lekezeteinek támogatása tölti
be.Nyolcesztendeigőmagais
Tanzániában élt, azóta pedig
rendszeresenlátogatjaaMission
EineWeltpartneregyházaitAfri-
kában.Kérdésemre,hogymelyik
országnőttkülönösenisaszívé-
hez,nemtudottválaszolni,csu-
pánazttudtamondani,hogya
legtöbbkihívással,feladattalbi-
zonyKongóbantalálkozik.

–AKongóiDemokratikusKöztár-
saságban,amelynekhatalmasterületén
egész Nyugat-Európa elférne, nincs
nyugalom.Azegykoribelgagyarmat,
Zaireföldjénsosemvoltritkaapolgár-
háború,éssajnosamainapigminden-
naposak a harcok. Gazdag ásvány-
kincseirevágyikavilág.Aszámítás-
technikaiipar,amobiltelefon-gyártás
elképzelhetetlen azott bányászható,
koltánnevűércbőlkinyerhetőtantál
nélkül.Akoltánmegszerzéseérdeké-
benugrasztjákegymásnakatöbbnyi-
reaszomszédosországokkormányai
általtámogatottérdekcsoportokat:a
ruandainépirtókat,ahutumilíciákat
ésaszinténruandaituszikat.Ilyenkö-
rülményekközöttbizonynagyonne-
héz az evangélikus egyháznak ott a

szolgálatátvégeznie.Sabizonytalankö-
rülmények miatt nehezebb európai
adományozókatistalálni.
–Ezért javasoltaamagyarkül-

missziónakis,hogyinkábbKongóttá-
mogassa?
–Pontosan.Csupánhuszonötolyan

gyülekezet,illetveegyházmegyevan
egészNémetországban,amelyfelvál-
lalta,hogyennekabizonytalansorsú
országnakmaroknyievangélikusságát
segélyezze.Ehhezakörhözcsatlako-
zottörömünkrehuszonhatodikkéntaz
EKME.Természetesenazokazado-
mányok,amelyeketamagyarokkül-
denekáltalunkKongóba,célbaisér-
nek.Azaszázötvenkisdiák,akiket
a magyar testvérek támogatnak,
valóbanmegkapjaaziskoláztatásá-
hozszükségespénzügyisegítséget.
Ámakívülállókat,akikcsupánvilá-
gihírekbőltájékozódnak,nehézmeg-
győzniarról,hogyadományuknem
egy„lyukaszsákba”kerül.
–Ezekszerintakongóiegyházak-

ban egyáltalán nem kell számolni
korrupcióval?
–Apénzmindenüttkísértéstjelent.

Nemlennénkőszinték,hanemvalla-
nánkbe,hogybizonymegesettmár,
hogy kinti testvéreink nem tudtak
pontosanelszámolniegy-egykapott
adomány összegével. Ám az esetek
többségében ez inkább abból adó-
dott,hogyottapénzügyeketlazábban
kezelik,nemérzikszükségesnek,hogy
számlátkérjenekvagyadjanak.Ebben
igyekszünktanítaniőket.Megmutat-
juk, hogyan könyveljenek, hogyan

bánjanakfelelősebbenanyagiforrása-
ikkal.Amostanipiliscsabaikonzultá-
ciónknakisegyiklényegestémájavolt,
hogy hogyan érzékeltessük afrikai
testvéreinkkel:hanemteszikátlátha-
tóvápénzkezelésüket,könnyenelve-
szíthetik az adományozókbizalmát.
– A mélyszegénységen túl mi a

legsúlyosabbprobléma,mibenszen-
vedhiánytezazország?

– Nem vagyok Kongó-szakértő,
ígynemadhatokmindenterületreki-
tekintőválasztakérdésére.Aztazon-
baneltudommondani,hogyaKon-
gói Evangélikus Egyház, amelynek
taglétszámaaligérielaszáznegyven-
ezerfőt,mitlátalegnagyobbfelada-
tának.Aháborútkövetőenakiengesz-
telődésmunkálásanemegyszerű.De
nemcsupánamegbékélésnehéz,ha-
nemazegyházelőttfeszülakihívás:
mit kezdjen az erőszakot, traumát

elszenvedett,sérültemberekkel?Ho-
gyangyógyítsaőket?
–Ebbenhogyantudnaksegítenia

bajorgyülekezetek?
–Felkértük aBajorEvangélikus

Egyház traumacsoportját, az erre
szakosodott lelkigondozókat,hogy
tartsanakgyógyító foglalkozásokat
azoknakazembereknek,akikKelet-
Kongóbanélnek,sígykülönösenis
átkellettélniükaháború,agerilla-
harcokborzalmait.Anémetmunka-
társakutazásiköltségeit,ottaniellá-
tásukatbajormisszióikörökadomá-
nyaibólfinanszírozhatjuk…

–Valahányszorkongóivendéglá-
togatottMagyarországra,mi,ma-
gyarokmindigúgy tapasztaltuk,
hogyteherbírás,optimizmus,nagy
vidámságáradbelőle…
–Énmagamissokattanulokaf-

rikaitestvéreimtől.Hihetetlenelszá-
nással tudnak felülemelkedni a ne-
hézségeiken, talpra állnak a legna-
gyobbelesettségükbenis.Eztsegítikaz
úgynevezettmikrohitelezőprogramja-
ink.Látnákcsak,milyenlelkesedéssel
vágnakbeleazasszonyokaszappan-
főzővállalkozásbaabbólakispénz-
összegből,amelyetkölcsönzünknekik.
Samikorszertteszneknémibevétel-
re, másokat segítenek abban, hogy
azokmegmondjukvarrodátnyithas-
sanak,aholmajdaziskolaiegyenruhák
készülhetnek.
Erejükazonbannemcsupánanyo-

morúságos körülmények köztmeg-
edzettpszichéjükbőlered.Megszégye-
nítőaKrisztusbavetettélőhitük.A

gyülekezetekapránkéntgyarapodnak
újabbésújabbtagokkal.Friss,pünkös-
dilélekkelszolgálnakegymásésakí-
vülállókközt.Látogatásaimsoránmin-
digreménységtöltel,amikortalálko-
zom az összetákolt templomokban
egybegyülekezőhívekörvendezősere-
gével.Mindennyomorúságukellené-
reolyanerőveltudjákdicsérniIstent!
–Megfáradteurópaikereszténysé-

günketkissémegszégyenítieza„Lelkes-
ség”,amelyrőlÖnmostbeszél…
–Pedigazegyikilyenélményemről

mégnemismeséltem.Néhányévvel
ezelőttlelkésznőfeleségemmelegyütt
szemináriumot hirdettünk kongói
asszonyoknak.Abbanszerettünkvol-
nasegíteni,hogyandolgozzákfel,ha
bántalmazásérteőket,éshogyanvé-
dekezzenekazerőszakellen.Aszemi-
náriumhelyszíneegynagyobbváros-
banvolt,azországközepén,dealeg-
többasszonynakígyisháromszázki-
lométert kellett gyalog megtennie,
hogyeljöhessenakurzusra.Képzelje
el, micsoda áldozatot hoztak a nők
ezértazegyütttöltöttnégynapért:két
hét–sokszormezítláb,esetlegpapucs-
ban–oda,ésugyancsakkéthétvissza!
Sokszormegvallom,hogyafrikaitest-
véreink többre taníthatnak minket,
mintmiőket.

g B.PintérMárta

Gaz dag ság a sze gény ség ben
BeszélgetésaKongóMunkacsoportbajorkoordinátorával



Magánkiadás, de nem magánügy.
ErdélyiCsaba 2012-ben–hetven-
nyolcéveskorában–megjelent,Egy
szikrányi fényt! című verseskötete
nemkíván„bestseller”lenni.Tulaj-
donképpennemistöreksziksehová.
Csupánelmondja,hogyanvolt,ésho-
gyan vanmost.Magát „avatatlan”
költőneknevezi,védjegyéneka„lel-
kembőllelkezettséget”tekinti(Utó-
szó:Hetvenhatévesen, 99–102.oldal).
Ezazőszinteségaz,amelynemin-

dítjaakritikustszakmaifutamokra.
Hapatikamérlegenvizsgálnátarta-
lomés formaegységét,ha szigorú
esztétakénttartanákezébenErdélyi
Csaba kötetét, nem érthetné meg
„észrevétlen”,defontosüzenetét.
ErdélyiCsabanemrejtivékaalá,

hogy„amígjólmentekdolgai,eszé-
besejutottversetírni”(Utószó).Le-
gitimfeldolgozásimódjaatraumák-
nakaversbe(s)írás.Hogymiértkí-
vántamégisnyilvánosságrahozni–
elsősorbanrokonai,barátai,többek
közöttRozsondaiBéla (akötetszer-
kesztője)ésGiczyJános (akötetbo-
rító Harmadnapon című festmé-
nyénekkészítője)voltsoproniosz-
tálytársakésbátyja,ErdélyiAttila biz-
tatására–ezeketavallomásos,fájdal-
masverseket,aztakövetkezőnéhány
sor jól érzékelteti: „Boldog az, ki
cseppnyi gyertyalángjával / fényt,
melegetárasztmagakörül,/mígka-
nóca az olvadékba nem merül, /
avagykovászkéntelegyedve/anagy
tömegbe,/jóíztviszbeleészrevét-
lenül.”(21.oldal)
Averseknégynagyciklusbaren-

deződnek.Azelső,Ahúsvétiasszo-
nyok címűrövidciklushűfelütésea
kötetnek.Ittmárrögtönláthatjaaz
olvasó,számadóversekkelvandol-
ga.Mitöbb,istenes,helyesebben:Is-
tenhezfordulóversekkel.„Íme,ittva-
gyok!”–szólAzéndolgom líraiala-
nya,ezzelodabízzamagátés–hol
erősebb,holgyengébb–rímeitalét
nagy rímeltetőjére. Hozzá fordul,
tőleremélválasztésvigaszt.Hogyaz
olvasó ennek a bensőséges párbe-
szédnekfültanújalehet,azönmagá-
banisgesztusértékű.Eza(fel)válla-
lástehátazolvasótisegyújbefoga-
dóibeállítódásrasarkallja–márha
nemdermedsznobériába–,együtt-
érzésre,részvétreésvalamifélesors-
közösségvállalásárahívja.
Akövetkező,Forgácsszilánkok cí-

metviselőciklusateremtményiségtö-
kélyénekkibomlásávaljátszikelegy
találóképsegítségével:agöcsörtös,
nyersfadarabszimbolizáljaazembert,
aTeremtőmegmintfafaragómester
lépelénk.AMesterrendületlenül–
ésmintharezzenéstelenül–farag.A
forgácsszilánkokleválásaafadarabnak
fájdalmas, de talán nem hiábavaló.
„Hulljatok,hulljatok,/forgácsszilán-
kok,/hogyagöcsörtösfadarabból/
lassan végre kibontakozzék, / amit
Mesterebelelátott!”(26.oldal)
Aszenvedés–atöbbversbenis

megidézett Jób és a küldetése elől
menekülőJónástörténeténekmeg-
idézésével–akötetegyikalapkérdé-

se.Denemcsakazegyéniszenvedés
miértjeikapnakhelyet.AKalodában
énekelni címűversciklusbantörténel-
misebeketszaggatóversekrelelhe-
tünk.Talánezalegkevésbésikerült
részeakötetnek.HabárnemcsakTri-
anonfelettkesergősorokattalálha-
tunk,hanemvigasztkeresőerőfeszí-
téstésbiztatástis.Aföntebbidézett
Mester-képet egy másik versben,
máskontextusbanismegtalálhatjuk:
„Onnan,amásiklétfelől/másként
látszanak/gyötrelmesittenidolgok;
/magábanértelmetlen/sokkiscse-
répdarabka/mesterikézzelösszerak-
va / kigyúl s fenséges katedrális /
pompás rózsaablaka máris, / mi-
helyt a nap fénye átragyog rajta.”
(Történelem, 46.oldal)
ANyárinapfordulón címűciklus

ellenben–elnemleplezettárnyaival
együttis–napsugarasnakmondha-
tó.Ahársakalatthalkankarikázika
líraimesélő,akiezekbenaversekben
letűntnyarakat idézmeg:kompolti
csendmuzsikát(61.oldal),KékMadár
szárnyának suhogását (64. oldal),
Gyuszibácsikerekasztalánáltöltött
teadélutánt(73.oldal).Ebbenacik-
lusbankaphelyetegyaléggeléslét-
telnagyszerűeneljátszó,könnyed-ne-
hézkedőversis,aLevegő. „Uram,kö-
nyörüljrajtam,/hiábahogynekap-
jam/mégmostisazáldottlevegőt,
/svégsőlélegzetemhavettem,/le-
heleteddelátjárvaengem/eleveníts
megszent színedelőtt!” (72.oldal)

ErdélyiCsabarégivágásúköltő,de
– a rezignált hangvétel ellenére –
nemjellemzőráalemondás.Éppel-
lenkezőleg.Nemmondleseédesap-
jaszülőföldjéről,abánságihatárőr-
vidékentalálható,Szerbiáhozcsatolt
Fehértemplomról,seazőegyetlen
„Nórijáról”.Hiszi,hogymégmegpil-
lanthatjaaztakissárgasapkát(79.ol-
dal), amelyet a Császár fürdőben
olysokszorkeresettszemével,hiszi,
hogyszorongathatjaodaátisazokat
„akicsi,keskeny,áttetszőkezeket”
(77.oldal).Hisziaföldi„befejezetlen
szimfónia” (95. oldal) végső, gyö-
nyörűharmóniáját.
Akötetreegyáltalánnemjellem-

zőazirónia,mégiselőbukkanegyhe-
lyen,ésegyszeriségévelhangsúlyos-
sáválik.Ittönnönbetegségéveliro-
nizálalíraién:„ÉdesBarátaim,meg-
bocsássatok!/Lehet,hogyajtómon
márakkor/Mr.Parkinsonkopogta-
tott?” (95. oldal) Azzal, hogy egy
pillanatra kilép a néha talán már
kissé túlfuttatott bús futamokból,
elárulja,hogyegymásik,távolságtar-
tóbbszemszögbőlisképeséletefilm-
jétnézni.Tárgyilagosan,érzelmektől
mentesen. Paradox módon azt
mondhatjuk, hogy ha az ilyesféle
kilépésekbőltöbbvolna,hatöbbször
megcsillanna a csupán szikrányi
fényre igényt tartó kötetben ez a
fajtahumor,talánkönnyebbenbelép-
hetneebbea„kalodábazárt”világ-
baazolvasó.

Ami leginkább tiszteletreméltó
ebbenaköltőivállalkozásban,aza
hűség.A„líraién”hűönmagához,a
versekeredeti„céljához”–azönma-
gukért valósághoz – és a kötetet
megjelentető, önmagán túlmutató
vállalkozáshoz:ahasonlónyomorú-
ságokkalküszködőolvasónak„Talán
[…]társáválehetek.”(Utószó)
AzEgyszikrányi fényt! pontegy

szikrányifénytad.Ennéltöbbetnem
isadhatna.

g KinyikAnita

ErdélyiCsaba:Egyszikrányifényt!A
szerzőkiadása,Budapest,2012.Ára
1000forint.

Ész re vét len hű ség

Kevesentudják,hogyareformáció
Németországánakvilághírűművésze
– festője, grafikusa, könyvkiadója,
művészetelméleti írója – magyar
származású.Apjaegydél-magyaror-
szági, Gyula melletti falu, Ajtós
aranyművesekéntmunkálkodott,in-
nenvándoroltkiNürnbergbe.Alb-
rechtDürer 1471-benmár itt látta
meganapvilágot.
Acsaládneveisamagyarnevük-

reutal:azidősebbAlbrechtDürert
eredetilegAjtósiAlbertnek hívtáka
szülőfaluból,Ajtósbóleredően.Az
„ajtó”németül„Tür”,innenanéme-
tesítettnév:Thürer, amelykésőbb
Dürerre változott.
ADürerősökötvösmesterekvol-

tak,ígyazifjúDürerszámáratermé-
szetesvolt,hogyelsajátítsaaszak-
mát.Apjaműhelyébenkezdettraj-
zolniésfafaragássalfoglalkozni.Kis
időmúlvamármestermellé,ajóne-
vűWolgemut-félefestő-ésgrafikus-
műhelybekerültinasnak.Illusztrá-
ciókondolgozott,majdagyakorló-
évek leteltével vándorútra indult.
BejártaElzászt,Németalföldet,Sváj-
cot,Itáliát.
Jelentősélményekkel,tapasztala-

tokkal gyarapodva hazatérte után
műhelyt és boltot nyitott Nürn-
bergben.Rendkívülimódonvonzó-
dott a kor nagy újdonságához, a
könyvnyomtatáshoz.Alkotásaiha-
marismerttééskedvelttéváltak,az
emberek csodálattal nézték kéz-
ügyességét,hiszenhihetetlenrész-
letességgel, valósághűen ábrázolt
alkotásait sokszorosított grafika-
ként, könyvszerűen is árusította,
útjain még kereskedett is velük.
Művészi nyomatai jelentős hatást
gyakoroltakafestészetésaziparmű-
vészet minden ágára. Munkálko-
dása nyomán forradalmi módon

alakultátkoramégkésőgótikuskö-
töttségekkelbírónémetművészete.
Vallásosságáról, mély hitéről is

tanúságottettművészetével.Egész
életénáthívő,keresztényemberhí-
rébenállt.Bárkatolikushitétéletevé-
géigmegőrizte,nagyhatássalvoltrá
Luther.Megragadtákanagyreformá-
torírásai,rendkívülibizalmatérzett
tanításai iránt. Néhány gyönyörű
metszetétisLuthernekajándékozta.
Nemvéletlen,hogyéletealkonyán
szellemihagyatékkéntNürnbergvá-
rostanácsárahagytaNégyapostol cí-
mű táblaképeit, amelyekre az Új-
testamentumból vett idézeteket írt
LutherMártonfordításában.
Akezealólkikerültszámosgra-

fikájamellettsokoldalúságáról ta-
núskodnak különféle építészeti,
szobrászati tervei, smég irodalmi
vénájátismegcsillantotta:írtútinap-
lót,illetvecsaládi,önéletrajzivonat-
kozásúműveket,festészetiéskülön-
féleelméletitanulmányokat.Körző-
velésvonalzóvalisláttatniszerette
volnaazigazságot.Mégazelsőtu-
dományos csillagtérkép elkészíté-
sébenisközreműködött.
Megrendelői,vevőiközthíressé-

gek, neves uralkodók sorakoznak.
MegtalálhatóköztükV.Károly,Bölcs
Frigyes,I.Miksa. Ezutóbbiéletevé-
géiglegfőbbpártfogója,megrende-
lője,támogatójavolt.
Dürer művészete halhatatlan.

Ennyiévszázadtávolábólisemléke-
zünk,gondolkodunk,ámulunksel-
mélyülünkIstenadtakézügyességé-
nekgyümölcsein.
Azegykorikiválóművészettörté-

nész,művészetiíró,FarkasZoltán
(1880–1969)aNyugat egyik1929-es
számábanírta:„Dürermindigmeg
nemfejthető,megnemmagyaráz-
hatótitkoserőkmeglátója,akimö-

göttük, sőt gyakran önnönmagá-
banisazördögjátékátérzi,ésmeg-
riad,hogyaztánhosszúidőnátví-
vódjék magamagával és az egész
világgal…Krisztusalakjábangyöt-
rődikéskínlódikegyüttazegészem-
beriségfájdalmával,melybealázato-
san belényugszik. Hiszen milyen
csekélyJézusmegpróbáltatásaihoz
képestazemberiszenvedés,melyet
csakahitésmegvallásaenyhíthet.
Csupánenyhíthet,demegszüntet-
nisohasemtud,mertvallójaannyi-
ra földi ember, annyira húsból és
vérbőlvaló,hogynagylelkiéstesti
egészségében önkívületbe révülni
sohasemtud,ésmégönkínzásais
büntetés, de sohasem eksztatikus
gyönyörűség.Ezazerősföldiségát-
járjamindenalakításátmégakkoris,
midőnaföldöntúlakarnaemelked-
ni, midőn a kézzelfoghatóan és
szemmel láthatólag közvetlen vi-
lágbóleszmeielgondolásokábrázo-
lásáhoznyúl.Allegóriái,mertbelé-
jükszeretiöltöztetnilegtitkosabbál-
mait, a földi megjelenés minden
jellegzetességét magukon viselik,
eszébesemjut,hogyalakjaikszeb-
bek, választékosabbak legyenek a
hétköznapiaknál, legfeljebb csak
annyibankülönbözteti,hogyerőseb-
bek,patetikusabbaklegyenek.Dü-
rerlelkénekhevespathosamajdnem
mindenábrázolásárakiterjed.Erő-
sen befolyásolja témaválasztását,
éselkísériegészéleténát…”
Albrecht(Ajtósi)Dürer1528.áp-

rilis6-án,négyszáznyolcvanötéve
fejezte be földi életét. Az előbb
idézettgondolatokjegyébenhajtsuk
megfejünketkegyelettelareformá-
ciókoránakegyiklegnagyszerűbb–
magyar származású – művésze
előtt!

g KErEcsényiZoltán

»me g ne m fej t He tő, me g ne m m a g ya r áZ H a tó tit koS erők me g l á tó ja«

Négy száz nyolc van öt éve fe jez te be föl di éle tét Al brecht Dü rer 
b ÁdámésÉva,Bűnbeesés,KáinmegöliÁbelt,Sámson,Királyokimádása,

Máriaélete,Atékozlófiú,Passiók,Négyapostol,SzentJeromos,Tízezerke-
resztényvértanúsága,ASzentháromságimádása,Apokalipszis.Csakpár
címfelsoroláskéntazokbólarendkívüljellegzetesésszépfametszetek-
ből,rajzokból,festményekből,amelyekazemberszemeelőttmegjelenhet-
nekanégyszáznyolcvanötesztendejeelhunytDürer nevénekhallatán.

e v a n g e l i k u s e l e t . h u  –  F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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–Ostffyasszonyfárakerültünk,a
férjemottvoltlelkész–kezdiKatalin
azemlékezést.–Énegyházmegyeise-
gédlelkészként tevékenykedtem, és
amikorCsöngénmegüresedettalel-
késziállás,akkorkaptamafeladatot,
hogygondozzamazottanigyülekeze-
tet.Akkoribanmi,nőkmégnemvi-
selhettünk Luther-kabátot. Mivel
azonban lelkipásztoruknak válasz-
tottak,varrathattammagamnak.
Különevangélikusközösségvolt

OstffyasszonyfaésCsönge,egymás-
hozközel.Akkorviszonylagminda
kettőelégnagylétszámú,sokfiatal-
lal.Éppenaharmadikgyermekünket
vártam,deegypercignemmondták,
hogy mit kezdünk egy ilyen
asszonnyal.Óvószeretettelvettkö-
rülapresbitérium,agyülekezetáldott
embereivel.Aszéptemplombanün-
nepeken sokan voltak, különösen
temetéseken,olyankorazegészfalu
népeeljött.Mindigfölkészültemaz
igehirdetésre, de aggódtam, hogy
elsírommagamat,mivelafalusigyü-
lekezetbenmindenkiközelállthoz-
zám. Megnyugtattak: „Tisztelendő
asszony,neféljen,mimindannyian
ottleszünk,odaállunkmagamellé,
énekelünk,amikormegÖnnekkell
beszélni,akkormiimádkozunk,hogy
erőtkapjonIstentől…”
–MeddigmaradtCsöngén?Mikor

találkozottWeöresSándorral?
–Nagyonszépévekettöltöttünk

Csöngén.ÉnelőtteisismertemWeö-
rest,szerettemaverseit,deszemé-
lyesencsakotttalálkoztamvele.Jött
hazaafeleségével;ottvoltatemető-
benacsaládisírbolt,odatemettékaz
édesapját, s szerette volna, ha az
édesanyjaisottpihenne.Ezértkere-
settfölbennünket.Végülédesanyja
nemacsaládisírboltban,hanemate-
metőbejáratnálnyugszik.Gyönyö-
rűsíremlékevan.
Maisemlékszem,hogyaparókia

előterébenültünkegyütt,gyerekeink
körbevettékőket,azegyiketazölé-
beültette,éskedvesenbeszélgetett
velük.
Akövetkezőtalálkozásahetvene-

dik születésnapjához kapcsolódik.
Szombathelyre menet útba ejtette
Csöngét,kisidőtújbóleltöltöttszere-
tettfalujában.Minketismeghívottaz
ünnepségre.Mentünkis,sőtsokanel-
jöttekagyülekezetitagokközülis,és
köszöntötték Amy nénivel együtt.
Ott,akönyvtárbanláttuk,hogyna-
gyonmegromlottazegészsége.Mégis
meglepett,váratlanulértahír,hogyké-
szüljekatemetésre.Őragaszkodott
hozzá,hogyafalujapapjatemesse,és
Csöngénszeretettvolnapihenni,deha
ebbélikívánságanemteljesültis,vit-
tünkottaniföldet,ésaztszórtukráelő-
szörakoporsójára.
–Mikéntzajlottatemetés?
–Aférjemmelegyüttmentünkföl

Budapestre, télen,nagyhavazásban.
Szépenmegvoltszervezveminden,a
pannonhalmi bencések jöttek, akik
nagyszeretettelfogadtak.Hálaadással
gondolokrájuk,arra,hogyegyüttszol-
gálhattunk(lásdarchívfelvételünket).
Bentaravatalozóbanelőszörőkhir-

dettékIstenigéjét,ésénekeltekgyö-

nyörűen. Azt gondoltam, valaki a
püspökeinkközülbúcsúztatjaaköltőt,
vagyegyhíresprédikátor,deminden-
kitiszteltekérését:nekemkellettagyá-
szológyülekezetbenkiállniésprédi-
kálni!PálapostolnakaKorinthusbeli-
ekhezírtmásodikleveléből a4.fejezet
18. versétől való részt választottam:
„Nemaláthatókranézünk,hanema
láthatatlanokra;mertaláthatókide-
igvalók,aláthatatlanokpedigörökké-

valók.Tudjukpedig,haföldisátorunk
összeomlik,vanIstentőlkészítetthaj-
lékunk, nem kézzel csinált, hanem
örökkévalómennyeiházunk.”
–Nagyonszépgondolat.
–Utaltamarrais,hogyaköltősze-

retettvolnaaszülőföldjénpihenni,a
családisírboltban.Ezértvittükaföl-
det… de azt hangsúlyoztam végig,
hogya földihajlékon túl–akárhol
élünk,akárholnyugszunk–nekünk
annáljobbhelyünkvan.MagaIsten
készítetthelyetnekünkJézusnál,és
nekiis:WeöresSándornak!Azótais
fáj,hogyakiválasztottversétanagy
izgalombannemtaláltam,pedigmá-
igúgygondolom,ebbőltisztánkivi-
láglik,hogyaköltőhívőembervolt.
AHatárőr címűversérőlvanszó,

idézekbelőle:„Énvagyokazőr,azőr
ahegyen./Csakételemésdohányom
legyen,/apénznéltöbbetérakegye-
lem,/hiszkalmárúgysejárittahe-
gyen./UramIsten.//Ittélekénsi-
koskövekközött,/honnanavölgy-
beszánkázikaköd./Atörésbenvíz
villogazuton,/mértfélektőle?ma-
gamsetudom…”Mostkihagyokhá-
romszakaszt,ésavégétolvasomföl:
„Embertelen magányban élek én /
rücskösgyökéren,szívóspecsenyén.
/Emlékseszólitt,avanvolttalan,/
azégsírós,azéjjelholdtalan./Uram
Isten.//Egymagam-róttakőazsá-
molyom,/azéveimetrajtaszámolom.
/A sorsomnemküld asszonyt, se
szüzet,/csaklenngyújtegy-egyvib-
rálótüzet./UramIsten.//Haaro-
vásbetöltizsámolyom…/hamegha-
lok:kileszagyámolom?/AKrisztus-
nálvanmindenkegyelem,/énvagyok
azőr,azőrahegyen./UramIsten.”
–Sokversétlehetettvolnaválasz-

tani…
–Eztválasztottam,hiszenmeg-

szólalbenneIstenbevetettmélyhi-
te.Deeléglenneegysorosais:„Isten
rajtamvégtelenkönny,Istenbennem
végtelenmosoly.”Eltettemmagam-

nakaverset,ésolykorelőveszem:„ha
meghalok:kileszagyámolom?/A
Krisztusnálvanmindenkegyelem…”
A dogmatikusok azt mondják, az
evangélikushittételeinkbetartozik,
hogy egyedül Krisztus, egyedül a
kegyelem,aSzentírás,ahitszólaz
igazság nyelvén. Ebben a versben
mindegyikottvan,finomeszközök-
kelkimondva.
–Vannakmégkedvesemlékei?
–Hallottamarról,hogyegyszerrá

akartákvenniWeöresSándort,hogy
lépjen be a pártba. Kedvesen azt
mondta, neki gondolkodnia kell

ezen,hiszenerrőlnemlehetelhamar-
kodottan dönteni. Másnap újból
kérdezték, s ráfelelte, másképpen
döntött.Mindigkitértaválaszelől,
végülaztmondta,nemhiszi,hogyjó
ötlet,hogybelépjen,mertőbuddhis-
taszerzetesnekkészül…
Visszatérveatemetésre,emléke-

zés közben jutott eszembe, hogy
mikorprédikáltam,ésottálltunka
nyitottsírnálabencésatyákkal,meg-
szólaltazágonegycinke.Abbanahi-
deg,szélvertetemetőbenolyankris-
tálytisztán,olyangyönyörűenzengett
azéneke,hogyaztgondoltam,talán
abbakellenehagynomabeszédemet.
Az a csöpp madár helyettem el-
mondja a lényeget: hogy nem re-
ménytelen az élet.WeöresSándor
csodálatosköltészeteittmaradt,erőt
ad,ésmindenkié!
–Nemszakadteltőle?
–Lassannegyedszázada,hogyel-

jöttünkCsöngéről,deaköltőtőlso-
hanemszakadtamel.Mikorolva-
som,sokszorérzem,hogykedvesfa-
lujárólszól,azottaniszorgosembe-
rekről.Ilyenkorottjárokénis,aré-
giismerősökkelbeszélgetek.Gyere-
keinknagyonszerettékanekikszó-
ló verseit, különösen a legkisebb.
Havalahováelmentünk,vinnikellett
magunkkalakötetet.Agyerekverseit
tudtam kívülről, énekeltem is. Az
egyik mindig idevarázsolta Csön-
gét:„Haviharjőamagasból,/Nebo-
csássel,kicsibátyám./Hafalomb
köztteleholdlép,/Kicsinéném,tevi-
gyázzrám.//Faluvégénvanahá-
zunk,/Abozótbólkiselátszik,/De
azangyal,haleröppen,/Küszöbün-
könvacsorázik.”Ugyemilyenszépés
egyszerű?Hamost,századikszüle-
tésnapjánbetoppannaközénk,érez-
né, hogy ugyanazzal a szeretettel
fogadjuk,mintrégen.Körüljárhatná
anyárbantündöklőkertet,leülhet-
neavidámgyerekekközémesélni.

g FEnyvEsiFélixLajos

Ma dár dal a te me tő ben
BeszélgetésDeménéSmidéliuszKatalinevangélikuslelkésszel

We öre S Sánd or 100
b Nagykanizsa.Várnakazállomáson,hogyegyüttmenjünkatemető-
be,meglátogassukRózsásJános sírját.NemrégenhaltmegaGulagon
1944-től53-igraboskodóférfi,akitmélyhite,nemszűnőszereteteés
avilághírűíró,Szolzsenyicin biztatószavaiéletbentartottakSzibé-
riajégpoklaiban.DemeDávid lelkészurammegmutatjaatemplomot,
alángolórózsabokrokat,azutánakönyvekkelzsúfoltszobábanfele-
sége,Katalin ismellénktelepszik,hogyvisszapergessükazidőt,és
megidézzükevangélikusköltőnket:WeöresSándort.Azelsőésutol-
só találkozást, hosszú betegségét, halálát és temetését a januári
metszőhidegben.

AzülésenelőszörLuther végrendele-
ténekfakszimilekiadásáróltárgyaltak.
ACorvinaKiadóáltalmegjelentetett
korábbikönyvpéldányaielfogytak,így
egyházunk is gondolkodik valami-
lyenújabbkiadásról.Egyregensbur-
gikiadó(VerlagBückleundBöhm)is
érdeklődikazanyagiránt,sszakma-
ilagkompetens,ámközérthetőmeg-
fogalmazásúkommentárokkallátná
elazújrakiadandókönyvet.Felvető-
döttaLutherKiadóközreműködése
is,ígyatárgyalásoktovábbfolytatód-
nakanémetféllel,Cselovszkynédr.
Tarr Klárának, az országos iroda
ökumenikuséskülügyiosztályave-
zetőjénekésCsepregiZoltánnak, az
EvangélikusHittudományiEgyetem
egyháztörténész-professzorának a
közreműködésével.
BenceGábor azegyházzeneimeg-

kereséseketismertette,majdazenei
pályázatokkiírásárólesettszó.Len-
ne több program is: egyházzenei
enciklopédia(2012–2014),himnoló-
giailexikon(2013),újkomponálású
orgonajáték-kötet (2015), felkérés
vagypályázaténekkariművekkom-
ponálására (2014), reformáció te-
matikájú musical/rockoratórium
(2016),ünnepihangversenyaDávid-
évben(2014)és2017-ben,korálün-
nepéventeváltozószínhelyen,válto-
zóformában,többfélezeneistílusbe-
vonásával;éslenneegy,areformáció
századánakevangélikusistentiszte-
leti formáit bemutató, négyalkal-

masprogramsorozatMagyarorszá-
gonésNémetországban.
A2014-esplakátelkészítésérekiírt

pályázatra beérkezett anyagokat e
sorokírójaismertette.Abizottságtag-
jaisajnosabeérkezettpályaművekkö-
zülsemszlogenben,sempedigképi-
legnemtaláltakmegfelelőtaplakát-
hoz.Elfogadtákviszont–ReussAnd-
rás javaslatára–a„Mégmaelültetek
egyalmafát”szlogent,amelyhezmost
indulaképanyagkeresése.
AzEvangélikusOrszágosMúzeum

toleranciakiállításánakiskolainépsze-
rűsítéséretettjavaslatotdr.Harma-
tiBélaLászló igazgató.
Az ülésen a bizottság a Luther-

rajzfilmjelenlegiállásáról,valamint
akormánnyalközösreformációiem-
lékbizottságfelállításánakügyérőlis
tárgyalt.
Örvendetestény,hogyidénoktó-

berbenaLutherMártonműveibőlké-
szülő sorozat újabb kötete jelenhet
meg. A könyvbemutatóra október
30-án17órakorkerülnesoraDeákTé-
riEvangélikusGimnáziumdísztermé-
ben.Akötetbemutatójávalegyidőben
mutatkoznabeaReformationsstudien
undGeschichte sorozatújabbkiadvá-
nyaatübingenikonferenciáról,vala-
mintKónyaPéterÉszak-magyarorszá-
gihitvallások címűköteteis.
Azemlékbizottságkövetkezőülé-

seszeptember18-ánlesz.
g Szövegésfotó:

Horváth-BollaZsuzsanna

Ok tó ber re újabb
Luther-kö tet vár ha tó
Ülésezettareformációiemlékbizottság

b Areformációkezdeténekötszázadikévfordulójátelőkészítőreformá-
cióiemlékbizottságújraösszeültazÉszakiEvangélikusEgyházkerü-
letPüspökiHivatalában,hogyazaktuálisfejleményekrőltárgyaljon.
Atagoka2014-esplakátésjelmondatügyébenkiírtpályázatanya-
gairólisdöntöttek.

Azegyházivezetőkmegosztottákegy-
mássaltapasztalataikataszeptember-
tőlbevezetendő,kötelezőenválasztha-
tóhit-éserkölcstanórákravalóbeirat-
kozásról.Azoktatásszervezésévelés
lebonyolításával kapcsolatban még
többnyitottkérdéskerültelőameg-
beszélésen.Ezekrőlazegyházakközös
levélbenkérnekmajdfelvilágosításta
kormányilletékeseitől,továbbáanyi-
tottkérdéseketlezárószakértőiegyez-
tetéstjavasolnak.
Aköznevelésfinanszírozásávalés

azújköznevelésikoncepcióbizonyos
rendelkezéseivel,oktatásiintézmé-
nyek átvételével kapcsolatban az
egyházak a problémaleltár össze-
gyűjtéséntúlmegállapodtakabban,
hogytovábbiközösegyeztetéseketkí-
vánnak folytatni az oktatási kor-

mányzattalafolyamatoktisztázásaés
atörvényirendelkezésekvéglegesí-
téseérdekében.
Azegyházivezetőkegyeztettekto-

vábbáamódosításalattállóegyhá-
zitörvény,valamintatemetőiésa
szociálistörvényrészleteirőlis.
Azegyházakelhatározták,hogya

milánóiediktumkiadásánakezerhét-
századikévfordulójaalkalmábólkö-
zös konferenciát szerveznek ez év
őszére.Atanácskozásavallásszabad-
ság,valamintazegyházésazállam
évezredes kapcsolatának kérdéseit
dolgozzafel.
Azegyházivezetőkkövetkezőta-

lálkozójáraatervekszerint2013ok-
tóberébenkerülsor.

d Forrás:del.lutheran.hu
ésTarrZoltán

„Püspökülés”
b ADéliEvangélikusEgyházkerületbudapesti,Puskinutcaiszékházá-
bantalálkoztakmájus28-ánaMagyarKatolikusPüspökiKonferencia
ÁllandóBizottságánaktagjai,valamintareformátusésazevangélikus
egyházpüspökei.Atanácskozásamárhagyományos,rendszerestalál-
kozásoksorábailleszkedett.Atestvérilégkörű,őszintehangúmegbe-
szélésenszóbakerültekazegyházakközötti,illetveazegyházakésaz
államközöttfennállókapcsolatokidőszerűkérdései.



 e 2013.június9. EvangélikusÉlet

E z  A z   
panoráma

LászlóViktorahozsánna szóeredeti
jelentésétemeltekiköszöntőjében.
Afőszervezőszerintpontosanarra
vanmostszükségünkitt,Magyaror-
szágon,amitezaszókifejez:hogyJé-
zusmegmentsenminket.
AköszöntésutánHendersonDá-

vid érkezettaszínpadraazAlmási
Kornél vezettealkalmi,többszázta-
gotszámláló–nemvéletlenülpiros,
fehérészöldszínekbenpompázó–
kórusésabaptistaJoyGospelMu-
sic szimfonikuszenekarmellé.Afi-
atalénekesazegyiktelevízióstehet-
ségkutató műsornak köszönheti
népszerűségét,ésmárakkor,tévé-
nézőkezreielőttsemtagadta,hogy
hívőkeresztény. (Édesapja–Paul
Henderson –aKrisztusGyülekeze-
te egyik budapesti közösségének
lelkésze.)Aközkedveltszám,ame-
lyetDávidelőadott,megalapoztaaz
esthangulatát:ahallgatóságfeláll-
va,felemeltkarokkal,csukottszem-
melénekelt.
Nemcsakakezdőéneket,hanemaz

egészeseménytjellemezteakeresz-
ténykisközösségekalkalmainmeg-
szokottmagatartás.Nálunkadicső-
ítés mintazéneklésegykülönleges
formája szinte ismeretlen – habár
legújabb ifjúsági énekfüzetünkbe
több„hillsong”isbekerült.Ugyanígy
szokatlanazelőadókbeszédstílusa.
A„Hányanvagytokitt,akikszeretik
anázáretiJézust?”ésaz„Egynagy
tapsotanázáretiJézusnak!”jellegű
fordulatokatmégaSzélrózsaevan-
gélikusifjúságitalálkozókprogram-
jainisnehezentudnáelképzelnieso-
rokírója.
KunszabóZoltánnéhányigesza-

kasztérintveegy-kétpercbenbeszélt
ahit,areményésaszeretetegységé-
ről.ABolykiBrothers szinténrövid
időreálltszínpadra.Szolgálatukkala
megbocsátásrahívtákfelafigyelmet.
Eztkövetőenmagyardicsőítőéneke-
sek–PintérBéla,PrazsákLászló,La-
katos Péter, Dobner Illés, Csiszér
László ésaGáveltestvérek –koncer-
teztek.
Akivetítőnvégigkövetnilehetett

adalszövegeket,azelőadókisszor-
galmaztákaközöséneklést.Anagy-
résztegyszerűszöveggelénekeltdal-
lamokatgyorsanmegtanultaakö-
zönség.
Afőszervezők–azEzazanap!

felekezetköziségét kidomborítva
–különbözőkeresztényközösségek
vezetőitköszöntöttékaszínpadon.
Az egyházi képviselők egy-egy
imátmondtak el az összegyűltek
nevében.
Gáncs Péter, a Magyarországi

EvangélikusEgyházelnök-püspöke
imádságábanazarénátsószóróhoz
hasonlította, amelynek köszönhe-
tőenmostmindnyájanízt,zamatot
kaphatunk.AevangélikusvezetőIs-
tentőlazerő,aszeretetésajózanság
lelkétkérte,éshogyazittkapottaján-
dékokkalhazatérvegazdagíthassuk
avilágot.Abencésrend,areformá-
tusegyház,apünkösdiegyház,abap-
tistaegyház,aMagyarországiSza-
badkeresztényGyülekezetésazAga-
péGyülekezetvezetőinekimádsága
utánarésztvevőkközösen,felállva
mondtákelaMiatyánkot,majdéne-
kelték el nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt.

Az est texasi „sztárcsapata”, a
Gateway Worship következett,
amelyahuszonnégyezertagotszám-
láló Gateway Gyülekezet dicsőítő
csoportjakéntszolgál.Moderngos-
pelénekeiklegtöbbjeegy-egyélet-
történetetmondel,amegtéréspil-
lanatában megváltozott emberről
beszél.
ThomasMiller énekes-lelkipász-

torPéterapostolszemélyénkeresz-
tülszóltarról,hogyIstenmennyire
szeretminket.Pétersokmindentel-
rontott.AmikorJézusmegkérdezte,
hogykinekmondjákőtazemberek,
Péter kivételesen jól válaszolt: „Te
vagyaKrisztus,azélőIstenFia.” (Mt
16,16) De rögtön ezután ismét
rosszatmondott.Amegdicsőüléshe-
gyénarrólbeszéltPéter,hogysátra-
katkelleneépíteni.Erreviszontma-
gaazIstenszóltközbe:„Ezazénsze-
retettFiam,reáhallgassatok!” (Mk
9,7)–azaz:„Fogdbe,Péter!”Miis
sokszorértetlenekvagyunk,mintPé-
ter, Jézus mégis szeret minket –
magyaráztaalelkész.
Az amerikai együttest követően

UlrichParzanyevangélikuslelkészige-
hirdetéséthallgathattamegaközön-
ség.AnémetprédikátoraProChrist
evangélizációvezetője,korábbanané-
metKIE(KeresztényIfjúságiEgyesü-
let) főtitkára volt. Igehirdetésében
mostJn14,26ésJn15,26alapjánszólt
aSzentlélekmunkáiról.ASzentlélek
az,akibizonyságotteszJézusról,új-
raésújradolgozikatanítványokban,
ésminketisemlékeztetJézusra:azt
munkáljabennünk,hogyolvassuka
Bibliát,segítaSzentírásmegértésé-
ben,éssegítabban,hogyalkalmaz-
nitudjukazéletünkben–mondtael
Parzany.
Alelkészelismerte,hogyjóegyütt

erőteljeséshangoskoncertekethall-
gatni,viszontacsendnekisteretkell
adni:hanemtartunkcsendesperce-
ket,akkornemhalljukmeg,ahogyJé-
zuszörget,kopogtatazajtónkon–fi-
gyelmeztetett.Akételkedőketarra
szólítottafelazigehirdető,hogyve-
gyékészre:amaiesteisJézusszemé-
lyeselhívásánakarésze.
„Aszeretetazegyetlen,amielől

nemlehetmenekülni”–énekeltea
színpadraugróJohnnyK.Palmer, aki
profitáncoscsapatávaléspopdalával
frissítettefelahangulatot.
Asoul,agospel,azRnBésfunky

stílusjegyeitegyedülállómódonöt-
vözőamerikaizenész,azötGram-
my-díjasIsraelHoughton ésaNew
Breed együttes dicsőítő koncertje
méltánlettazestfénypontja.
Amintegyszázfőstechnikaigár-

daiskitettmagáértarendezvényen.
Aháttérképek,alevetítettspotok,a
kivetítők,akameramozgásésavágás,
akivetítőkreírtszövegegyarántki-
fogástalanvolt.Afellépőkközöttiát-
szereléspedigpillanatokalattmeg-
történt.
AzEzazanap! egyedülállóese-

ményMagyarországon:akülvilágfe-
lémegmutatjaakeresztényegységet,
a keresztény résztvevőknek pedig
megerősítéstad.Akadt,akiegyetlen
fellépőmiattjöttel,másokévekóta
látogatjákarendezvényt,ésatest-
vérekkelvalótalálkozásvonzzaőket
évrőlévreerreazalkalomra.

g KoczorKinga

b „Jézus!”–harsogtaazarénaválaszulKunszabóZoltán kérdésére,
akiazttudakoltaazEzazanap! közönségétől,melyikalegnagyobb
névavilágon…Tizenharmadikalkalommaltartottákmegjúnius
1-jénakeresztényegységet,azIstendicsőítésétésanemzetünkért
valóimádkozástcélulkitűzőrendezvényt,amelynekházigazdáiez-
úttalisKunszabóZoltánésLászlóViktor, azÚjJeruzsálemKato-
likusKözösségalapítói,amisszióelkötelezettmunkásaivoltak.Ma-
gyarországszámospontjáróléshatárainkontúlróltöbbminttíz-
ezrengyűltekösszeaPappLászlóBudapestSportarénában,hogy
hallgassákmagyaréskülföldizenészekIstentdicsérődallamait,
valamint az est igehirdetőjekéntUlrich Parzanyt, a műholdas
ProChristevangélizációkrévénhazánkbanisjólismertnémetevan-
gélikuslelkészt.

Egyszerrevoltszívszorítóésör-
vendeteslátniakülönbözőorszá-
gokbólérkezettközönségsora-
ibanaszámoslátás-éshalláská-
rosult,értelmifogyatékosrészt-
vevőt.Példalehetezazösszetar-
tozásraésegymáselfogadására
korunkmédiaformálta„szépúj
világában”.Őkazok,akikkelnem
aképernyőkön,hanemazEzaz
anap!-on éshasonlóeseménye-
kentalálkozhatunk.
Említsükmegajelentősszá-

mú, egyforma pólóba öltözött
önkéntes közreműködését is,
akikaközönségeligazodásátse-
gítették, s készségesen ülőhe-
lyükre kalauzolták a hozzájuk
fordulókat.

Idénvoltamnegyedikalkalommal
azEzazanap!-on… Eleintecsaka
koncertekmiattmentem,mertaz
akkorikedvencegyüttesem(Jesus
Culture) is fellépett a rendezvé-
nyen.Deahogyegyretöbbalkal-
monvettemrészt,kezdtemrájön-
ni,hogyezarendezvénynemerről
szól… hogy nem pusztán egy jó
koncertrevagyelőadásramegyünk
el,hanemazértmegyünkoda,hogy
egységben, felekezettől függetle-

nül dicsérjük Jézus Krisztust, az
egyetlenUrat,éshogyimádságban
közbenjárjunk a bajbajutottakért,
egymásért és nemzetünkért. (…)
Amúltszombatlegjobbpillana-

taiközétartozott,amikorakülön-
bözőországokbólésfelekezetekből
jöttvezetők,illetveszolgálókegyen-
kéntésegyütt,egyszívvelimádkoz-
takanemzetért,azegységért,afi-
atalokért, a bajbajutottakért és
azért,hogyIstenhatalmasmunká-

jameglátszódjonMagyarországon
is.Ezekbenazimádságokbanhatal-
maserővolt.(…)Azestfolyamán
elénekeltükhazánknemzetiimáját
is(…),deezmostteljesenmásvolt.
Megelevenedett számomra, hogy
valójábanmiisatartalma,azüze-
nete,éshogymekkoraerővanab-
ban,haeztkeresztényekegyszív-
velésegylélekkeléneklik.

g BakosBEndEgúz tanuló
DeákTériEvangélikusGimnázium

Afelekezetekösszefogása

UlrichParzany(jobbra)éstolmácsa
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Tizenharmadik alkalommal várta
múltszombatonazEzazanap! el-
nevezésű ökumenikus rendezvény
a fiatalokat és idősebbeket a Papp
LászlóBudapestSportarénában.
Akoncerthelyszínénekelőterében

a közönség ez alkalommal is a
MisszióExpó keretébenismerkedhe-
tettagyülekezetiésmissziósszolgá-
latoktevékenységével,illetvekeresz-
tény témájú könyveket,CD-ket és
máskiadványokatvásárolhatott.Az
érdeklődőkszépszámbanéltekisa
lehetőséggel.
Aközelhatórás–óriásikivetítő-

köniskövethető–zenésdicsőítésaz
1000főskórusésaJoyGospelMu-
sic fellépésével kezdődött. Ekkora
apparátus közös megszólaltatása
nem könnyű feladat, a zenészek-
énekesekmégisgyakorlottanadták
előazerreazösszeállításrahangsze-
reltszámokat.Akórusmellettérde-
meskiemelniakísérő–vonósokkal,
fúvósokkal iskibővített–együttes
ritmus- és basszushangszereseit,
akik játékukkal alulról támasztot-
tákanemmindennapiméretűkórus
hangzását.Műsorukbabekapcsoló-
dott–egyszámerejéig–azegyikte-
hetségkutatón feltűnt Henderson
Dávid is:egyHozsánna-énekkellé-
pettfel,sikeresen.
ABolykiBrothers amegszokottma-

gasszínvonalúacappella énekléssel
vívtakiahallgatóságelismerését.
Amárjólismertmagyarfellépők

között volt továbbá Pintér Béla,
CsiszérLászló,PrazsákLászló,Dob-
nerIllés,LakatosPéter, illetveaGá-
veltestvérek.Mintkiderült,őkközel
ezer saját dicsőítő kompozícióval
járjákazországotésahatárokontúli
területeket.Azemlítettekegyszerre
léptekaszínpadra,sfelváltva,deegy-
mást iskísérve,közösenénekelték
egymásdalait.Nemlehet,denemis
kellkülönbségettenniprodukcióik
között,hiszenmindannyianhitükkel
megerősített,felvértezettzenéjüket
adtákelő.
Jó volt hallani érthető szöveg-

mondásukat,jóvolttapasztalni,hogy
nálukaszövegtartalma,jelentésea
meghatározó.Hiszenazeneszárnya-
inazevangéliumüzenetéttöreked-
nekeljuttatnihallgatóságukhoz.
Érdemesmegemlíteni,hogyaren-

dezők adományokat gyűjtöttek a
CsakEgyetSzociálisSegítőKözpont
javára.Azintézményarászoruló,a
társadalom perifériájára sodródott
embereknekigyeksziksegíteni,me-

legedőt,élelmiszert,étkeztetéstkínál
számukra.Aközponttevékenységé-
rőlegyrövidfilmetisláthatottakö-
zönség.
A műsort konferáló főszervező,

LászlóViktor bejelentette,hogyelin-
dítottákazEzazanapRádiót,mely-
nekzeneiműsoraiazinternetenhu-
szonnégyóránkeresztülelérhetők.
Akoncertalattagyerekeketszín-

darabbal,játékokkal,kézműves-fog-
lalkozásokkalészenésműsorralszó-
rakoztattáktöbbekközöttPintérBé-
laésaCsemeték.
Atöbbórásrendezvényegyikszép

pillanatavolt,amikoregyháziveze-
tők–közöttükGáncsPéter, aMa-
gyarországiEvangélikusEgyházel-
nök-püspöke–léptekaszínpadra,
imádsággalfordulvaJézushoz.
Atavalyiangolfellépőkutánidén

kétamerikaiegyüttesérkezettBuda-
pestre,hogyénekkelészenévelszó-
lítsákmegJézusKrisztust.Texasból–
egyhuszonnégyezertagotszámláló
gyülekezetből–jöttaGatewayWor-
ship zenekarésfantasztikusénekesei.
Az angol szövegeket a kivetítőkön
együttkövetőközönségetazestfolya-
mántöbbszörismegénekeltettékafel-
lépők, de nem a rockkoncerteken
megszokottmódon–mintegygyüle-
kezetiénekkéntszóltakadalokané-
zőtérenis.Felemelőpillanatokvoltak.
AprogramotazötszörösGram-

my-díjasIsraelHoughton (gitár)és
együttese,aNewBreed zárta.Zenei
értelembenisillikacsapatraa„pro-
fi” minősítés. Dicsőítő szövegeit
mindvégig hihetetlen energiával,
pontosan,dinamikusan,kifejezően
szólaltattameg.Zenéjükbenagospel
mellettmegtalálhatókasoul,afun-
kyésadzsesszelemeiis.Ötletesés
hatásoshangszerelés,professzioná-
liselőadástársultmindehhez.
Az amerikai istentiszteletek el-

maradhatatlan hangszere, a Ham-
mond orgona is több alkalommal
szerepetkapott,snéhánypillanatra
egyzenekarikiállásnálkristálytiszta,
többszólamúacappella –csakéne-
kesekáltalmegszólaltatott–kórust
hallottunk.Csodálatosvolt.
Azideirendezvénytöbbnemzet

képviselőjénekközösimájávalzárult.
Azóriási,fénybeborultszínpadonaz
amerikaifellépőkkíséretébenszólta
zeneésazénekországokért,nemze-
tekért, gyarapodó számú hívőért
ezenanapon,hiszenezvoltazEzaz
anap!2013.

g HEtEssyCsaba

Evangélium 
a ze ne szár nyán

Hanemegyévtizedekótaszolgá-
ló,gyakorlottevangélizátorróllett
volnaszó,bizonykudarcbafullad-
hatottvolnaazesténekezarésze.
A Németországból érkezett, jól
ismertevangélikusigehirdetőnek,
Ulrich Parzanynak éppen akkor
kelletttartaniaprédikáció-
ját,amikorazönkéntesek
méglázasangyűjtöttékaz
adományokat, és adták
körbeanapemblémájával
ellátottperselyesdobozo-
kat. A küzdőtérről folya-
matosbeszélgetészajaszű-
rődött föl a színpadra, a
hátsósorokbólpedigmeg-
szólaltegyméltatlankodó
hang: miért kellett meg-
szakítaniakoncertet„szö-
vegeléssel”?!
UlrichParzanyazonban

– bár látszott, érzékeli a
megbomlott fegyelmet –
nemakörülményekkeltö-
rődött, hanem feladatára
összpontosított. Igei ma-
gyarázata nélkül csupán
„hitesélmény”,felfokozott
hangulatúkeresztény„bu-
li”maradtvolnaazeste.(Akoncer-
tentöbbször„hergelték”ígyakö-
zönségetafellépőzenekarokfront-
emberei:„Kiisaz,akiértittegyütt
vagyunk?”Mireatöbbezrestömeg
egyemberkéntharsogtaaválaszt:
„Jézus!”)
Imponálóan egyszerű

igehirdetésében a prédi-
kátor ugyanezt hangsú-
lyozta,megtöltveazonban
mélytartalommalazönfe-
ledt kiáltásokat. Rámuta-
tott,hogyazarénábanzaj-
lókoncertegyedülKrisz-
tusrólszól,aződicsőítésé-
rőlésarról,hogyakimég
nemismeriazUrat,hallja
meg hívó szavát. Először
János evangéliumából ol-
vasta fel a Pártfogóról, a
Szentlélekrőlszólóígéretet,
akiről Jézus így beszélt:
„…eszetekbe juttat min-
dent, amit én mondtam
nektek.” (Jn14,26b)
Az elhangzó dalokban

benne munkálkodik a
Szentlélek,akiJézuskizáró-
lagoshatalmárólgyőzmegminket
újraésújra–mondtaazigehirde-
tő, majd azokat szólította meg,
akikelőttKrisztustitkamégnemtá-
rultfel,akiketcsakajózeneígére-
tevonzottasportarénába.Nekika

Jelenésekkönyve jólismertversétol-
vastafelarrólaJézusról,akimeg-
található,akivelélőkapcsolatbale-

hetkerülni,mertazajtóelőttáll,és
zörget(Jel3,20).
AmikorParzanyfrappánsanrö-

vid,denagyszerűenátgondoltige-
hirdetésének ehhez a pontjához
ért,azarénaközönségelecsende-

sedett.TalánténylegaLélekszólt
azokszívéhez,akikeddigsüketek
voltakazistenihívástmeghallani.
Deakülönbözőfelekezetekbőlér-
kezetthívőemberekisérzékelhe-
tőenfelismertékezekbenapillana-

tokban,hogyazestetöbbrőlszól
lelkesítőkoncertnél,nagyobbcél-
javana„szent”muzsikánakannál,
mintsemhogycsupánahitdolgá-
ban„bennfenteseket”bátorítsa,vi-
dámítsa. A tét ennél sokkal na-
gyobb.

Azokbanapercekbenmindrá-
döbbenhettekazegyháznak,Krisz-
tusnépénekközösküldetésére,ata-
nítványokkátételközösfelelősségé-
re.ErrőlUlrichParzanymégkora
délutánegy,alelkészekésgyüleke-

zetimunkatársakszámáraszervezett
szemináriumonszólt,Jézusimádsá-
gábólidézveafőgondolatát: „…eggyé
legyenek,hogyelhiggyeavilág,hogy
teküldtélelengem…” (Jn17,21)

g B.PintérMárta

Ezazanap,amitnehézszavakbaönteni.Ezazanap,amikoregyaréná-
nyiember–Jézusszeretetéthirdetve–fantasztikusenergiákatmozgatmeg.
Elsődöbbenetazahatalmasembertömeg,amelyetezarendezvény

egybetudottszólítani.Másodikdöbbenetaszínpadonállóezerfőegy-
ségeésösszhangja…Gyönyörűhangzás,borzongatóérzelmeketváltki,
azthiszem,nemcsakbelőlünk…Rengetegafiatal!Ésörömmel,vidá-
man,Istenfeléfordulvaélvezikazösszejövetelmindenpercét.(…)
Eljöttekbarátainkazországmindenrészéről,ésahatárontúlrólisrészt

vettekejelesnapeseményén.Boldogokvagyunk,hogyrészeseilehet-
tünkennekahuszonnégyórásdicsőítésnek.Találkozzunk2014-benis!
„Hogyzengjennéked,éselnehallgassonfelőledadicséret.” (Zsolt30,13)

g BErtalanZsuzsanna–Szirt-NácsaBrigitta
DeákTériEvangélikusGimnázium
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K E R Ü L E T I  M I S S z I Ó I  N A P
b ADéliEgyházkerületmájus11-
énKiskőrösönmegrendezettcsa-
ládiés ifjúságimisszióinapján
alig fértek el az érdeklődők a
helyievangélikusiskolaebédlő-
jében,aholBálintnéKisBeáta
számolt beNairobiban végzett
szolgálatairól. Több mint hét
éven át a kenyai főváros egyik
nyomornegyedében igyekezett
segíteniarászorulókatazEvan-
gélikus Külmissziói Egyesület
támogatásával és nagy találé-
konysággal.AIDS-esárvagyer-
mekek ebédeltetését szervezte,
bevételrőlgondoskodottnéhány
özvegyasszony számára azzal,
hogyazáltalukkészítettékszere-
ketmagyarismerőseiközöttárul-
ta, pártfogók rendszeres ado-
mányaival pedig negyven diá-
kotsegítetthozzá,hogyiskolába
járhasson…Élményeiről,tapasz-
talatairól férjével – dr. Bálint
Zoltán vízmérnökkel–közösen
könyvet is írt,Újra Afrikában
címmel,amelynekabemutatója
szinténamisszióinaponvolt.

–AzÚjraAfrikábancímbizonyá-
raarrautal,hogynemelőszörjártak
afeketekontinensen.ALutheránus
Világszövetségkiküldetésében1985–
1991közöttmárszolgáltakmisszioná-
riuskéntZimbabwében.Mosttehát
haddkérdezzemmeg:milyenújraitt-
hon,Magyarországon?
–Igazábólmárharmadszortérünk

visszaMagyarországra,hiszenakét
említett afrikai országon kívül az
óceániaiPápuaÚj-Guineábanisel-
töltöttünknégyesztendőt.Ahazate-
lepedésmindignagyfeladat.Felkell
számolnunk ottani életünket,meg
kellválnunkmegkedveltbútoraink-
tólsazoktólatárgyaktól,amelyeket
nemhozhattunkmagunkkal–tud-
ván,hogyitthonpedigmindentúj-
rakellindítanunk.
Ezzel együtt azonban örömmel

jöttünkhaza.Hiányoznifognakugyan
afrikaitestvéreink,ámitthoncsalád-
tagok,barátokvártak.Ésmitagadás,
felszabadítóérzés,hogyitthonszaba-
dabbanjöhetünk-mehetünk.Afehé-
reknekNairobibanbizonynemtaná-
csoskimenniükazutcára.Ottmin-
digautóvalközlekedtünk.Örülünk
annakis,hogymostszínházbamehe-
tünk,shogyolyankulturálisélmé-
nyekben lehet részünk, amelyeket
nélkülöznünk kellett. Könnyen
„visszaakklimatizálódtunk”.TalánIs-
tenszándékosanadtanekünkazta
képességet,hogymindigalkalmaz-
kodnitudjunkakörülményeinkhez.
–Nyolcévvelezelőttúgybeszéltek

akenyaikiküldetésről,mintamely-
benIstenvezetésétlátják.Amisszi-
óinapdélutánialkalmánakBeátaa
HétévhéthónapKenyábancímet
adta.Tudjuk,aBibliábankülönösje-
lentősége,gyakranszimbolikusértel-
mevanahetesszámnak.
–Semmifélebűvöserőtnemtulaj-

donítunkennekaténynek.Véletle-
nülalakultígy.Igaz,érdekesvoltfel-
fedeznünk,hogyaférjemírásbafog-
lalt munkaszerződésében (Bálint
ZoltánaFAO,azENSZMezőgazda-
sági és Élelmezésügyi Világszerve-
zetekiküldetésébendolgozottNairo-
biban–aszerk.) akezdőmunkanap-
tólazutolsóigpontosanhétév,hét
hónapéshétnap(!)teltel.Ámnem
emiatt, hanem Isten igei vezetése
alapján tudtukmindig,hogyahe-
lyünkönvagyunk.Néhatermészete-
sen„fortyogtunk”,hanemúgyalakul-
takadolgok,ahogyanszerettükvol-
na,deegypercigsemvoltkétségünk
afelől,hogyazőterveiszerintalakul
azéletünkésaránkbízottaksorsa.
–Akiskőrösialkalmoniserrőlbe-

szélt?

–Igen,aztszerettemvolna–sa-
játpéldánkonkeresztül–megértet-
niahallgatósággal,hogymindenki-
nekmegkelltalálniaahelyét.Lehet,
hogy nem hatezer kilométerrel
odébb,hanemtalánacsaládban,a
szomszédokközött,de Istenmin-

denkire bíz valamilyen küldetést,
feladatot.Nagyonmegtetszettne-
kemazajelmondat,amelyetakül-
misszióiegyesületfiataljaitaláltakki,
sezlettazidénfebruárbantartott
közgyűléscímeis:Merdjobbáten-
ni a világot! Ez a bátorítás nem
nagyképűség.Istenténylegeztbíz-
taránk.Ki-kiamagahelyénazzala
kevéssel, amennyit Isten rábíz, jót
hozhatakörnyezetébe.
–AzélménybeszámolóntúlBeáta

bizonyárabeszéltarrólis,hogyake-
nyaiárváktámogatásatöretlenülfo-
lyik.MostmárinnenMagyarország-
ról figyeli és tanácsolja az Uhuru
gyülekezetbenszolgálóafrikaitestvé-
rekmunkáját.Tudom,megmutatta
nekik,hogyankönyveljékmajdabe-

folyóadományokat.Kétségemnemis
az ő hozzáértésükkel kapcsolatban
van,inkábbabbankételkedem,hogy
aromlógazdaságihelyzetbenújabb
adakozókedvűemberekettalálhatnak
Magyarországon.
–AzegyikbölcsgondolataPélda-

beszédek könyvében így hangzik:
„…akimástfelüdít,magaisfelüdül”
(11,25).Hazatértünkótatapasztaljuk,
hogyazemberekitthonrettentően
pesszimisták.Nemlátnakkiutatane-
hézségeikből.ASzentíráspontegy
ilyenkiutatmutat.Akiönmagakö-
rülforog,csaklefelénéz,azelszédül,
elesik.Távlatacsakannaklesz,akifel-
emeliafejét.
ABibliaiserrebiztat:emeljükfel

atekintetünketIstenre,shogylássuk
megamásikgondját.Éppenazafri-
kaiaknyomorakell,hogyráébresszen
bennünket,hogymilyennagyaján-
dék,hogyide,Magyarországraszü-
lettünk.Amiszegénységünkössze
semhasonlítható azzal amélysze-
génységgel,amelybenőkélnek.Ter-

mészetesennemmindenkinekkellaz
afrikaiakatsegítenie,ki-kidöntseel,
hogykikettámogat.Egyafontos:Is-
tenáldásaannakazéleténvan,aki
másokraisgondol.
–Tudom,hogymásoktámogatá-

sárólBeátáéknemcsupánbeszélnek,
hanemagyakorlatbanismegvaló-
sítják.AzÚjraAfrikábancíműköny-
vük magánkiadásban jelent meg,
amelynekköltségétteljesenmaguk-
ravállalták.Akikifizetiazezernégy-
százforintosárat,aztudhatja,hogy
abevételteljesegészébenaNairobi-
ban élő árvák és özvegyek közötti
szolgálatot segíti. Aki nem jutott
hozzáakötethezKiskőrösön,hogyan
szerezhetibe?
–Elsősorbantőlünkvásárolható

meg.Igyekszünkminéltöbbgyüleke-
zetetmeglátogatni,hogybeszámol-
hassunkkenyaimissziónkról.Ilyenal-
kalmakramindigviszünkmagunkkal
akönyvből,deazEvangélikusKül-
misszióiEgyesületsokakáltalismert
címénismegrendelhetőlesz:EKME,
1085Budapest,Üllőiút24.
–Kenyábólvalóhazatérésükóta

elteltmárjónéhányhónap.Hamost
hallja Nairobi nevét, mire gondol
elsőként?
– Ez a szó jut eszembe: otthon.

Igen,mégmostiseztafogalmatidé-
zifelbennemennekanagyforgalmú,
szörnyennyüzsgővárosnakazemlí-
tése.Ottéltünktöbbminthétévenát,
sennekazélményekitörölhetetlenül
bennünkmarad. Ha holnap reggel
nairobi szobánkban ébrednék, azt
hiszem,alegnagyobbtermészetesség-
gelfolytatnámaztazéletet,amelyet
otthagytunk…Leginkábbperszear-
cokéshelyszínekjelennekmegelőt-
tem.Egybörtön,aholnőirabokatlá-
togattunkmeg,templompadok,ame-
lyeken ülve fűzték az asszonyok a
gyöngyöket,azárvagyermekekked-
vestekintete,azudvar,aholazebédért
sorakoztak… Arcok, amelyeket ha
felüdítünk,magunkisfelüdülünk.

g B.PintérMárta

Har mad szor új ra Ma gyar or szá gon
BeszélgetésBálintnéKisBeátával

b ANyugati(Dunántúli)Egyházke-
rületmájus11-énBeledenrende-
zettmisszióinapjándr.Komlósi
Piroska, aKároliGáspárRefor-
mátus Egyetem docense Elen-
gedés,megbocsátás címmeltar-
tottelőadást.Acsaládterápiával
isfoglalkozópszichológustennek
kapcsánkérdeztük.

–Hogyanéltemegamisszióinapot?
–Alelkembenmájusiszombatraké-

szültem,dePestenzuhogóesőfoga-
dott,éselkezdtemaggódni,hogysze-
gényösszegyűltközönséghogyfogaz
esőbenszenvedni.Amikoraztánmeg-
érkeztem a nap helyszínére, nagy
örömmelláttam,melegségésmeghitt
nyugalomvan.Aztgondoltam,hogya
gondviselésismétműködött.
–Miértaktuálisazelengedésésa

megbocsátástémája?
–Ezaproblémavalamennyiünk

életébenfolyamatosanjelenvan.Min-
digérnekbennünketolyandolgok,

amelyekfájdalmatokoznak.Ezekkel
megkellbirkóznunk,elkellenged-
nünk,túlkelljutnunkrajtuk,hogyelő-
rehaladhassunkazéletünkútján.Egy-
egykapcsolatbannagyonsoksérelem
éri az embert; a legfájóbbak éppen
azokbanakapcsolatokban,amelyek-
ben leginkábbkeressükabiztonsá-
gunkat,aholelfogadásraésszeretet-
revágyunk.Gyakranhallomeztabá-
natoskifakadást:„Miértvanaz,hogy
pontazokatbántomaleginkább,aki-
ketalegjobbanszeretek?”
Ezsajnosígyvan.Hamagunkbané-

zünk,bekellismernünk:alegtöbbin-
dulatotthon,aszeretteinkközötttud
kijönnibelőlünk.Ennekamagyaráza-
taegypszichológiaijelenséggelérthe-
tőmeg.Fontosszámunkraabiztonsá-
goskapcsolat,kötődés,elfogadottság,
ésaminteztabiztonságotvalamiértve-
szélybenérezzük,azonnalfeszültálla-
potbakerülünk.Abizonytalanság,a
szorongáselőhívbennünkegyolyan
stresszállapotot,amelyaztánagresszív
megnyilvánulásokhozvezet.
–ElőadásábanÖnmegkülönböz-

tetteasérelemésasértésfogalmát.Mit
jelentenekezekpontosan?
– Érdemes megkülönböztetni a

kapcsolatokbanasérelmeketésasér-
téseket.Asérelemaz,haénmagam
úgyérzem,hogyvalakimegsértett–
bántómegjegyzés,kritika,megnem

értettség, félreértés. Ezeket nagyon
sokszorúgyértelmezzük,hogyakitől
ilyetkapunk,azellenünkvan,szándé-
kosanleértékelnek,elutasítanakben-
nünket.Deazeseteknagyrészébena
beszélőneknemezaszándéka.Ilyen-
korvalószínűlegazaprobléma,hogy
nagyonsokkorábbisérelem,elutasí-
tottsághalmozódottfelalelkünkben,
ésemiatttúlérzékenyeklettünk,ottis
sértésthallunk,aholnincs.Mertau-
tomatikusanmindenrőlazjuteszünk-
be,hogyminketmármegintbántanak,
mármegintnemértenekmeg,már
megintnemfogadnakel,mármegint
nemvagyunkelégjókamásiknak.
Másasértés,amelyetamásikem-

berszándékosanokoznekünk.Sok-
féleképpentudunkerrereagálni.Ati-
pikusreakcióaz,hogyvagybezárjuk
afülünket,vagyazonnalindulattalvá-
laszolunk.Denagyonfontos,hogyazt
vegyükészre,érzékeljük,hogyamá-
sikembernekvelemvalamibajavan.
Eztalegjobbtisztázni.Vagyismeghal-
laniabántást, szembenézniveleés
megbeszélni.Asértéseketmegkellta-
nulnunkmegfelelőmódon kezelni.
GaryChapman egyikkönyve,amely
Aszeretetmásikarca–aharag címet
viseli,erretanít.
–Misegíthetelengedniasérelme-

inket?
– Ha körülnézünk, látjuk, hogy

ezekbenafájdalmakban,sérelmekben
másoknakisrészükvan.Ezegypicit
enyhítiafájdalmat.Aztánelemzően
gondolkodnikellazon,hogytulajdon-
képpenhogyisjutottunkelegyüttide.
Érzékelnünkkell,hogyabántás,asé-
relemokozás pillanata előtt nagyon
sokjóisvoltakapcsolatban.Fontos,
hogyegy-egysérelemmiattneírjuk
átamúltat,neértékeljünkátrögtön
mindent.
–Hogyanjuthatunkelamegbocsá-

tásig?
–Amegbocsátáshozazkell,hogy

akarjam,morálisanérezzem,hogya
helyzetvalamilyenrendezéstkíván.A
kapcsolatokat,amelyeketkaptunk,át
kellmenteniamegromláson,megsza-
kadáson. Meg kell keresni először
azt,hogymimittettünk,mivelidéz-
hettükelőeztahelyzetet.Utánaazon
kellgondolkodnunk,hogyamásikho-
gyanérezhettemagát,hogyancsúszott
beleebbeaviselkedésbe.Tehátasa-
játrészemetmegkellbánni,ésamá-
sikrészétistudatosanmegkellnevez-
ni.Haelöltudokjárniabban,hogyaz
énrészemetbeismerem,ésazértbo-
csánatotkérek,akkoramásiknakis
könnyebbleszbocsánatotkérnie.
–Azelengedésaszülő-gyerekkap-

csolatbaniskulcskérdés.Családtera-
peutakéntszerzetttapasztalataialap-
jánmiavéleményeerről?

–Agyerekkorisérelmekésazifjú-
korbanszerzetttapasztalatoknagyon
megtudjákterhelniakésőbbiházas-
ságot.Fontos,hogyapárválasztásfo-
lyamatatartalmazzaaztamozzanatot
is,hogyamúltamtóleltávolodom.A
szülőknekpedigképesnekkelllenni-
ükagyereküketútraengedni.Hagy-
ni,hogyeltávolodjon,hagyni,hogyki-
válassza, hogy mik azok a dolgok,
amelyeketfolytatniakar,ésmelyeken
akarváltoztatni.
Az aggódó és leértékelő szülői

mondatok:megannyiszárnynyesege-
tés.Deagyerekeknekkikellpróbál-
niuka szárnyaikat.Amadárszülők
milyenbölcsek:hagyják,hogyakicsik
próbálkozzanak.Atúlféltés,atúlgon-
doskodásamigyarlóságunk,nema
gyerekek fejlődését szolgálja. Na-
gyonsokszorlátom,hogyegyházas-
ságazértnemtudjólműködni,mert
mindakétfélhazahúzaszüleihez–
vagyúgyismondhatnám:hazahúz-
zák–,sonnanvár,onnannyújtanak
nekisegítséget,ahelyetthogyatár-
sávalközösendolgoznaamegoldások
keresésén.
Azelengedésnemkönnyű,mert

megkellélnünk,hogyvalamivelke-
vesebbekleszünk.Haagyerekünket
engedjükel,azaktívanya-vagyapa-
szerepünkleszkevesebb,deezzela
gyermekünkönállóságát,fejlődésétse-
gítjük.Nekünkpedigtovábbifejlődés-
re,meglévővagyújonnanalakítandó
kapcsolataink gazdagítására nyílik
lehetőségünk.

g AdámiMária

Szárny nye se ge tés he lyett el en ge dés
Interjúdr.KomlósiPiroskapszichológussal
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JézusKrisztusmondja:„Jöjjetekénhoz-
zámmindnyájan,akikmegfáradtatok,
ésmegvagytokterhelve,ésénmegnyug-
vástadoknektek.” (Mt11,28)

Szentháromság ünnepe után a 2.
hétenazÚtmutató reggeliéshetiigé-
ibenIstenhívminket.Nevessükmegazt,akiszól!AzÚr„Istenbeszédeélő
ésható:élesebbmindenkétélűkardnál,ésmegítéliaszívgondolataitésszán-
dékait”.(Zsid4,12;LK)Jézusehívásábanamegnyugvásüdvösségetjelentaz
egészemberszámára.Istenszereteteésjóságakörülöleliéletünket.„Mi,akik
élünk,áldjukazUratmindörökké!”(GyLK749)Mais„boldogaz,akiIsten
országánakvendége”.AzÚrhívásamostnekünkszól:„Jöjjetek,mertmármin-
denkészenvan.”Azottéselőszörmeghívottakvilágigazdagságukmiattnem
értekrá,„nemmehettek”,„demégvanhely” mindenkinek.(Lk14,15.17.22)
„Boldogok,akikhivatalosakaBáránymenyegzőjénekvacsorájára!” (Jel19,9)
Krisztusegytesteazsidókbólésapogányokbólállógyülekezet;sőktöbbé
nem„idegenekésjövevények,hanempolgártársaiaszenteknek,ésházané-
peIstennek”.AzÚrban„tiisegyüttépültökazIstenhajlékáváaLélekáltal”.
(Ef2,19.22)Abölcsességsabalgasághívogatásaugyanúgykezdődik:„Aki
tapasztalatlan,térjenbeide!”Ámcsak„abölcsességkezdeteazÚrnakfélel-
me,ésaSzentnekamegismeréseadértelmet”. (Péld9,4–16.10)Istenhív(lásd
Ézs55,3;Jer31,25),keressük,amígidőnkvan.Jézusbanközeljött,ámazAtyát
azismerheti,„akinekaFiúakarjakijelenteni”. (Mt11,27)Mózesgyilkolt,s
elmenekültMidjánföldjére.OttmegvédtealeányaitReuélfőpapnak,akiőt
aházábafogadta:„Hívjátokide,ésegyékvelünk!” (2Móz2,20b)Jövevénylett
idegenföldön;deminekünksincs„ittmaradandóvárosunk,hanemazel-
jövendőtkeressük”. (Zsid13,14)Elkánagyermektelenfelesége,Annaismeg-
nyugvásttaláltSilóban,azÚristenházában.ASeregekUráhozkiáltottnyo-
morúságában,serősfogadalmattett:ha„fiúgyermeketadszszolgálólányod-
nak,akkoregészéletéreazÚrnakadom”. (1Sám1,11)Megvendégelteahoz-
zájöttsőthallgatónégyezerférfitscsaládjaikatazÚr,mertaMessiásné-
pénektanítója,orvosa,szabadítójastáplálója.Etettévelateljességetésatö-
kéletességetiskiábrázolta:„…vetteahétkenyeretésahalakat,hálátadott,
megtörte…Mindnyájanettek,ésjóllaktak,azutánösszeszedtékamaradék
darabokathéttelekosárral.” (Mt15,36–37)Agonosztevőkközüla„jobb”már
nagypéntekenIstenországánaklakójalett.Őelismertebűnösségét,ajogos
büntetésétishittelkérte:„Jézus,emlékezzélmegrólam,amikoreljösszkirály-
ságodba.” (Lk23,42)Luther szerint:„AlatorjóllátjaamagavétkemellettJé-
zusártatlanságát.Smiegészenhasonlatosakvagyunkhozzá.Kiáltsunkmi
isKrisztushoz!”AzÚrprófétájamegjövendöltenépehazatérését–ezelő-
képeisazöröklétvacsorájának:„Megjönnekmajd,ésujjonganakSionma-
gaslatán,élvezikazÚrtólkapottjavakat…” (Jer31,12)„ASionhegyén,Uram
Isten,/Tiedadicséret!//Örvendeznekésénekelnek.”(EÉ488)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA vA LÓ

b Közelezerháromszázanvettek
résztmájus11-énaDéliEvangé-
likusEgyházkerületcsaládiésif-
júságimisszióinapján–köztük
majdharmincanKecskemétről
érkeztekKiskőrösre.Néhányu-
katkérdeztemarról,mijelentet-
teszámukraalegtöbbet.

Hulej Enikő másodlelkész sikerként
könyveliel,hogygyerekeket,fiatalo-
katésfelnőtteketegyarántsikerültel-
csábítaniukKiskőrösre.Ráadásulha-
zafelétöbbektőlisolyanvisszajelzése-
ketkapott,hogymegmozdító,lendü-
letesnapállmögöttük.
Azegyházmegyeimisszióilelkészi

tisztségetisbetöltőEnikőkorábban
számos bibliakört vezetett már, de
mosthosszabbszünetutánvállaltúj-
railyenfeladatot.
„Olyanvolt,minthakiscsoportos

lelkigondozáson lennék. Rengeteg
konkréthelyzetkerültelő–családijel-
legűkonfliktusok,gyülekezetenbelüli
sérelmekésanépekközöttibékétlen-
ségekegyarántszóbajöttek–,éske-
restükisezekreamegoldást.Külön
örültem,hogynemcsakénpróbáltam
–mintcsoportvezető–megoldástja-
vasolni,hanemegymásnakistudtak
segíteniatestvérek.Komoly,egyszer-
smind közvetlen hangvételű volt a
beszélgetés.Utólagaztérzem:egyet-
lenfeleslegesszósemhangzottel.”

* * *

KrettGyörgy felügyelőelőszörvoltke-
rületimisszióinapon.Mintmondja,
őmaganemkönnyenelegyedikszó-
ba másokkal, ezért új ismerősöket
nemszerzett,deakorábbról,másegy-
házi rendezvényekről ismert evan-
gélikustestvérekkelörömmelváltott
néhánymondatot.
Akiscsoportban,amelybekerült,

bárkielmondhattaagondolatait–de
főkéntkét-háromembervitteaszót.
Akikúgyérezték,vankinek,vanmit
megbocsátaniuk, azok mécsest is
gyújthattak.
DélutánGáncsPéter püspökTole-

ranciaés/vagymisszió? címűfórum-
beszélgetésénvettrészt.Shogymit
vontlekonklúzióként?„Alegfonto-
sabbaz,hogylegyünktisztábanasa-
játhitünkkel.Miközbenmásokvallá-
sáttiszteletbentartjuk,asajátnézete-
inkbőlnemengedhetünk.”

* * *

GergelyZsuzsanna nagyonvártaezt
azalkalmat.Amikorévekkelezelőtt–
akkormégidősédesanyjával–először
járt kerületi missziói napon, meg-
döbbentattól,hogymennyievangé-
likussallehetegyhelyen.(Addigcsak
aszűkkiskecskemétigyülekezetetis-

merte.)Ezazótaismindignagyhatás-
salvanrá–különösenakkor,amikor
mindenkiegyütténekel.
A szabadon választható progra-

mok közül a kenyai árva gyerekek,
egyedülállóanyákközöttiszolgálatról
hallgattamegBálintnéKisBeáta elő-
adását.Azérteztválasztotta,mertőis
aztvallja:„Azelesettekenazember,
aholtud,segítsen.”

* * *

KomlódinéAlföldiErzsébet 2006óta
–egykivételével–mindenmissziói
naponrésztvett.Számáraisazjelenti
alegnagyobbélményt,hogyilyensok
evangélikustestvérközösségébenle-
het.Szerinteasokprogrammiattúj
kapcsolatokkötésérenincsigazánle-
hetőség,determészetesenőisöröm-
melüdvözliazokat,akikkelkorábban
másholmárösszeismerkedett.
Anyitóalkalmonfentültakarzat

sarkában,sajnosottDeákLászló ige-
hirdetésétaliglehetetthallani.Azá-
róistentiszteletrőlkedvesüzenetként
hazahozta, amint Szabóné Mátrai
Marianna akéttenyerünkbehelyez-
teavigasztalásésatürelemajándékát.
„Adélutániprogramokközülmár

akkorkiválasztottamVargaGyöngyi
orgonazenésáhítatát,amikormeglát-
tamaplakátot.Tudtam,hogyerrefo-
gokelmenni–ésnemiscsalódtam.Az
elhangzottakbóllegjobbanakövetke-
zőtörténetragadottmeg:mindannyi-
anegykötéllelvagyunkösszekötvea
Jóistennel;éneztmagambanaszere-
tetfonalánakneveztemel.Mi,embe-
rekeztaköteletmindigelvágjuk,deIs-
tenújraésújraösszeköti.Akötélígy
egyrerövidebblesz,mipedigegyrekö-
zelebbkerülünkhozzá.”

* * *

DobraiLotti ésOláhNiki aKecskeméti
ReformátusÁltalánosIskolanyolcadi-
kostanulói;előszörvoltakilyennagy
horderejűegyház(kerület)ialkalmon.
Aziskolábanugyankeresztényfiatalok-
kalvannakkörülvéve,deagyülekezet
ifjúságicsoportjakicsi,ezértnagy–egy-
szersmindfurcsa–élményvoltszá-
mukraennyievangélikusfiatallalegyütt
lenni.(Akerületimisszióinaponbelül
rendeztékmegakerületiifjúságinap
programjaitis.–Aszerk.)
Tetszettnekikanapszervezettsége

ésaz,hogynemerőltettekrájukegy
programotsem,hanemszabadonvá-
laszthattakközülük.Ateológusokból
állóAgape koncertjétmindkettenél-

vezték;afelnőttekkelközösprogramok
közülLottitanyitó-,mígNikitazá-
róalkalomérintettemegkülönösenis.
Szerettékvolnameghallgatniazafri-
kaielőadástis,demárnemvolthely
ateremben.
Akultúrákközöttimissziórólszó-

lóbeszélgetésenkülönbözővallások
képviselőineköltöztekbe.Lottihindu,
mígNikinévlegeskereszténylett.
„Kaptunkegy-egylapot,ésarajta

lévőinformációkatúgykellettfelolvas-
nunk,minthaigazaklennénekránk.
Ígysokkalélvezetesebbvolt,mintha
egyszárazelőadásthallgattunkvolna”
–meséliLotti.
„Voltegyolyankérdés,hogymiavé-

leményemJézusról,szeretnék-eolyan
lenni,mintő–folytatjaNiki.–Errea
következőt kellett válaszolnom: »Ha
őszintelennék,akkorbevallanám,hogy
acsodákbanésafeltámadásbannemhi-
szek–denemvagyokőszinte.«Tetszett,
hogykicsitmásnakadhattamkimagam,
mintakivalójábanvagyok–ugyanak-
korkényelmetlenvoltúgytenni,mint-
haJézussemmitnemjelentenenekem.”

* * *

KatonaJózsef párjávaléskétkisgyer-
mekévelérkezettKiskőrösre.Tavalyés
tavalyelőtt is részt vettek a kerületi
misszióinaponBonyhádon,ésakicsik
mindkétalkalommalagyerekprogra-
mokramentek.
„Bálint–akiötévesleszszeptember-

ben–ezúttal félénkebbvolt,velünk
maradt,deahétévesLéna nagyonjól
éreztemagátazóvodaifoglalkozáso-
kon. Lelkesen mutatta a koronáját,
amelyetkészített,meséltagyurmázás-
ról, és a helyi pedagógusok reggeli
bábelőadásátisélvezte.”
Anyitóevangélizációrólamárem-

lítettbábelőadásmiattmaradtakle,a
záró istentiszteletről pedig ugyan-
csakagyerekekmiattjöttekki.Helyet-
teelsétáltakPetőfiszülőházához,ésbe-
lehallgattak a Bács-Kiskun megyei
fúvószenekaroktalálkozójába.
Azebédutániprogramokközüla

HétévhéthónapKelet-Afrikában cí-
műelőadásonvettekrészt.Józsefko-
rábbanolvasottmáraBálintházaspár
kenyaiszolgálatáról,ésmostiscsodá-
lattalhallgatta,hogymikéntképesva-
lakiilyenhosszúidőnkeresztülkül-
missziósfeladatotvállalniegyidegen
országban–ugyanakkorazelőadásar-
raisrádöbbentette,hogyhelybenis
vanhol,vankineksegíteni.
„Kétévvelezelőttkeresztelkedtem

meg,ésnagyonörülök,hogyaJóisten
kegyelmeáltalilyenközösségbekerül-
hettünkacsaládommal.Áldottvoltaz
egészrendezvény,ésaszervezőkismin-
dentmegtettekazért,hogyjólérezzük
magunkat.Leakalappalelőttük!”

g Lejegyezte: VitálisJudit
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Sokan stiglicként ismerik a német
Stieglitz szómiatt.
Egyikealegtarkábbmadarainknak.

Afiatalokfejeazelsővedléselőttmég
szürke,deszárnyukonmárottdísz-
likagyönyörűaranysárgaszalag.
Atengelicfasorokban,kertekben,

gyümölcsösökben mindenütt elő-
fordul,deazárterdőbenemmegy.
Ahíménekenagyonszép,folya-

matos,kedvescsicsergés.
Apárokmájusésjúliusközöttkét-

szerköltenek.Atojónövényiszálak-
bólépítiafészket,acsészétnyárfapi-
hévelbéleliki.Lakóhelykéntkedveliaz
akácot,atelepülésekutcáingyakori
gesztenyétésgömbakácot.Afészek
mindigvalamelyikkinyúlóágonépül.
Atojóegyedülkotlik.Melegidőben

hagyjacsakelrövididőreafészket,de
párjaishoznekiélelmet.Afiókákat
mármindkétszülőgondozza.
Atengelicmagevőmadár,alegkü-

lönbözőbbaprómagvakatfogyasztja.

Afiókákatazonbanfőleghernyókkal
ésmásrovarokkaltáplálja.Nemacső-
rébentartvahozzaatáplálékot,mint
példáulacinegevagyafeketerigó,ha-
nemabegyébentárolt,felpuhultele-
ségetöklendeziafiókáktorkába.
Amezőkönkülönösenazokatate-

rületeketkedveliatengelic,aholsok
bogáncs van. Nagyszerű látvány,
amikoratucatnyivagymégtöbbma-
dáraranysárgacsíkos,feketeszárnyá-
valverdesveegyensúlyozabogáncso-
kon,miközbenhegyescsőrévelazap-
rómagokatszemelgeti.
Nyárvégénésősszelcsapatokba

verődvejárjákahatárt,gyakranmás
pintyfélékkel,kenderikékkel,fenyő-
pintyekkeltársulnak.Bárahazaiál-

lományegyrészeősszelDél-Európá-
barepül,télenistalálkozhatunkten-
gelicekkel. Rendszeresen érkeznek
hozzánkcsapatokSkandinávia,Uk-
rajnaésOroszországfelől.
Magyarországonatengelicgyako-

rimadár.Atélirehozzánkérkezettek
atélvégefelégyakranegymagasabb

fángyülekeznek,éskórusbanénekel-
nek.Járnakatélietetőreis.
Korábbangyakrantartottákkalit-

kában,mavédett.Természetvédelmi
értékehuszonötezerforint.

g SchmidtEgon

kér dé sek
1.Vajonhánytojásvanatengelicfé-
szekben?
2.Milyenszínűekatojások?
3.Afiókákmikorrepülnekkiafé-
szekből?

Ten ge lic

Válaszok:1.többnyireöt;2.kékesfe-
héralaponpettyezettek;3.kéthetesko-
rukban.

Szerkesztette: BodaZsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

a) Hányversbőlálla150.zsoltár?
1–hét
2–hat
x–öt

b) Hogyankezdődika150.zsoltár?
1–„DicsérjétekazUrat!”
2–„DicsérjétekIstent!”
x–„MindenlélekdicsérjeazUrat!”

c) Hogyanvégződika150.zsoltár?
1–„DicsérjétekazUrat!”
2–„DicsérjétekIstent!”
x–„MindenlélekdicsérjeazUrat!”

d)A150.zsoltárszerintpontosanhol
dicsérjükIstent?

1–szentélyében
2–templomában
x–aföldön

e) AmikorJézusútbanvoltJeruzsá-
lemfelé,éstalálkozottatízleprással,
ekétvidékközöttjártaSzentírássze-
rint:
1–SamáriaésJúdea
2–SamáriaésGalilea
x–GalileaésJúdea

f ) Atízleprásközülazegyikígydi-
csőítetteIstent:
1–fennhangon
2–énekelve
x–kitártkarokkal

g)Amikoraleprásokatemplomhoz
értek…
1–elfáradtak
2–megtisztultak
x–megláttákJézust

h)MiJézusutolsómondataavissza-
tértlepráshoz?
1–„Keljfel,menjel,hitedmegtar-
totttéged.”
2–„Devajonnemtízentisztultak-e
meg?”
x–„Szóljatöbbieknek,hogydicső-
ítsékIstent!”

To tó

(Megoldás:a–2;b–1;c–1;d–1;e–2;f–
1;g–2;h–1)

Ez alkalommal az idei országos
evangélikushittanversenygyüle-
kezetidöntőjének–az1–2.osztá-

lyoskorcsoportszámárakészült–
feladataiközüloldhattokmegtiis
néhányat.Tu dás pró ba

Számozzátok be a történet sor-
rendjébenazalábbimondatokat!
☐ FelvittékJézustJeruzsálembe.
☐MenjünkelegészenBetlehemig!
☐ Ne féljetek,mert íme, hirdetek
nekteknagyörömet!

☐ AJézusnevetadtákneki.
☐Máriapedigmindezeketadolgo-
katmegőrizteésforgattaaszívében.
☐DicsőségamagasságbanIstennek!

Jé zus szü le té se

(Megoldás:6,3,1,5,4,2)
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Csi ga vo nal A rajzon csigavonalban elrejtő-
zöttegymondat.Keressétekmeg,

ésírjátokaszaggatottvonalra!Ki
mondtakinek?

(Megoldás:„Engedjétekhozzámjönniakisgyermekeket,ésnetiltsátokeltő-
lem,mertilyenekéazIstenországa.”Jézusmondtaatanítványoknak.)

Be tű szó
Alkossegyszótakezdőbetűkből!Me-
lyiktörténetbenszerepelezsokszor?

(Megoldás:Kánaán.Ábrahámelhívása)
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b Egyházunkországosirodájának
dolgozói látogatást tehettek –
Kákay István országos iroda-
igazgató korábbi kapcsolatai-
bólfakadóan–aMagyarÁllami
Operaházépületében.Amunka-
társakmájus30-ánnemcsaka
turistáknakismegmutatottvagy
azoperabarátokáltalislátható
helyekre tekinthettek be, ha-
nemadíszletekmögéis.

Bár odakint zuhogott az eső, az
ódonfalakközöttmegállnilátszottaz
idő,amikorazországosirodanépes
csapatabirtokbavetteazAndrássyút
22.számalattiimpozánsépületet:az
alagsortólaszínpadonátazemele-
tigkörbetekinthettekaházban.
AzOperaháznemcsakBudapest

egyiklegjelentősebbműemléke,ha-
nemaháromszázévesmúltravissza-
tekintő magyar operajátszás első
számúintézménye,komolyzeneikul-
túránkszimbóluma.
Megtudtuk,hogyazYblMiklós ál-

taltervezett,lenyűgözőneoreneszánsz
palota1884.szeptember27-énnyitot-
tamegkapuit.Akorabelinagyközön-
ségérdeklődésétjellemzi,hogyanyi-
tóünnepségkishíjánbotránybafulladt,
mivelakíváncsitömegbetörtazelő-
csarnokba,ésaposztolórendőröknek
kellettkituszkolniazembereket.
Az épület minden szegletében

olyanalkotóművészekkezenyomát
fedezhetjükfel,mintLotzKároly,Szé-
kelyBertalan,ThanMór ésStróbl
Alajos.
Aműszakimegoldásokforradalmi-

nak számítottak: abécsiAsphaleia
társaságvízhidraulikávalműködtetett
színpadgépezetétazegészvilágonitt
alkalmaztákelőször.Alevegőztetést
már a kezdetektől az épület saját
légkeringetőrendszerebiztosította,
sőtaforrónyárielőadásokalatta„lég-
kondicionálást”ismegtudtákolda-
nijégtömböksegítségével.
Rekodrokisfűződnekaházhoz:a

harmincmázsás,bronzbólkészültné-
zőtéri nagycsillár, amelyet egy kézi
csörlősegítségévellelehetengedniegé-
szenaföldszintiszékekig,maipartör-

ténetiműemlék.Azaranyozásrahá-
romkilogrammaranyathasználtak.
AzOperaházhoz szervezetilega

MagyarNemzetiBalettésazErkel
Színháztársulataishozzátartozik,így
amegakomplexumtöbbszázember-
nekadfolyamatosmunkát.
Azépületbenhatalmasterekvan-

nak,amelyekreazirodaidolgozókis
rácsodálkozhattak.Aszínfalakmö-
göttpéldáultaláltunkegynyolcmé-
termagasliftet,amelyetadíszletek
szállítására használnak. Az épület
legmagasabbpontja 50,69méterre
van az utcaszint felett, a beépített
alapterületpedigafő-ésoldalbejá-
ratoklépcsőinélkülis5383,2négyzet-
méter.Magánakaszínpadnakaterü-
lete 634,55 négyzetméter, a hátsó
színpadmégplusz252,98négyzetmé-
ter.Aszínpadtérlegnagyobbmagas-
sága48,5méter,asüllyesztőaljátóla
tetőaljáigígyhatalmasdíszletekkel
isbelehetrendezni.
Ottjártunkkor épp egy díszlet

összeállításátisnyomonkövethettük.
g Szövegésfotó:

Horváth-BollaZsuzsanna

Iro dai mun ka tár sak a ku lisszák mö gött

b ASándor-palotateljesrekonst-
rukciója,aveszprémiSzentMi-
hály-székesegyházésaDeákté-
rievangélikustemplomkülsőre-
konstrukciójaegyarántPotzner
Ferenc nevéhez fűződik. Az
evangélikusépítésztamostmeg-
újuló Várkert Bazárról, vala-
mintaDeáktérilutheránusszi-
getátalakításárólkérdeztük.

–AtöbbévtizedeelhanyagoltVár-
kert Bazárt most rohamtempóban
újítjákfel.Milyenfunkciójavoltré-
genennekaterületnek?
–AVárbazárakirályikerteketsze-

gélyeződíszletneképültavárosfelől.
Azeredetikompozícióperemeinla-
kóépületek,palotákálltak,köztüka
bazársorokpavilonokkal,azegyüttes
közepénpedigegylépcsősrámpahe-
lyezkedikel–ezvezetfelakertbe.Ez
azegyüttesmaismegvan,csupánaz
épületekfunkcióiváltoztakazidőfo-
lyamán.Azészakipalotákbanakirá-
lyi testőrség tagjai laktak, a déliek
bérpalotakéntműködtek.
ADuna-partranyílóbazároksze-

repéteredetilegsemtudtákmegha-
tározni,ígykihasználatlanulmarad-
takegészenahatvanasévekig–ek-
korműteremkéntadtákkiőket.Az
utcaszint fölött nyolc méterrel, a
geometrikusneoreneszánszkerthe-
lyénműködöttatízezerfőtbefoga-
dóBudaiIfjúságiPark1984-ig.Attól
kezdveazenyészetélettazegyüttes.
–Milyenlehetőségekethordozare-

konstrukcióalakosságszámára?
–AműemlékekYbl korabeliarcu-

latamegújul,emellettmodern,akor-
társformáknakéselvárásoknakmeg-
felelő épületelemeket is létesítenek
majdaterületen.Akertalattegyrészt
egyháromszázgépkocsitbefogadóga-
rázs,másrésztegykörülbelülkilenc-
száz,ezerfőtbefogadómultifunkcio-
nálistérépülkikoncertek,rendezvé-
nyek,aukciókrészére.Akétdélilakó-
épületbenkiállításmutatjabeazország
különbözőpontjainfellelhetőkulturá-
lisértékeket.Adélibazársorbankávé-
házéscukrászda,azészakiban–ahá-
borúutánikorszakotmegidézve–lát-
ványműtermeklesznek,atestőrpalo-
tábanpedigegydesignbazár,amelyfi-
atalképzőművészekkiállítóterelesz.
Anégy-ötszázfőbefogadásáraalkal-
massáválóÖntőházudvarbankultu-
rálisrendezvényekszámáranyíliktér.
Acélolyankomplexumkialakítása,

amelybekapcsolódikavárosvérkerin-
gésébe:meglehessenérkezniide–akár
hajóvalaVigadótérről–,éstovábbis
lehessenmenniapalotairányábaliftek-
keléskültérimozgólépcsőkkel,akadály-
mentesen.AzYblMiklóstérenagya-
logosdominanciakialakításaacél.
–Nagy kihívás ez a projekt egy

húsz éve műemlékekkel foglalkozó
építészszámára?
–Ezidáigmártöbbszörfoglalkoz-

tamezzelaterülettel:1998-banaLép-
csőpavilonnal;2008-banezavárkert-
bőlavárbavalófeljutásilehetőségek
vizsgálatávalbővült.AVárbazáregyüt-
tesérőltöbbtanulmánytkészítettem.

Ahelyismeretbőladódóana2011de-
cemberébenkiírttervezőiközbeszer-
zésipályázatunkmegvoltalapozva,vi-
szonylagjólsikerültösszeállítani.
–A közeljövőben remélhetőleg a

Deáktérievangélikustömbismegújul.
Miarekonstrukciócélja,menete?
–AcélegyInsulaLutheranalel-

kiségiéskulturálishelyiségegyüttes
kialakítása a parókiaépületben: az
EvangélikusOrszágosMúzeumésa
HuszárGálkönyvesboltmegújul,és
terveinkszerintlétrejönegykávézó
ésegyKalákalemezbolt.Apincében
időszakoskiállítótér,valamintkultu-
ráliseseményekrendezésérealkalmas
térlétesülne.Ahelyszűkösségevi-
szontproblémátjelent,ezértazacél,
hogynagyvonalúan,abelsőterekmi-
nélkisebbfeldarabolásával,alehető
legtakarékosabbanalakítsukkiakö-
zöskiszolgálóhelyiségcsoportokat.
Lehetővékelltenni,hogyazépület

funkcióiátjárhatóklegyenek:akávé-
zóbólátlehessenmenniakönyves-
boltba,aholmúzeumibelépőjegyet
válthatnakalátogatók,ésígytovább.
Atérszervezésésműködtetésátalakí-
tásaegyüttműködéstkívánarésztve-
vőktől.Szerethetőhelyetkelllétrehoz-

ni,ettőlaforgalomismegnőhet.A
Deáktérafővárosközepénvan,ahol
ametróktalálkoznak,ésrengetegatu-
rista.Nekünkisnyitnunkkellazut-
cafelé:elképzelhetőnektartompéldá-
ul,hogyamúzeumbólazutcáranyí-
lóportálmögöttmegjelenjenegyhó-
napműtárgya tematika.
–Milyenfázisbanvanamunka?
– A következő kihívás, hogy a

közösüzemeltetésiformátmegtalál-
jáka résztvevők.Folyamatbanvan
egyépítésiengedélyezésitervelőké-
születe.Eztkövethetiamegvalósítás,
lehetőlegpályázatipénzből.
–Véleményeszerintmilyenevan-

gélikusműemléketlenneérdemesa
közeljövőbenfelújítani?
–2000és2002közöttaDeáktéri

templomkülsőfelújításávalfoglalkoz-
tam.Viszontabelsőtérrekonstruk-
ciója is nélkülözhetetlen. A temp-
lomPollackMihály elsőpestiépüle-
te–amikorépült,modernnekszámí-
tott, hiszen a barokk városban a
klasszicista-empirestílusjegyeitvisel-
temagán.Többszörátalakították;akét
világháborúközöttegypurizálásifo-
lyamaton esett át. Viszont látszik,
hogyeredetilegnemvoltilyenegyön-
tetűenfehér:afalakacsontszínésa
zöldekkülönbözőárnyalataitviselték,
többhelyenvoltaranyozás.
Avilágítástisrendbekelleneten-

ni;agyönyörűempirecsillárissok-
kal nagyobb lehetett eredetileg. A
padlóburkolatsemautentikus.Fan-
tasztikusempirekarosszékekállnak
mostakarzaton,ezeketszinténres-
taurálnikellene,ésazelőtérbekelle-
neállítani.Azeredetiénektáblákatis
kikellenerakni.Azországelsőtemp-
loma,országosviszonylatbanisne-
ves műemlékünk, Pollack Mihály
rangosépületemegérdemelné,hogy
2017-re,areformációmegindulásá-
nakévfordulójáraeredetipompájá-
bantündököljön.
g KoczorKinga/Evangélikus.hu

Meg újul a De ák tér
InterjúPotznerFerencnívódíjasépítésszel

Az érdemi munka választásokkal
kezdődött,azsinatügyrendibizott-
ságánakmegüresedettelnökiposzt-
játkellettbetölteni.Ajelölésieljárás-
ban tizennégy személyre adtak le
ajánlástaküldöttek,decsakdr.Szá-
razCsengeGitta ésÖrdögEndre vál-
laltaajelöltséget.Aválasztáselsőfor-
dulójanemhozottdöntést,demielőtt
amásodikfordulórasorkerülhetett
volna, Ördög Endre bejelentette
visszalépését.Ígyegyszerű,nyíltsza-
vazással dr. Száraz Csenge Gittát
választottákmegatagokazsinatügy-
rendibizottságánakelnökévé.
Azországosbíróságlelkészibíró-

jánakVerasztó János répcelaki lel-
készt,nemlelkészijegyzőjénekpedig
dr.RegősNorbertet választottaates-
tület. Az országos számvevőszék
tagjaiközéBöröczAnikót,Gömböcz
Róbertet ésKriskóAndrásnét delegál-
ta.Végülzsinatijegyzőtválasztottdr.
BaráthKatalin személyében.
A tanácskozás aMagyarországi

EvangélikusEgyház2012.évigazdál-
kodásárólszólóbeszámolóvalfolyta-
tódott.AzelőterjesztőCsorbaGábor,
azországosirodagazdaságiosztályá-
nakvezetőjevolt.Azsinatkérdések
ésvitanélkül,egyhangúlagfogadtael
abeszámolót.

MuntagAndrás előterjesztésébena
szolidaritásitörvénybevezetésévelkap-
csolatoskérdésekettekintetteátates-
tület.Azelőterjesztővázoltaatörvény
előéletét,arendszerszerkezetét,amű-
ködtetéseljárásrendjét,abiztosítottak
körét.Szóltbevezetésénekkövetkezmé-
nyeirőlis.Reményétfejezteki,hogya
törvénnyel foglalkozó munkabizott-
ságamégszükségesfeladatokatanyár
folyamáneltudjavégezni,ígyősszela
gazdaságibizottság,azországospres-
bitériumésazsinatistárgyalnitudja.
Hiszen–ahogyantöbbzsinatitagis
hangsúlyozta–atörvénybevezetését
továbbhalasztanimárnemlehet.
Döntöttekaküldöttekarrólis,hogy

azsinatképviseletébenmájus31-ével
ajogszabállyalfoglalkozóbizottságba
delegálják Abaffy Zoltánt, a zsinat
nemlelkészielnökét.
Egyházunkjövőjeszempontjából

kardináliskérdéskerültezekutána
tagokelé.LuptákGyörgy esperes,az
országosmisszióibizottságelnökeel-
vi,előkészítővitakeretébenamisszi-
óimunkaszínvonalasabbátételével
kapcsolatosfeladatokszükségességé-
rőlszólt.Hangsúlyozta,hogytörté-
nelmipillanatérkezettelegyházunk
számára is anépszámlálási adatok
nyilvánosságrakerülésével.Azada-

tokarrasarkalljákazegyházjövőjé-
értfelelősségetérzőembereket,hogy
valamittegyenek.
Stratégiaiszempontbólfontosnak

nevezte,hogyhittudományiegyete-
münkönvégérvényesenvezessékbea
missziológiaoktatását és amissziói
gyakorlatot.Tananyaggáválhatnának
a világban és egyházunkban is jól
működőgyülekezetalapításiés-meg-
újulásimodellek.Aleépülőgyüleke-
zeteket meg kellene próbálni újra-
éleszteni.Azegyházkerületekmisszi-
óilelkészeitfőállásústátusbakellene
helyezni.Hitébresztőtáborokralenne
szükségaz„erdeiiskolák”mintájára.
Azelőterjesztéstkövetőélénkvitaés

anagyszámúhozzászólásaztmutatta,
hogyazsinatiküldöttek–lelkészekés
nemlelkészekegyaránt–felelősséget
éreznek és elkötelezettek amissziói
munkahatékonyabbátételeiránt.
Atanácskozásazebédutánazor-

szágos tisztségviselők jelentéseivel
folytatódott.Agrémiumelőzetesen
arróldöntött,hogy–miutánajelen-
téseketkorábbankiküldték,ésvéle-
ményeznilehetettőket–,eltérveaz
érvényesügyrendtől,aplenárisülé-
senvitanélküldöntenekróluk.Kivé-
teltazországosfelügyelő,azelnök-
püspökésazsinatlelkésziésnemlel-
készielnökénekbeszámolóijelentet-
tek.Ezeketmajdanovemberiplená-
risülésenfogjákmegvitatni.Azezal-
kalommalnapirendenlévőjelentések
mindegyikételfogadtaazsinat.
Azülésszakutolsónapirendipont-

jakéntatényfeltáróbizottságjelen-
téséthallgattákmeg–zártülésen–
aküldöttek.
Atizedikzsinatharmadiküléssza-

kadr.HafenscherKároly lelkésziel-
nökzárszavávalfejeztebemunkáját.

g KissMiklós

gaZ dál ko dá S , mi SSZ ió, je len té Sek …

Ülé se zett a zsi nat
b AMagyarországiEvangélikusEgyház2012-esgazdálkodásárólszóló
beszámoló,amisszióimunkaágátszervezésévelkapcsolatoskérdések
áttekintéseéstucatnyiországostisztségviselőjelentése–többekkö-
zöttezekatémákszerepeltekazelmúlthétpéntekénaBudapest-Fa-
soriEvangélikusGimnáziumdísztermébentartottzsinatiülésszak
napirendjén.Anyitóáhítatotdr.FabinyTamás, azÉszakiEgyházke-
rületpüspöketartottaatizenkétévesenatemplombantanítóJézus
történetealapján.EzutánGáncsPéter elnök-püspökiktattabetiszt-
ségébeaBorsod-HevesiEgyházmegyekétújzsinatiküldöttét,Tóth
Melindát ésBuday-MalikAdriennt.
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Szentháromságünnepeután2.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Lk14,15–24;Ézs55,1–5.Textus:Zsid3,1–8a.Énekek:61.,435.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.dr.AgodAnett;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.9.;
Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördög-
ároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;du.5.(úrv.,családi)FodorViktor;Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.GálosIldikó;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér
de.10.BálintnéVarsányiVilma;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.Solymár
PéterTamás;Káposztásmegyer,IV.,TóthAladárút2–4. de.9.SolymárPéterTamás;
Deáktér,V.,Deáktér4.de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)Smidéliusz
Gábor;du.7.(Bach-hétzárózenésáhítata)D.dr.HarmatiBéla;Fasor,VII.,Városligeti
fasor17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.,TeDeum)AradiGyörgy
ésPelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;
VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák,kétnyelvűcsaládi)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de.9.(úrv.)RománnéBolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.
2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás,liturgus:Muntag
Lőrinc;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.(vespera)Schulek
Mátyás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.MissuraTibor;Budagyöngye,XII.,Szilágyi
E.fasor24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.
(úrv.)BencénéSzabóMárta;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.Grendorf
Péter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.,tanévzáróistentisztelet)TamásyTamásné;
XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templom
tér de.10.(úrv.,tanévzáróistentisztelet)KovácsnéSterczerRita;Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom)de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél
11.VilmosAndrea;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.VilmosAndrea;Rákos-
hegy,XVII.,Tessediktér de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.
de.fél11.KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.NagynéSzekerÉva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de.10.DeákLászló;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(re-
formátustemplom) de.8.DeákLászló;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.Széll
Bulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10.(családi)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16.de.10.HokkerZsolt;du.5.(gyermek-istentisztelet)Hokker
Zsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(tanévzáróistentisztelet)
dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Pilis-
vörösvár(ref.templom) du.2..
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H i r d e t é s

országos férfimissziói nap
Országosférfimisszióinapleszjúnius22-én,szombatonaKelenföldiEvangélikusEgyházközségtermeiben(1114
Budapest,Bocskaiút10.).

prog ram
9.30:Gyülekezés,éneklés
10.00:Nyitóáhítat–BaliczaIván
10.30:Előadás–TubánJózsef:Korszerűhitvallásosság,hitvallókorszerűség
11.30:Előadás–LaborcziPál:Nempiszkospénzügyeink,avagyabiblikusgazdálkodásalapjai
12.30:Ebéd
13.00:Ügyességivetélkedő
13.30:Előadás–JohannGyula:Mentáliséslelkiproblémákmegoldásaaférfiakéletében
14.30:Beszámolókaférfikörökéletéből
15.00:Aktuálistémák–KoháryFerenc
15.30:Záróáhítat–SzeverényiJános

JelentkeznilehetKoháryFerencférfimisszióireferensnéle-mailbenaferenc.kohary@lutheran.hucímen,a96/360-
013-asvezetékesvagya20/824-7122-esegyházimobilszámonjúnius20-ig.
Mindenkitszeretettelvárunk!

meg hí vó az ek me nyá ri kon fe ren ci á já ra
„Énvagyokavilágvilágossága:akiengemkövet,nemjársötétségben,ha-
nemövéleszazéletvilágossága.” (Jn8,12)
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)2013.évinyárikonferen-
ciáját július 4–7. között rendezi Piliscsabán, a Béthel Evangélikus
MisszióiOtthonban(2081Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.).Afelnőttekkon-
ferenciájacsütörtökön15órátólvasárnapebédutánigtart.
Akonferenciatémája:Hovátartasz…?–Quovadis…?
Szolgálattevők:ReinhildSchneider lelkésznő(MissionEineWelt,Ne-

uendettelsau):Szolgálatmáskultúrában•D.SzebikImre ny.püspök:Ho-
vátartunk…?•GyőriJánosSámuel lelkész,GyőriJánosSámuelné lel-
késznő:Reggeliésestibibliatanulmány•Dr.KorányiAndrás docens(Evan-
gélikusHittudományiEgyetem):Misszióa21.században•BálintnéKis
Beáta–BálintZoltán: HétévhéthónapKenyában•Záróistentiszte-
let:D.SzebikImreny.püspök.
Jelentkeznipostaiúton,telefononvagye-mailbenlehetazalábbiel-

érhetőségeken:EvangélikusKülmisszióiEgyesület,1085Budapest,Ül-
lőiút24.SzirmaiZoltánné szervezőtitkár:20/620-2789,margit.szir-
mai@lutheran.hu.B.PintérMárta lelkészielnök:20/824-2791,marta.pin-
ter@lutheran.hu.
Jelentkezésihatáridő:június25.
Afelnőttprogramokkalpárhuzamosankülmisszióiifjúságigyermek-

tábort isszervezünkjúlius4–9.között.Regisztrálnicsütörtökön12órá-
tóllehet,elsőétkezés18órakoravacsora.Hazainduláskeddenebédután.
Atáborlelkészivezetője:VarsányiFerenc lelkész.
Jelentkezni lehetGaál János ifjúságitábor-vezetőnél: 20/824-5541,

gaal.janos@gmail.com.
Részvételidíj felnőttekszámára(július4–7.):11000Ft/fő+ágynemű-

használat; az ifjúsági konferencia résztvevői számára (július 4–9.):
3500Ft/fő/nap,a10évenaluliak50%-otfizetnek.Részvételegy-egynap-
raislehetséges.
Atábort(vasútivágány-építésmiatt)busszallehetmegközelíteniaBu-

dapestÁrpádhídbuszállomástólPiliscsabavasútállomásig.
Szeretettelhívunkésvárunkmindenérdeklődőt.

AzEKMEvezetősége

ment SÜk meg a meg Sem mi SÜ léS től a min den na pok írá SoS do kU men tU ma it!

Nap lók ba jegy zett evan gé li kus élet utak
Anaplóaközhiedelemmelellentétbenelsősorban
nemkülönféletitkoklelőhelye,hanem–atörténész
szemszögéből – rendkívül gazdag kútfő, forrás-
anyagamúltmegismeréséhez.Segítségévelvizsgál-
ható,hogyazadottkor–esetünkbena20.század–
„kisembere”mikéntéltemeganaplóáltalfelöleltkor-
szakot.Mitlátott,mitgondolt,hogyanéltetúlanagy
történelmieseményeket?Anaplókarraadnaklehe-
tőséget,hogya„nemhíresemberek”isbekerüljenek
atörténészeklátókörébe,éssajáthangjukonszólal-
janakmeg.
Összegyűjtésüknélkülazonbanezekadokumentu-

mokjórésztmegsemmisülnek,mivelszerzőikleszár-

mazottaisokszorpusztánfeleslegeskacatot,kidoban-
dólimlomotlátnakbennük.Ezértisrendkívülfontos
amegmentésükésafeldolgozásuk.Hiszenazegészor-
szágmúltjánakjobbmegismeréséhezishozzájárulnak!
Ezértkeresekkéziratosnaplókattudományoskuta-

tásomhoz,amelynekcélja,hogya20.századot,külö-
nösenazelsőfelétújperspektívábólmutassabe.
Hatudomásukvankéziratosnaplóról,kérem,hogy

segítsékkutatásomat,ésértesítsenekakövetkezőel-
érhetőségekvalamelyikén:a30/824-5214-estelefonszá-
monvagyakunt.gergely@gmail.come-mail címen.
Segítségüketezútonisköszönöm.
g KuntGErgElytörténész,egyetemitanársegéd

84. ün ne pi könyv hét és 12. gyer mek könyv na pok
ALutherKiadószeretetteléskedvezményekkelvármindenkita84.ünnepi
könyvhétenésa12.gyermekkönyvnapokonjúnius6–10.közöttabudapesti
Vörösmartytéren–aKálvinKiadóvalésaMagyarBibliatársulattalközös85-
össtandon.
Azelmúltévekbennagysikertaratottkönyvekéjszakája rendezvénytidén

ismegtartják.Aprogram18.30-koraSebő-együttes koncertjévelindul,19.30-
korazÍgyjátszunkmi! címűeseménnyelfolytatódik,melyenVámosMiklós
műsorvezetésévelfellépBarnaImre,BornayTibor,BródyJános,GrecsóKrisz-
tián,HáyJános.Akönyvhetiutcabál20.30-korkezdődik,GerendásPéter együt-
teseszolgáltatjaazenétatánchoz.

Csen des hét és há zas ság gon do zó hét 
ABibliaiHázassággondozóSzolgálatcsendeshetet szervezházaspárok-
nakjúlius1–7.közöttDömösön.Ahétvezetője:dr.PálhegyiFerenc. In-
formáció:www.bhsz.hu, info@bhsz.huvagy20/417-4871(Nemeskériné
TóthÉva). Ezenkívülaszolgálatcsaládosházassággondozóhetet isszer-
vezjúnius30.ésjúlius6.közöttPéliföldszentkereszten.Ahétvezetője:
Ambrusz Gábor. Infomáció: www.bhsz.hu, ambrusz.gabor@bhsz.hu
vagy20/886-3835azestiórákban.
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Bajokvannakaze-maillel.Azember
egyszer csak azt veszi észre, hogy
megállíthatatlanuláramolnakaleve-
lek a postaládájába, és reggel-este
órákat kell rászánnia arra, hogy el
tudjaolvasniőket–amegválaszolá-
sukrólmárnemisbeszélve.Egyidő
utánakkoráradagadazinbox, abe-
érkezőlevelekmappája,hogysemmi-
lyentippéstrükknemsegít.Hiába
ajánlgatjáksegítőkészemberek,hogy
érdemeslennefelvenniegyasszisz-
tenst,akicsakazelektronikusleve-
lekkel foglalkozik, ez mégsem az
igazi opció. Mint ahogyan a leg-
újabbpostafiók-bűvölőalkalmazások
semválnakbeigazán.Aze-mailhe-
lyettmáskommunikációs formára
váltanipedigméginkábbidőtrabló
elfoglaltságnaktűnik.
Aze-maillelegykomolybajvan:

az,hogy(elektronikus)levél,vagy-
is digitális továbbélése egy olyan
kommunikációs formának,amely
lassan évezredekre tekint vissza,
magávalhordozvaakülönbözőko-
rok által ráaggatott cifraságot.
„KedvesX.Y.”–kezdődik–,majd
jön a tényleges téma kifejtése, és
természetesen„Üdvözlettel”,„Szia”
vagyhasonlóazárás,aztánjönaz
aláírás.
Ezekenfelülaze-mailmegvanfe-

jelve egy olyan sajátossággal is,
amellyel a papírra írt magánlevél
nembír:tárgyatiskellnekiírni.Nem
kötelezőpersze,denémelyiklevélsze-
métgyűjtő program esetleg rossz
névenveszi,hanincskitöltveeza
mező.Ésmárazisfeleslegesidőpa-
zarlás,havégiggondoljuk,hogyale-

vélbenleírtaknakvajonmiisleheta
közösnevezője.
Ha valamire igazán jó aTwitter

száznegyvenkaraktereskorlátja,ak-
korarra,hogyleszoktatminketafe-
leslegeskellékekről:csakegy@ka-
raktertrakunkacímzettneveelé,és
máris írjukmondandónk lényegét.
PerszeaTwittermás:üzenetfolyam,
nempedigpostaláda,ezértpéldául
nem is számít gorombaságnak, ha
nemkapunkkiafolyambólésnem
válaszolunk meg minden nekünk
szólóüzenetet.Haigazánfontos,ak-
korúgyiselküldikmégegyszer.
Ezzel szembenaze-mail inkább

tennivalólistakéntfunkcionál,vagy-
ismindenegyesbejövőlevélrevala-
milyenmódonreagálnunkkell,inter-
akciótörténik.Éseztatennivalólis-
tátmásokállítjákösszeszámunkra–
azazhirtelenolyanhelyzetbentalál-
jukmagunkat,minthamindenegyes
levélíró a főnökünkké vált volna.
Rémisztőgondolat.Mivelpedigegy-
retöbbéstöbbemberhasználjaaz
internetet,azezzelküszködőkszáma
egyrecsaknőnifog.
AzInboxZero fogalom(lásd:in-

boxzero.com) lassantízévrenyúlik
vissza,ésnemjelentegyebet,mint
hogyabejövőpostaládánkatmindig
üressékelltennünk.Vagyisalevele-
ketmegkellválaszolnunk,ésavelük
kapcsolatostennivalókatvagyaleve-
lezőprogrambanlétrehozott,külön
címkével kell ellátnunk, vagy egy
tennivalólista-kezelő programban
kellrögzítenünk.
Valószínűleg senkinek nem kell

hosszasanmagyarázni,mekkoraelé-

gedettségetjelent,haaránkzúduló
terhekmindegyikéta„megfelelőbá-
násmódban”részesítjük,éstervezhe-
tővétesszükarájukszántmunkaidőt.
Abajcsakaz,hogymásnapreggel-
reismétmegugorhatbejövőlevele-
inkszáma,ésújrakezdődhetasziszi-
fuszimunka.
AGoogle ingyeneson-linelevele-

zőprogramja most még jobb lett.
Nemelég,hogynemrégmegváltoz-
tattákazüzenetírófelületet,sokkal
egyszerűbblett–ezvalójábanarra
csábítjaazembert,hogyegybőlel-
kezdjeírniafőtémátmindenfélesal-
langnélkül–,mostabejövőlevele-
ketisigyekeznekmegzabolázni.Már
korábbanisjólbeváltapriorityinbox,
azazaGmail képesvoltaleveleket
korábbiaktivitásainkfényébenfon-
tos és kevésbé fontos csoportokra
szétválogatni.Mostazonbanarend-
szerbenfüleketvezetnekbe,amelyek
különkezelikafontosleveleket,akö-
zösségioldalakrólszármazóértesíté-
seketésareklámleveleket.
Báraváltoztatásokjónaktűnnek,

úgyfest,hogycsupánsebtapasznyi
segítségetnyújtanakazoknak,akik
tömegévelkapjákaleveleket.Ittaz
idő,hogyhozzászokjunk:bizonyos
levelekrenemfogunkválasztkapni.
Ésnemazért,minthanemlennénk
fontosakacímzettnek,hanemmert
nyakig elmerült bejövő leveleinek
áradatában…

g N.B.

Nya kig me rül ve
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda:NagyBence

e vé l&le vé l&le vé l

ta lál ko zás a de ák té ri evan gé li kus gim ná zi um ban
APápaiReformátusKollégiumban1950-benérettségizettektalálkozójárake-
rültsormájus23-ánBudapesten.Ezarendkívüliéskihelyezettösszejövetel
afővárosbanéskörnyékénlakóöregdiákokkezdeményezésére,kéréséretör-
tént,DöbrönteTibor ésMolnárOlivér szervezésében.Mivelafőszervezőuno-
kájaaDeákTériEvangélikusGimnáziumbajárt,ittvoltismeretség.
Azigazgató,KézdyEdit készségesenadotttantermet,helyetazösszejövetel-

nek,azemlékezésnek,hiszenazemlékezésazemberegyikfőkiváltsága,Isten
ajándéka.BánátiSzohnerSándor ígyírterről:„Vanazemberiszívnekegyhalk
szavúéselőkelővendége:azemlékezés.”Mieztahalkszavúéselőkelővendé-
gethívtukmeg,hogymegemlékezzünkamegtettútról,életünkalakulásáról.
Megköszönjükazigazgatónőmegértését,segítőkészségét,kívánunkne-

héz,degyönyörű,embertformálópedagógusimunkájáhoztöretlenerőt,kí-
vánjukIstenáldását.Olyantanulókat,akikazebbenazországosanelismert
evangélikusgimnáziumbankapottszellemiértékeketnemcsakmeghallják,
hanemelsajátítják,ésaszerintisélnekajövőben.Mindannyianhálásakva-
gyunkalehetőségért,ahangulatosegyüttlétért:

GiaynéNagyErzsébEt(Ajka)

„nem va gyunk tür kei!”
TiszteltDobsonyiSándorolvasószerkesztőúr!
Köszönöm,hogyészrevételeimetazEvangélikusÉletmájus5-iszámánakol-
vasóirovatában(„Nemsajátötletből”, 11.o.)ekkorafigyelemreméltatta.Így
talánelérhető,hogyaSchwäbischeTürkei kifejezéskimenjenahasználatból.
Atémáhozannyit,hogyén(mintáltalábanmi,protestánsok)nemvagyok

abszolúttekintélytisztelő.Attólmég,hogyaMagyarnéprajzilexikontOrtutay
Gyula lektorálta,ajelzettszócikketFilepAntal követteel,shogySasiAt-
tila térképészishasználja,egyfogalomméglehettéves.AzOszmánBiro-
dalomellenelégévszázadigküzdöttekőseinkahhoz,hogyjogunklegyenaz
ellenprotestálni,hogytörténelmünketnemismerő(nemisismerhették,hi-
szenahódoltságutántelepítettékbeőket)nemzetiségeinkhazánkegyré-
szétTörökországnakkereszteljékel.NemvagyunkTürkei!Semschwäbische,
semegyéb!Igenisvoltakösszefüggő,németajkúközségekbőlállórészeiTol-
nánakésBaranyának,deezsenkitsemjogosítfelarra,hogyilyen–igenis
megszégyenítő!–nevetadjanakmegyéinknek.
Egykifejezésnemattólhelyesvagynem,hogyszaktekintélyekhozták-e

avilágra.Errarehumanumest–mégalegnagyobbakesetébenis.Deezta
kifejezéstmi,legkisebbeksemtudjukelfogadni,hamagyarfülünkvan.
Anéprajzilexikonbeliszócikkrevisszatérve,idézem:„A18.sz.-bankelet-

kezettnémettelepülésekláncolatátkezdettőlszámoshelyenmagyarésdél-
szláv(horvátésszerb)közösségekszakítottákmeg…”Hátigen.Mertazős-
lakosmagyarságnempusztultkiteljesensematörökéraalatt,semazoszt-
rákfelszabadítóháborúkkövetkeztében.
Tisztelettel:

Dr.SimorFErEncné (Siklós)

Tisz telt Ol va sónk!
ÖnnekkétségkívülszívejogaprotestálniaSchwäbischeTürkeielnevezéshasz-
nálataellen–mintlátható,ehasábokonimmármásodszoradtunkhelyet
atiltakozásának.Ebbőlazonbannemkövetkezik,hogyigazaisvan.
Ahelynevekközöttszámosolyattalálhatunk,amelyekmamár„nemfelelnek

meg”atörténelmitényeknek;általánosjelenség,hogyhosszabb-rövidebbidőel-
teltével–mikéntanévtankutatóimondják–ahelynevekjelentéstartalmakiürül.
„Székesfehérvárnemkirályiszékhely,fehérvárátishiábakeressük,nemmindegyik
Vásárhelyvásároshely,Szombathelynevűtelepüléseinknagyrészénnincsszom-
batinaponvásár”–írjaHajdúMihályÁltalánosésmagyarnévtancíműmun-
kájában(OsirisKiadó,Budapest,2003,83.o.).Ezekanevektehátma„tévesek”,
mégsemszabadulunkmegtőlük–miértkelleneakkoréppenaSchwäbischeTür-
keielnevezésenszámonkérnia„történelmihitelességet”?
Egyáltalánmiértkellenezavarniabennünketannak,hogyegynemzetiség

asajátnyelvénmikéntnevez(ett)egybizonyosterületet?Neakarjukmárelő-
írni,milyennevekethasználhatnakamásanyanyelvűek,ésmilyeneketnem…
Őkígyhívják,mimagyarulmásképp,ígyszínesavilág.
Másfelől:semmiéssenkinemkényszerítbennünketarra,hogyhasználjuk

eztazelnevezést,habántjaazérzékenységünket–aztazonban,hogymás-
nakisolyan„magyarfüle”legyen,mintnekünk,nemvárhatjukel.
Tisztelettelüdvözli:

g DobsonyiSándorolvasószerkesztő

pro tes táns fi a ta lok a szél ső jobb el len
AzalábbiakbanmellékelemazEvangelisches SonntagsblattausBayern cí-
műhetilap2013.április28-iszámánakegyhíradását.Acikketénfordítot-
tamle,ésfelajánlomközlésreazEvangélikusÉletnek. Érdeklődéseseténaz
eredetiszövegetisrendelkezésükrebocsátom.

LiskaEndrE(Budapest)

„ProtestánsfiatalokBajorországbanazelmúltnégyévben115akciótszervez-
tekaszélsőjobbellen.Abajortartományiegyházötvenezereuróvaltámogat-
taafiatalokkezdeményezését,amelyetaszervezőkMitteszünkaszélsőjobb
ellen? címmelmutattakbeanyilvánosságnak.
Aprojektekközöttszerepeltektiltakozóistentiszteletekarasszizmusellen,

utcairendezvények,iskolapolitikaiakciók,találkozókazelmúltidőkszem-
tanúival,valamintolyankorábbineonácikkal,akikkiábrándultakaszélső-
jobboldalieszmékből.Ezenkívülafiatalokrendelkezéséreálltegyspeciáli-
sanfelszereltgépkocsi-utánfutó,amelylehetőségetbiztosítottajobboldalide-
monstrációkravalóspontánreagálásra.
JohannesFriedrich nyugalmazottbajorevangélikuspüspök,aki2009-ben

azanyagieszközöketafiatalokrendelkezésérebocsátotta,ígynyilatkozott:
»Megdöbbentő,hogyaszélsőjobboldalicsoportokmégnapjainkbanismilyen
vonzerőtgyakorolnaksokfiatalra.«Hozzátettemég,hogyakeresztényeknek
éberenszemmelkelltartaniukmindenfajtaradikalizmust,ésfelkelllépni-
ükott,aholsérelemériazemberijogokat.»Aszélsőjobboldalieszmékelfo-
gadhatatlanok«–hangsúlyoztaapüspök.”

Jóérzéstudni,hogyAdolphAnders-
sen evangélikusvolt.Ottnyugszikma
isazOderamellettfekvőBoroszló
(ma:Wrocław,Lengyelország)evan-
gélikus temetőjében. Tanárember
volt:matematikusésnémetfilológus.
Alényegazonbannemez,hanem
az,hogyővoltazelsőnemhi-
vatalossakkvilágbajnok.
Az első világkiállítás

1851-benvoltLondon-
ban, és ugyanakkor
rendeztékmegazúj-
korelsőnemzetkö-
ziegyénisakkverse-
nyétis.Mindenkit
meghívtak,akiak-
koribanszámított
Európában. Pará-
dés mezőny jött
össze a verseny
színhelyén, a Szent
Györgyrőlelnevezett
klubban. Angol vagy
franciagyőztestvártak,
de a német Anderssené
lettapálma.
Sőtmindjártlebonyolítottak

mégegymásikerőpróbátisabritfő-
városban,amelyenismétaharminc-
négyesztendősAnderssentanárúr
győzött.
Amiótatucatnyigyerekközülné-

hányanmegjelennekZuglóbanahó

elsővagyharmadikdélelőttjén,hogy
sakkoznitanuljanak,elhatároztam,
hogymegpróbálomkisséregulárisab-
banösztökélniazelőremenetelt.Ki-

találtama„sakkcserkész”fogalmat.
Acserkészekszeretnekidegentája-
kat bebarangolni, váratlan felada-
tokattalpraesettenmegolda-
ni,sőt–hakell–próbákatis
kiállni.
Megalkottam egy A4-es

lapon az első „próbaköny-
vet”,amelyhétpróbábóláll.
Aki teljesíti, az hétpróbás
sakkcserkészlehet.(András-
nak hárommármegvan.)A
legbüszkébb arra vagyok,
hogy a próbák egyikeként
megalkottam a sakkgyors-
írást, amelynek segítségével
iskolai „dolgozatot” és házi

„feladatot”islehetíratni.Ilyetszin-
te sehol a világon nem csinálnak.
Vázlatosanazalábbiakbanlehetneis-
mertetniasakkgyorsírást.
Asakkirodalombanvanképiszim-

bólumaasakktáblánakésasakkbá-
buknakis.Miazórákonezeketis
megismerjük, de számtanfü-
zetlaponsajátkezűvonalas
jeleinkkel képesek va-
gyunkgyorsanpéldául
lemásolniasakkálláso-
kat.
Asakktáblaszim-
bólumát a kockás
füzet8×8-asme-
zeje sarkainál 3-3
kockányi hosszon
megvastagítva ál-
lítjukelő.Abábuk
vagyfehérek(=vé-
konyak), vagy feke-
ték(=vastagítottak),
ésvonalasjelükolyan
egyszerű,hogymégegy

óvodásisképesőketmeg-
rajzolni.
Azelmondottakhozmárcsak

azt szeretném hozzáfűzni, hogy
ezekből a jelekből áll össze a mi
sakkcserkészimádságunk,melyneka
szövege:Krisztuskeresztjénekdicső-
ségekormányozzonutadon.Ámen.

g HavasiKálmán

Sakk cser ké szet
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6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Vasárnapiorgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseBakonycsernyéről
IgéthirdetSzarkaÉvalelkész
10.30/M1
ABibliaamagyar
képzőművészetben
10.40/M1
Reformátusmagazin
11.10/M1
Reformátusifjúságiműsor
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

HÉTFŐ

9.25/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóaszarvasi
evangélikusÚjtemplomból
12.05/Bartókrádió
RobertSchumann
ésaDávid-szövetség
Bach–Kurtág:106.kantáta
(Actustragicus)
19.25/DunaWorld
Tilosaszerelem
(Magyarjátékfilm,1965) (98’)
23.00/Bartókrádió
Arsnova
VytautasMiškinis:Paternoster
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
23.10/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)

KEDD

9.05/DunaTv
Századfordítómagyarok
SzerbAntalíró,
irodalomtörténész
15.30/DunaTv
VelünkélőTrianon–
Egymajdnembetiltott
filmsorozat
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
22.03/Petőfirádió
Akusztik
Shakespeare-szonettekSena
előadásában
0.35/DunaTv
Vannakvidékek
ABalatonnál
FüredtőlKeszthelyig

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
VargaNorman
amatőrsportoló
20.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök–
Azigazságszabaddátesz
benneteket
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
23.00/M1
Múlt-kor
(történelmimagazin)
23.30/DunaTv
Beavatás
CzakóGábortelevíziósesszéje
23.50/DunaTv
KoncertekazA38hajón
Odett

CSÜTÖRTÖK

13.28/Bartókrádió
Orgonapárbaj
KarosiBálint
ésSietzedeVriesorgonál
18.15/PaxTv
SzebikImrepüspök
(portréfilm)
19.00/HBO
Ébredések
(amerikaifilmdráma,1990)
(116’)
21.04/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
21.15/DunaTv
Jadvigapárnája
(magyarjátékfilm,1999)
(129’)
22.35/M1
Nemzetinagyvizit
Atörténelmiesemények
lélektanihatása
23.40/DunaTv
MüpArtclassic
Bruckner:TeDeum

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
AlessandroStriggio:
MissaEccosibeatogiorno
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.32/Kossuthrádió
Regényestörténelem
SzentLászlóésakunvitéz
legendája
15.35/DunaWorld
ABibliaamagyar
képzőművészetben
19.35/Bartókrádió
ABudapestiVonósokésa
Lutherániaénekkar
hangversenye
23.00/Bartókrádió
Arsnova
Reich:Hébernyelvűzsoltárok

SZOMBAT

8.40/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
12.15/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztőfilm)
ErkelFerenc
14.30/M2
Azokoslány
(németmesefilm,2011) (59’)
16.35/DunaTv
Azalvilágprofesszora
(magyarjátékfilm,1969) (77’)
16.45/PaxTv
KiisvoltLutherMárton?
(ismeretterjesztőfilm)
19.00/Bartókrádió
Mozart:Figaroházassága
(négyfelvonásosopera)
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7.40/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,
ismétlés:22.00)
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
10.04/Kossuthrádió
Baptistaistentisztelet
közvetítéseVácról
IgéthirdetMeláthAttila
lelkész,aBudapesti
Egyházkerületelnöke
21.30/PaxTv
Tanuljvelünk!
ASztehloGáborEvangélikus
Óvoda,ÁltalánosIskolaés
Gimnázium

APRÓHIRDETÉSEK

AngolnyelvitáborWalesben8–17évesek-
nek.Tel.:20/886-8195,utaremenyhez.hu

* * *

BudapestV.kerület,Fővámtérhezközel,
összkomfortos, csendes házban nem
dohányzó lányalbérlőtársatkeres lány
személyében.Érdeklődninaponta17óra
utánleheta30/612-1917vagya70/213-
2523telefonszámon.E-mail:bvfiski@fre-
email.hu

* * *

MészölyZsófia –ahíresSárbogárdiMé-
szölyGéza ésMészölyDezső leszármazott-

ja–oklevelesrestaurátortöbbévesittho-
niéskülföldiszakmaitapasztalattalvál-
lalja 4–21. századi, különböző anyagú
festményekrestaurálását,másolását,port-
réfestést múzeumoknak, magánszemé-
lyeknekésgalériáknak.Tel.:30/258-8033.

* * *

Esküvőfotózást vállalok professzionális
technikával.ZsolczaiBalázs 20/824-4779.

* * *

Vetőmagokmegbízhatóforrásból.Nevem
agarancia.Vitális=életerős.www.viti-
veto.hu
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va sár nap (jú ni us 9.)
Kimilyenlelkiajándékotkapott,úgyszolgáljatokazzalegymásnak,mintIs-
tensokfélekegyelménekjósáfárai. 1Pt4,10(Lk14,/15/16–24;Ef2,17–22;Zsolt
13;1Krón29,14)Asáfárnemasajáttulajdonátkezeli:avalakimásáltalrábí-
zottakatfelügyeliésgondozza.Péterapostolaztírja,hogyazemberazIsten
sáfára.Megbízottakvagyunk,hogymindazt,amitIstentőlkaptunk–tehet-
séget,adottságot,sokszínűlelkiajándékot–,egymásszámárakamatoztassuk,
hiszenrajtunkkeresztülakarjaszeretetét,kegyelméneksokfélejelétamásik
emberhezeljuttatni,ahogyanbennünketismásokszeretete,barátsága,ked-
vessége,jóindulataáltalajándékozmeg.Mennyiveltöbbörömésbékességlen-
neebbenavilágban,hamindenkikomolyanvennéasáfárságfeladatát!

Hét fő (jú ni us 10.)
Azembernekazértelmetervelikiútját,deazÚrirányítjajárását. Péld16,9
(Péld9,1–10;ApCsel8,4–25;Lk12,18.20)APéldabeszédeknek eztabölcses-
ségétegyközmondásismegfogalmazza:Embertervez,Istenvégez.Általá-
bankeserűszájízzelszokottelhangozniezközöttünk,amikorvalaminem
úgyalakul,ahogyanszeretnénk.Pedigsokkalinkábbörömreésháláraadokot,
hogyolyangondoskodóIstenünkvan,akimégamisokszorolyanjólkiokos-
kodottterveinketisképesátírniazért,hogyazonazútonvezessen,amely
ajavunkravan.Lehet,hogynemazonnalláthatóanvanjavunkra,debizo-
nyostávlatbólbiztosanészrevehetjükazokbanazeseményekbenisIstensze-
retetét,amelyeknemamielképzelésünkszerintalakultak.Micsodakegye-
lem,hogyazemberugyantervez,deazÚrirányít.

kedd (jú ni us 11.)
JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz.Zsid13,8(2Móz2,11–15/16–
22/23–25;ApCsel8,26–40;Dán7,14b)Abbanavilágban,aholaváltozásural-
kodik–úgyfejlődikatechnika,hogyaliggyőzünklépésttartanivele,olyan
újdonságoklátnaknapvilágot,amelyeketnemrégmégelképzelnisemtud-
tunk–,nehézfelismerni,hogymégisvan,amiváltozatlan.Van,aminemhul-
likkiakezeinkközül,nemavulel,mintegyrégilemezjátszó.Van,akireugyan-
úgyrálehetbízniazéletünket2013-banis,mintévezredekkelezelőtt,ésaki
ugyanúgygondotviselránk,mintahogyangondjátviselteőseinknek.Teg-
nap,ma,mindörökké–múltunk,jelenünk,jövőnkGondviselőjeugyanaza
JézusKrisztus.

Szer da (jú ni us 12.)
DicsérjétekazUrat!HálátadokazÚrnakteljesszívbőlabecsületesembe-
rekkörébenésközösségében. Zsolt111,1(1Sám1,1–11;ApCsel9,1–9;Kol3,16)
Aztmondják,ahálaadásgyógyít.Amikorcsakátgondoljaazember,hogy
miértlehethálás,rögtönmegjelenikegykismosolyaszájaszegletében,rög-
tönmásképpenkezdverniaszíve.Örömeinkátgondolása,azIstenelőttihá-
laadásjóttesztestnekésléleknekegyaránt.Azsoltárospéldátadebbenmin-
denidőkemberének:visszagondolvaazéletérehálátadszívébenésagyü-
lekezetközösségébenegyaránt.Bárcsakmiisasokpanaszhelyettegyretöbb-
szörrészesülnénkazIstenirántihálagyógyítóforrásából.

Csü tör tök (jú ni us 13.)
Mertnemaszolgaságlelkétkaptátok,hogyismétféljetek,hanemafiúságLel-
kétkaptátok,akiáltalkiáltjuk:„Abbá,Atya!” Róm8,15(Mt15,29–39;Ap-
Csel9,10–19a;2Krón14,10c)Abbá–Atyácska:mennyirebensőségesmeg-
szólításaezazIstennek.Hatalmaskiváltság,hogyígyszólíthatjukmegőt,
egészenszemélyesen,atyánkként.Nemszorongó,félelemmeltelialárendelt-
jeivagyunk,hanemagyermekeiazáltalaLélekáltal,amelykiáradtatanít-
ványokrapünkösdkor,ésakiáltalmostisjelenvanazIstenazéletünkben.
Neaszolgaság,neafélelem,neaszorongás,hanemagyermekőszinte,aty-
jakarjaiközéfutólelkévelszóljunknaponkénthozzá:Abbá,Atyánk!

pén tek (jú ni us 14.)
AmikorelvonultazÚr,nagyéserősszélszaggattaahegyeket,éstördeltea
sziklákatazÚrelőtt;deazÚrnemvoltottaszélben.Aszélutánföldrengés
következett;deazÚrnemvoltottaföldrengésben.Aföldrengésutántűztá-
madt;deazÚrnemvoltottatűzben.Atűzutánhalkésszelídhanghallat-
szott. 1Kir19,11b–12(Lk23,39–43;ApCsel9,19b–31;Mk13,37)Tudjukasza-
bályt:azérvényesül,arrafigyelnekfel,akiminélhangosabb,minéltöbbettud
megmutatnimagából,minélharsányabb,minéllátványosabb.Óriásplaká-
tok,vibrálóreklámok,tülkölőautók,harsogóönjelöltprófétákamerrecsak
nézünk.Várjukacsodát,ahatalommalfellépőt,alátványost,ahivalkodót,
ahegyeketszaggatótéssziklákattördelőt.Pedigahalkésszelídhangbanvan
ottazIsten.

Szom bat (jú ni us 15.)
Ésbocsásdmegamibűneinket,mertmiismegbocsátunkmindenellenünk
vétkezőnek. Lk11,4a(Jer31,/7/8–14;ApCsel9,32–43;Neh9,17b)Aza„mert”
szokatlanulhangzik.NapiimádságunkbanaMátészerintievangélium „mi-
képpen”-jeszerepel.Detalánezafurcsa„mert”döbbentráamegszokot-
tanelmormolt„miképpen”-ekután,hogyazÚrtóltanultimádságamimeg-
bocsátanitudásunkraisrákérdez.Aztkérjük:bocsássmeg.Hogymiért?Mert
miismegbocsátunk.Aztkérjük:légyteismegengedővelünk,mertmiisazok
vagyunkegymással.Devajonazokvagyunk?

g ZsugyEl-KlEnovicsKatalin

Új nap – új kegyelem

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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.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.

„Szívemethozzádemelem,ben-
nedbízom,ó,Uram.”
Száz éve, 1913. június 9-én

születettSzabóVilmos evangéli-
kuslelkész.Istenneklegyenhá-
laéletéért,lelkésziszolgálatáért,
a sok-sokáldott igehirdetésért!

fel vé tel a pro tes táns fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba
AMagyarProtestánsTanulmányiAlapítványfelvételthirdetProtestánsFelső-
oktatásiSzakkollégiumába(1121Budapest,Eötvösút35.).Információkaszakkol-
légiumrólésafelvételifeltételekrőlawww.mpta.huhonlaponvagya(+36)1/391-
9050-estelefonszámonhétfőtőlcsütörtökig9–13óraközöttkaphatók.
Ajelentkezésbeérkezésihatáridejejúnius15.

HÍREK,
HIRDETÉSEK


