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„Vajonzöldágravergődnek-eadelegáltak?
Győzhet-ea»bibliásirány«?Szóhozjut-e
akisebb?Lesz-eigazipárbeszéd?
Lesz-eeurópaiegység?Azöku me né kifejezés
valóditöltettelbír-emég?Mekkoraatét?”
Papok, pópák, pásztorok a közgyűlésen f 4. oldal

„Voltolyannap,amikoregyetlenfaluban,
példáulMecsérenezerháromszáz
önkéntesdolgozott,srajtukkívülmég
ezerönkéntessegítettmásutt.”

Gátak között vonult le 
az évszázad árvize f 8–9. oldal

„…még holta után is beszél” f 10. oldal
Párbeszédes igehirdetés f 11. oldal
Istenkeresés f 13. oldal
ÖTK-közgyűlés f 14. oldal
Két konfirmáció Miskolcon f 15. oldal
Nyár a Bibliában f 15. oldal

„Legfontosabbpartnereink
acsalád,atemplomés
aziskola.Csakvelükegyütt-
működésbentudunknevelni.”

Újra virul 
a cserkészliliom f 6–7. oldal

g SteinbachJózsef

AzEurópaiEgyházakKonferenciá-
jajúlius3.és8.közötttartottatizen-
negyediknagygyűlésétBudapesten.
Ezazeurópaiszervezethasonlóaz
EgyházakVilágtanácsánakEurópai
Tagozatához,deattólfüggetlenkez-
deményezés,amely 1959-benazért
jöttlétre,hogyaKeletésNyugatkö-
zöttiszakadékotáthidalja,ésazegy-
házak összefogásával munkálja a
párbeszédetésamegbékélést.
Maisfeladataazegyházakközele-

désénekmunkálása,ugyanakkoregy
radikálisanmegváltozottEurópában
újrakellettgondolniaszervezetmű-
ködésétéscéljait.Anégyévvelezelőtti
lyoninagygyűlésenhatároztákelakül-
döttek,hogymostanraújlendületet
kell adni amunkának.Ezért is volt
nagyjelentőségűabudapestinagygyű-
lés,amely–mostmárkimondhatjuk
–elvégezteeztafeladatát,újragondol-
taaszervezetalkotmányát,„raciona-
lizálta”akonferenciát,újtisztségvise-
lőketválasztott,tisztázottvitáskérdé-
seket,éselevennétettcélokat,napja-
inkEurópájáratekintettel.
Anagygyűlésanehézpillanatokel-

lenéreiselvégeztemunkáját,szerve-
zetten,rendben,miközbenfelüdülés-
re,személyesbeszélgetésekreisnyílt
lehetőség.
Ezutánkövetkezikaszolgálat,meg-

újultstruktúrában,sokfélekihíváskö-
zött.Mostkövetkezikalényeg:Krisz-
tusevangéliumánakközösképvisele-
teEurópában,áthatvaveleaföldrészt,
atársadalmat,akonfliktushelyzeteket,
azemberiéleteket.Ehhezmanapság
nagyobb szükség van a keresztyén
összefogásra,mintbármikor.
Az európai ortodox, protestáns,

ókatolikus és anglikán egyházak
szervezete–állandókapcsolatbanáll-
vaazEurópaiPüspökiKonferenciák
Tanácsával,vagyisarómaikatoliku-
sokeurópai szervezetével–példát
mutathatösszetartozásban,Krisztus
evangéliumának hiteles, cselekvő,
az e világi emberlétminden szeg-
mensétáthatóképviseletében.Ebben
a szolgálatban nem lehet tovább
késlekedni,ésabudapestinagygyű-
lésdöntéseialátámasztották:nemis
akarunktovábbkéslekedni.
Anagygyűlésalapigéjeisezthang-

súlyozta:„Atyá ink Is te ne vá lasz tott ki
té ged, hogy meg is merd az ő aka ra tát,
meg lásd az Iga zat, és han got hallj az
ő aj ká ról. Mert az ő ta nú ja le szel min -
den em ber előtt ar ról, ami ket lát tál
és hal lot tál. Most te hát mi ért kés le -
kedsz? Kelj fel, ke resz tel kedj meg,
mosd le bű ne i det, se gít sé gül hí ván az
Úr ne vét.” (ApCsel22,14–16)
Ezazigeazértfontos,mertrámu-

tatazegyházszolgálatánaklényegé-
remindenidőben.PálJeruzsálemben
bizonyságotteszmegtérésérőlésar-
ról,hogyazeseményekutánAnáni-
ás,mintazÚreszköze,hogyanfog-
laltaösszeszámáraküldetéselénye-
gét. Isten kiválasztott bennünket.
EzakiválasztottságazIsten(bennün-

ketelőbbszerető)kegyelemébőlfa-
kadóüdvbizonyosság,amelynélkül
nincskeresztyénszolgálat.Enneka
szolgálatnaktartalmaazevangélium;
lényegeazevangéliumhirdetése;és
ezaszolgálatmindigezértavilágért,
amásikemberérttörténik,minden-
kiért(azokértis,akikegészenmást
gondolnak„dolgokról”,mintmi).
Azegyházakszolgálataazonban

megváltozott világban, megválto-
zottEurópábanzajlik.Ezekaválto-
zásokegyregyorsabbak,bizonytalan-
náteszikaholnapot.Ebbenameg-
változott környezetben az egyhá-
zaknakisátkellgondolniuk,miazÚr
akarataaszolgálatunkat,szerveze-
tünketilletően.

Milyenezamegváltozottvilág?A
globalizáltEurópaszámostársadalmi
problémávalszembesít:sze ku la ri zá -
ció,urbanizáció,kommunikációsrob-
banás, multikulturalitás, közösségi
hálózatokmegjelenéseavéleménynyil-
vánításban,újbipolaritásokmegjele-
nése,öregedőtársadalmak,megnöve-
kedettmunkanélküliség, a szociális
biztonságmegteremtésénekkihívásai;
azéletmódmegváltozása,felgyorsult
élet; mobilizációs, migrációs irány,
településszerkezetmegváltozása;azér-
tékvesztettség bizonytalansága; ki
nemmondottértelemvesztettség.
A jelenlegi helyzet ismeretéből

következikakérdés:hogyantovább?
Pálvilágosfeladatotkapott,ahogymi
is.Afeladatazótasemváltozott,ez
maisugyanaz,vitathatatlanul.Isten
választottaimeglátjákazigazat,meg-
halljákazÚrszavát,megismerikaz
Úrakaratát,hogytanúskodjanakaz
őigéjéről.Pálszolgálatábanhatáro-
zottságésszeretet,Istenrevalótel-
jes ráhagyatkozás, mégis a haté-
konyságérdekébenátgondoltcselek-
vésegyüttlelhetőfel.
Ma sem lehetmásként.Mi sem

késlekedhetünk!
AzÖku me ni kus char ta iskitérar-

ra,hogyakeresztyénörökségEurópa
számáraavalóságosmeggazdagodás
forrásamais.Eztazonbannekünk,az
egyházaknak kell megjelenítenünk.
Ezértszükségünkvanegymásra!
Igen,misemkéslekedhetünk!Az

EurópaiEgyházakKonferenciájabu-
dapestinagygyűlésénekeredményei
aztjelzik,hogymindeztfelismertük,
abelsőproblémákatmegbeszéltük,
rendeztük,ésaszervezetújlendüle-
tetnyerhet–azazvalóbannemkés-
lekedünk!

A szer ző a Du nán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak el nö ke

Nem kés le ke dünk

Gá tak kö zött vonult le az ár ví z
b Júniusban az évszázad árvize
vonultleaDunán,embertpró-
bálófeladateléállítvaazegész
országot. Az egyik legkritiku-
sabb pont a Duna szigetközi
szakaszavolt.Haaroppantvíz-
tömegátszakítjaagátat,többfa-

luisméteresvízalákerültvol-
na; például Vének községben
becslések szerint négy méter
magasanálltvolnaavíz.Avéde-
kezési munkálatok egyik me-
gyei irányítója Széles Sándor
Győr-Moson-Sopron megyei

kormánymegbízottvolt,akinem
melleslegamosonmagyaróvári
evangélikus gyülekezet tagja.
Velebeszélgettünkaküzdelmes
napokról.

f Folytatás a 8–9. oldalon
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Mic ha el Mar tin ökumenikuskapcso-
latokért felelős egyházfőtanácsos
megnyitóigehirdetésébenÉzs43,1–
7 üzenetét tolmácsolta, személyes
emlékeibőlkiindulva.

A le u en ber gi kon kor dia – 
az öku me né si ke res mo dell je

b Bajortestvéregyházunkhatvannégyesperességénekökumenikuskap-
csolatokértfelelősmegbízottaijúlius2–4.közötttartottákéveskon-
ferenciájukatafestőiRothenburgobderTauberben.Aháborúutánere-
detiformájábanhelyreállítottvárosNémetországegyiklegkedveltebb
turistacélpontja,aholegészévbenkaphatókkarácsonyikellékekis.

f Folytatás a 3. oldalon

„…a lé nyeg: 
Krisz tus evan gé li u má nak
kö zös kép vi se le te 
Eu ró pá ban, át hat va ve le 
a földrészt, a tár sa dal mat, 
a konflik tus hely ze te ket, 
az em be ri éle te ket.

Quo va dis? 
b HenrykSienkiewicz jólismertre-
gényének címét –Quo vadis?,
vagyisHová tartasz?– kölcsö-
nözteazEvangélikusKülmisszi-
óiEgyesület(EKME)ajúlius4.és
7.közöttPiliscsabánmegtartott
konferenciájánaktémájául.ABé-
thel Evangélikus Missziói Ott-
hon–aszokásoshelyszínésamár
berögzült nyár eleji időpont –
vártaazegyesülettagjaitésazér-
deklődőketközösgondolkodásra
éselmélyülésre.Aváltozatosés
színes programokban gazdag
konferencián ebben az évben
mintegy ötven felnőtt és húsz
gyermek-ifjúságitagvettrészt.

f Folytatás a 3. oldalon

b LapzártánkkorérkezettazEuró-
pai Egyházak Konferenciája
(CEC)tizennegyedik,budapes-
tinagygyűlésénekmindentag-
egyházhozszólóüzenete.Teljes
szövegét következő számunk-
banközöljük.

2013.július3–8.közöttBudapesten
gyűlt össze az Európai Egyházak
Konferenciájának nagygyűlése. A
Krisztusbavetetthitáltalösszekap-
csolttestvérekvezérigéjeazApos to -
lok cse le ke de te i ről írott könyvből
származott:„Most te hát mi ért kés le -

kedsz? Kelj fel, ke resz tel kedj meg,
mosd le bű ne i det, se gít sé gül hí ván az
Úr ne vét.”(ApCsel22,16)Áldjukaz
Uratezértalehetőségért,ésköszö-
netetmondunkamagyarházigazda
egyházaknakésahivatalosszervek-
nek a vendégszeretetért és mun-
kánktámogatásáért.
Abudapestinagygyűlésfőfelada-

taaCECalkotmányánakmegújítása
volt,kifejezveazökumenikuspárbe-
szédelmélyítéseirántielkötelezettsé-
günketésaláthatóegységmunkálá-
sátKrisztusban,melytanúságtételEu-
rópaésazegészvilágfelé.

A CEC-nagy gyű lés 
üze ne te

f Összeállításunk a 4–5. oldalon

„Talánővoltazelső,
akihobbiszakácsból
váltelismertgasztro-
nómiaiszakemberré”

Aranyos blogok
f 15. oldal



 e 2013.július21. EvangélikusÉletforrás

Ajóorvosértavilágvégéreiselmegy
azember.Anemzetközigyógyturiz-
muséppúgyerrőltanúskodik,mint
azis,hogyemberekazismerőseikis-
merőseinkeresztüliskeresikaneves,
jóhírbenállóorvosokat,netáncso-
dadoktorokat. Így vanez akkor is,
amikorabetegtisztábanvanazzal,
hogygyógyíthatatlan.Belekapaszko-
dikmégazutolsófűszálbais.
Azemberbeteg.Nagyonbeteg.Ha-

láloshiánybetegségbenszenved:Isten
nélkül, elszakadva az élet forrásától
nemtudélni.Halálravanítélve.Hiá-
ba keres mindenféle gyógymódot,
amellyeltöredékeséletétteljesebbéte-
heti,lététegészségesebbévarázsolhat-
ja. Hiába rohan fűhöz-fához, keleti
misztikáhozésnyugatiracionalitáshoz,
tudományhozvagyvarázsszerekhez,
csakhogymegmentse,meghosszab-
bítsaéletét.Mindezcsaktünetikeze-
léstkínál.Azemberbeteg.Nagyonbe-
teg.Halálosanbeteg.
SakkormegszólalazéletIstene,a

gyógyító Úr: Láttam útjait, mégis
meggyógyítom.Eza„mégis”azevan-
géliumlényege.Eza„mégis”hang-
zik az Ószö vet ség legkülönbözőbb
történeteiben,seza„mégis”válikva-
lóra az Új szö vet ség szerint Jézus
Krisztus személyében. Jézus nem
csupán néhány embert gyógyított
meg – süketet, vakot, sántát, lep-
rást… –, hanem jelt adott arról,
hogyIstenközelébengyógyulatest
ésalélek(Jézusnálakettőelválaszt-
hatatlan), és a világ arrafelé tart,
amitaJe le né sek köny ve ígyprognosz-
tizál: letörölaszemünkrőlminden
könnyet,ésnemlesztöbbésemfáj-
dalom,sembetegség,semhalál.

Egészségügyirendszerünkbenfon-
toskifejezésa„jogosultság”.Azértke-
zelnek az adott rendelőben vagy
gyógyítanaképpenabbanakórház-
ban,mertottvagyokjogosult.Isten-
nél,agyógyítóOrvosnálvalójában
nincsjogosultságunk.Akkorlenne,
hakiérdemeltükvolna,hamegsze-
reztükvolna.Errenemvagyunkké-
pesek. Sőt ellenkezőleg: életvite-
lünkkel,napmintnapmegmutatko-
zóbűneinkkelmindenjogosultságun-
katelveszítjük.Errevonatkozikazis-
tenifélmondat:láttamútjait…Majd
elénktárjaabűnlajstromot.
Először a haszonlesést rója fel.

Életünketahasznosságelvéreépítet-
tük.Ezazelsőésfőszempont:mia
hasznos,mihasználnekem.Eztkö-
vetiazelpártolás.Azembercsapó-
dikehhez-ahhoz,kötődikfűhöz-fá-
hoz,deazIstentőlújramegújrael-
pártol.Láttamútjait…
Adiagnózist követi azörömhír:

„…még is meg gyó gyí tom” –jogosult-
sághelyettkegyelem.Érdemhelyett
istenijóindulat.Ezaz,amitazangya-
lokabetlehemimezőnhirdettek,s
amit azóta velük éneklünk: „…az
em be rek hez jó aka rat.” Istenjóakara-
ta.DeéppenemiattaJézusszületé-
sekorbejelentettjóakaratmiattkell
folytatnunk–immáregészenmás-
ként–azÓszö vet ség evangéliumiígé-
retét.Megismertük,hisszükéstud-
juk,hogyJézusKrisztusbanIstenki-
nyilvánította végső akaratát: meg
akarjamenteniabetegemberiséget.
Péterapostol,akimagaissok„ta-

nítványibetegségen”esettát,Ézsaiás
prófétamondatátJézusraalkalmazva
ígyfogalmaz:„…az ő se bei árán gyó -

gyul ta tok meg.” Ezatitoknyitja.Jézus
maga.Őnemcsupánanázáreticso-
dadoktor,amintsokanmondják.Őaz
emberiséglegnagyobbbajánakorvo-
sa.Nemíróasztalmögöttülverendel,
nemkényelmeskarosszékbőlnéza
betegre,hanemegyüttszenvedvele,
sőtátveszibaját,magáraveszibeteg-
ségét.Errőlszólakereszt.Asebeiárán
gyógyultunkmeg.Atöviskorona,a
korbács és a húsába és csontjaiba
kalapáltszegekáltalejtettsebeiárán.
Őszenvedett,hogynekünkéletünk,
békességünk, egészségünk legyen.
Idáiglehetéskellmeghúznunkmai
alapigénkívét.
Ajóorvosmindigarrakériabe-

teget:működjékközreagyógyítás-
ban.Mertmikellagyógyuláshoz?
Betegségtudat, gyógyulni akarás,
együttműködés. Betegségtudat: ne
tegyünkúgy,minthamindenrend-
benlenne.Azigétolvasva,hallvafo-
gadjukelIstendiagnózisát:betegek
vagyunk.Nélkülenagybetegek.Ez
azonbanneváljékbénítófelismerés-
sé.Ellenkezőleg!Innen,amélypont-
rólszépazútfelfelé.
Meg kell gyógyulni, mert lehet

meggyógyulni.KérjükbátranaSzent-
lelket,hogyébresszenvágyatagyó-
gyulásra! Talán magunk belenyu-
godnánkamegváltoztathatatlanba,a
töredékesbe,avégesbe.Deamennyei
Atya gyermekeihez a boldog, az
egészséges,akiteljesedőéletillik.
Istengyógyítószereteténekbefoga-

dásához szükséges az alázat. Erre
magunktólképtelenekvagyunkeljut-
ni.Istenazonbannemmegaláz,ha-
nemalázatotébresztazemberben.Ez-
zelhelyükrekerülnekadolgok,helyé-

rekerülazember.Nemazemberlesz
kisebb,hanemazIstenlesznagyobb.
Sígyhangzikazószövetségievangé-
lium:„Fel üdí tem az alá za to sak lel két,
fel üdí tem a meg tör tek szí vét.”
Miösztönösenisaszemetszemért,

fogatfogértgondolkodásbanélünk.
Amilyenazadjonisten,olyanafogadj-
isten.HaIstenigazságotszolgáltatna,
akkorőisezttennévelünk.Haelpár-
toltunk, ő is elpártolna. Ha hátat
fordítottunk,őishátatfordítana,ha
amagunkhasznátnézzük,akkorőis
csakamagahasznátnézné.
Halenneigazság….Denemigaz-

ságvan,hanemkegyelem.Ezértafur-
csaéslogikátlanmondat:„Vi gasz ta -
lás sal fi ze tek ne ki…” Mimegdobjuk
kővel,őkenyeretdobvissza.Mihűt-
lenkedünk,őhűmarad.Miönzőkva-
gyunk,őamihasznunkatnézi.Mia
magunkeszeutánmegyünk,őazélet
igéjétadja,éséletrevezet.
Ézsaiásvégülegynagyonfontosis-

teniígéretetjelentbe:„Meg te rem tem
aj kán a há la gyü möl csét: bé kes ség, bé -
kes ség kö zel és tá vol!” Nemkellrész-
letezni panaszkodó, elégedetlen és
békétlenvilágunkban,hogymitjelent,
haaszánkmorgáshelyetthálaadás-
salvantele,hanyugtalansághelyett
békességuralkodikbennünkéskörü-
löttünk.Mindeztnemelérni,létrehoz-
ni kell. Isten teremtimeg.Nekünk
csakel- ésbefogadnunk szükséges.

g Dr.HafenscherKároly

Imád koz zunk Je re mi ás (17,14) sza va -
i val! Gyó gyíts meg, Uram, ak kor
meg gyó gyu lok, sza ba díts meg, ak -
kor meg sza ba du lok, csak té ged di csér -
lek. Ámen.

SZ Ent H á rom Ság Ün nE pE U tán 8.  va Sár nap – éZ S 57,15–19

Gyó gyí tó Is ten
Nem akár mi lyen or vo sunk van

a va Sárnap ig éjE

HavalakiHändelMes si á sá nak ere-
detiformájátigyekezneújjáteremte-
ni,azzalakérdésselszembesül:me-
lyikeredetit?MertHändel,akiabszo-
lút pragmatista volt, élete során
gyakranváltoztatottaművön,hogy
akoncertekváltozókörülményeinek
elegettegyen,ígyegyikváltozatsem
tekinthetőautentikusnak.Azbizo-
nyos,hogyazőmegközelítésimód-
jasokkalgyakorlatiasabbvolt,mint
példáulJ. S. Ba ché, akiaJá nos-pas -
si ót több előadás során csiszolta,
hogy egy végső, tökéletes formát
hozzonlétre.AMes si ás atökéletes-
ségnekeztafajtájátsohanemérteel;
Händelfeltehetőennemértettevol-
na ezt a fogalmat, de az 1750-es
évekbenkialakultapartitúratöbbé-
kevésbéstandardváltozata.Eztpró-
báljukmiisalapulvenni.
Amásodikrészg-mollnyitókóru-

sánakevangéliumiszövegeegymon-
datbanösszefoglaljahitünkalapját:
„Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz -
za a vi lág bű nét!” (Jn1,29)AKeresz-
telő János bizonyságtételeként el-
hangzókijelentésaliturgiaállandóal-
kotóelemeis:aSanc tus része,aBe -
ne dic tus. Atételelejeésvégefelüté-
ses oktávugrás után lefelé induló,
pontozott ritmusos skálamenetre
épül;atételközepeezzelellentétes:
felfelé törekvőmotívumhatározza
meg.
Azeztkövetőegység–egyaltária

ésháromkórus–újrahosszabban
idézÉzsaiástól.Aműlegsúlyosabb,
legnagyobbterjedelműáriájavissza-
térésesforma;atöbbszörelsötétülő,
esz-mollbahajlóEsz-dúrfőrészlas-
sú, sóhajszerű dallamtöredékekből
építkezik:„Meg ve tett volt, és em be -
rek től el ha gya tott, fáj dal mak fér fia,
be teg ség is me rő je.” (Ézs53,3)Ac-moll-
banindulóésg-mollbaérkezőközép-
rész vonósokon megszólaló, sűrű
pontozottritmusaiaveréstjelenítik
meg(ugyaneztazeneieszközthasz-
náljaJ.S.BachaJá nos-pas sió 18.,kor-
bácsolósrecitativójában):„Hagy ta,
hogy ver jék a há tát, és tép jék a sza -
kál lát. Ar cát nem ta kar ta el a gya láz -
ko dás és köp kö dés elől.” (Ézs 50,6;
egyesszámelsőszemélybőlharma-
dikszemélybehelyezve.)
Amegrázóáriátkövető–f-mollt

ésAsz-dúrtalkalmazó–kórustétel
ugyaneztafeszültségteljesritmikát
viszitovább,ígyérzékelteti:mindez
személyesenminketérint:„Pe dig a
mi be teg sé ge in ket vi sel te, a mi fáj dal -
ma in kat hor doz ta. Mi meg azt gon -
dol tuk, hogy Is ten csa pá sa súj tot ta és
kí noz ta. Pe dig a mi vét ke ink mi att ka -
pott se be ket, bű ne ink mi att tör ték
össze.” (Ézs53,4–5)
Ezután–újraasötétf-mollban–

egyolyantételkövetkezik,amelynek
témájátmáshonnanisismerhetjük;
a„mi-dó-fá-szi-lá”kezdésáltaláno-
sanhasználtbarokkstíluselem,tar-

talmazza a hangnem legfontosabb
hangjait:amollhármashangzatotés
azaztkeretezőszűkítettszeptimet
(erreépül–d-mollban–W. A. Mo -
zart Re qui em jé nekKyrie-fúgájais).A
karakteres témafejmég jobbanki-
emeli a prófécia folytatásának je-
lentőségét:„Ő bűn hő dött, hogy ne -
künk bé kes sé günk le gyen, az ő se bei
árán gyó gyul tunk meg.” (Ézs53,5)
Akettőspontotjelképezőfélzárlat

utánfelhangzóF-dúrkórustekervé-
nyes,tizenhatodosmotívumaazút-
kereséstfestile:„Mind nyá jan té ve -
lyeg tünk, mint a ju hok, min den ki 
a ma ga út ját jár ta.” Atételvégeújra
f-mollrasötétül:„De az Úr őt súj tot -
ta mind nyá junk bű né ért.” (Ézs53,6)
Akövetkezőaccompagnato-kórus

tételpár(b-mollésEsz-dúr;majdc-
moll)alegfontosabbpassiószsoltárt
szólaltatjameg;eztidézikafőpapok
isJézuskeresztjealatt:„Gú nyo lód nak
raj tam mind, akik lát nak, aj ku kat
biggyesz tik, fe jü ket csó vál ják: Az Úr -
ra bíz ta ma gát, ment se hát meg őt,
sza ba dít sa meg, hi szen ked vel te!”
(Zsolt22,8–9)
Ezután egy másik, nagyhéthez

kapcsolódózsoltárhangzikatenor
accompagnatóban: „A gya lá zat
össze tör te szí ve met, egé szen be le be -
te ged tem. Rész vét re vár tam, de hi á -
ba, vi gasz ta lók ra, de nem ta lál tam.”
(Zsolt69,21)Aze-molltenorarioso
pediganagyhetila men tá ció alapjá-
ul szolgáló szöveg részletét tárja
elénk(amelyalapjánsokreneszánsz
motettaiskeletkezett:O vos om nes):
„Mind nyá jan, akik er re jár tok, néz -
ze tek ide, és lás sá tok: Van-e oly fáj -
da lom, mint az én fáj dal mam, ame -
lyet ne kem okoz tak, amellyel meg szo -

mo rí tott az Úr iz zó ha rag ja nap ján?!”
(JSir1,12)
A szoprán accompagnato ismét

megfogalmazzaKrisztusértünkvál-
laltáldozatát:„Fog ság és íté let nél kül
hur col ták el…, né pe vét ke mi att éri a
bün te tés?!” (Ézs53,8)AzA-dúrszop-
ránária–márakivilágosodóhang-
nemiserreutal–végrefelcsillantja
areményt,amibizonyossággáválik:
„Mert nem hagysz en gem a hol tak ha -
zá já ban, nem en ge ded, hogy hí ved le -
száll jon a sír ba.” (Zsolt16,10)
Azutolsótétel,amelyetmamég

közösen meghallgatunk, egészen
máskarakterű;amiazelőzőtételben
mégcsaksejtés,azmostvalóságként
tárulelénk.AnagyszabásúF-dúrkó-
rusegyolyanzsoltártidéz,amelyad-
ventoszlopa(adventnegyedikvasár-
napjánakegyikolvasmánya);ezalap-
jánkeletkezettaJer, tár junk aj tót még
ma mind énekünk(EÉ137).„Emel jé -
tek föl fe je te ket, ti ka puk, emel ked je -
tek föl, ti ősi aj tók, hogy be me hes sen
a di cső ki rály! Ki az a di cső ki rály? Az
erős és ha tal mas Úr, az Úr, aki ha tal -
mas a harc ban. Emel jé tek föl fe je te -
ket, ti ka puk, emel jé tek föl, ti ősi aj -
tók, hogy be me hes sen a di cső ki rály!
Ki az a di cső ki rály? A Se re gek Ura,
ő a di cső ki rály!” (Zsolt24,7–10)
Nagyhét stációit végigjárni nyár

közepén – kívánjuk mindenkinek
eztanehéz,degyógyítóutat!

g Dr.EcsediZsuzsa

„Íme, az Is ten Bá rá nya, aki hor doz za a vi lág bű nét!”

ÖrökIsten,mennyeiAtyánkazÚrJé-
zusKrisztusáltal!Szívünkkel,egészva-
lónkkal feléd fordulunk, hogy fel-
emelő áldásodban részesülhessünk,
hogymennyeiszenterődátjárja lé-
nyünket,mielőtt újra nekiindulunk
mindannak,amielőttünkvanakövet-
kezőnapokban.
Mindenekelőttköszönjükmegszó-

lalószentigédet,amelytáplál,tanít,el-
igazít,világít,vezet.Olynagyszüksé-
günkvanarra,hogymegszólítsmin-
ket,mintafalatkenyérre,mintaléleg-
zetvételre. Mert magunktól csak a
rázósútonvergődünk,eltévedünk,cél-
talanulbóklászunk,zavarodottanke-
ressükahelyesirányt.Dehatemeg-
szólalszaszívünkben,akkorértjükéle-
tünkcélját,értelmét,akkorlendületet
kapunkaszeretetgyakorlásáhozis,és
nagyélményünkkéválikabűnbocsá-
nat és a biztatás. Köszönjük neked
megszólaló igédet, és könyörögve
kérjük,hogyhirdetettigédtőlünkse
térjenvisszaüresenhozzád,hanemvé-
gezzeelmindaztaszívünkben,ami-
reéppenszükségetlátsz.
Könyörgünk magyar hazánkért,

óvdmegatovábbibajtól,romlástól,
széthullástól. Istenünk, áldd meg
nemzetünket!Hitetlenségétnerajta,
hanemfélrevezetőinkérdszámon!
Könyörgünk evangélikus egyhá-

zunkért, minden gyülekezetünkért,
hittestvéreinkért, szolgatársainkért,
vezetőinkért,intézményeinkért.Idő-
sekértésfiatalokért,egészségesekért
ésbetegekért,családokértésmagányo-
sokért,tégedkeresőkértésellenedlá-
zadókért, hívőkért és hitetlenekért
könyörgünkateszentszínedelőtt.Kö-
nyörgünkabetegekért,adjgyógyulást
nekik,növeldahitüket,éskülönösen
iskérünk,hogyéletünkutolsóküzdel-
mébensehagyjmagunkraminket.
Kérünk téged, mennyei Atyánk,

egyszülöttFiadáltal,hogyszentáldá-
soddalbocsássminketutunkra,hogy
akaratod szerint végezhessükmun-
kánkat, gyakorolhassuk a felebaráti
szeretetet,munkálkodhassunkabé-
kességen,mutathassukfelatanítványi
életmintát,hogynetestszerint,hanem
ateLelkedszerintélhessünkbékesség-
ben,szeretetben,örömben,jóságban.
Kegyelmedbeajánljukateremtett

világot: őrizd meg katasztrófáktól,
adjkedvezőidőjárást.Kegyelmedbe
ajánljukszeretteinketközelbenéstá-
volban,éskérünk,növeldamihitün-
ket,hogyköveteidlehessünkebbena
világban.AmiUrunkJézusKrisztus
általhallgassmegminket,mennyei
Atyánk!Ámen.

Oratio
œcumenica

C antatE

„Akeresztyénemberegyetlen ilyen
cselekedetesemszolgálmegigazulá-
sáraésüdvösségére.Ezértmindencse-
lekedetnél azzal a meggyőződéssel
kelláthatvalennie,ésegyedülarrakell
tekintenie,hogymásoknakhasználjon
és szolgáljon mindazzal, amit tesz,
semmimástnemtartvaszemelőtt,
mintembertársaszükségétésjavát.Az
apostol is azt parancsolja: dolgoz-
zunkkezünkkel,hogyabbóladjunka
szükségetszenvedőknek,pedigmond-
hatta volna, hogy abból magunkat
gyarapítsuk(Ef4,28).Deeztmondja:
»Adjon a szükséget szenvedőnek!«”

d Lu ther Már ton: Értekezés
akeresztyénemberszabadságáról

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

SE mpEr rEfor m anda

b Messiás-sorozatunkközepéhezérkeztünk.Händel oratóriumamá-
sodikrészénekelsőfelébenCharlesJennens, aszövegkönyvösszeál-
lítójaaKrisztusszenvedésérevonatkoztatottpróféciákat,zsoltáro-
katválogattaössze.
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Miközbenezévjúnius19-énaber-
lini Brandenburgi kapunálBa rack
Oba ma amerikaielnökaszabadság
ésademokráciagyőzelmérőlszóno-
kolt,történtnéhányfurcsadologavi-
lágban.Példánakokáértazadatgyűj-
tésibotrány,azúgynevezettPRISM
programnapvilágrakerülése.
Az Amerikai Egyesült Államok

elnökénekérkezésekorlezártákBer-
linlégterét,ahíresPotsdamerPlatz
környékét, a vendéglőknek, étter-
meknek,bároknakésüzleteknekpe-
digbekellettzárniuk.Leplombálták
acsatornafedeleket,hatalmaskörzet-
ben eltávolítottakmindenféle sze-
métgyűjtőalkalmatosságot.Lezárták
szinteateljesberlinibelvárost,asé-
tahajóknemjárhattakaSpreefolyón,
ametrókegyrészeisleállt,éstöbb
ezerrendőr,titkosszolgálati„szakem-
ber”vigyáztaavilágelsőemberének
testi-lelkiépségét.
Történtmindezaszabadsággyő-

zelmesvilágában,aholállítólagnem
kellfélni,aholtiszteletbentartjáka
demokráciaalapértékeit,azegyete-
mesnekmondottemberijogokat,a
magánszférát,agondolatésaszólás
szabadságát.
Emlékszem,abbananéhányévti-

zeddelezelőtti,„átkosnak”nevezett
rendszerben– ahol általános élet-
megnyilvánulás volt a félelem –
rendszergyalázó vicceinket, kriti-
kánkatcsaknagyonóvatosanéskö-
rültekintően,lehetőlegmeghittkör-
nyezetbenmertükelsütni.Féltünk,
mertmindenki tisztábanvoltvele,
hogya„nagytestvér”árgusszemeit
rajtunk tartja.Későbbki is derült,
hogybizonyszemét,fülét,sőt„min-
den érzékszervét” rajtunk tartotta,
jobban,minthittükvolna.

Akölcsönösfélelem–ahatalom
tőlünk, mi pedig a hatalomtól –
igenfurcsaszimbiózisteredménye-
zett,egyteljesenbeteg,érthetetlen,
értelmetlenvilágot.A89–90-esfor-
dulattalnagy-nagyeufóriatörtránk,
megvoltunkgyőződveróla,szentül
hittük,hogyvégevanafélelemkor-
szakának.Hittük, hogy győzött az
igazságésaszabadság,hogymegél-
hetőleszateljesemberiméltóság,az
Istenvagytermészetadtajog.Hittük,
hogyvégeagyomorgörcsös,rettegő
időnek,amegfigyelések,lehallgatá-
sok,besúgásokvilágának.Megjötta
várvavártszabadvilág,ademokrácia,
azabszolútszabadság,igazság,jóság
ésméltányosságújvilága,aholazem-
bervisszakapjaszemélyiségeméltó
értékeit.
Röpkemézesévekutánazonbanaz

öröm,megelégedettségésreménység
helyéreakétség,azelkeseredés,azál-
landóméltatlankodáslépett.Adol-
goknemúgyhaladtak,ahogyvártuk,
reméltük.Azúj,szabadvilágsemvolt
olyanszabad,olyanméltányos,ahogy
hirdették.Ademokrácia értékei is
egyrecsakrelativizálódtak.Lassan,
debiztosantanítottakmeg,éstaní-
tanakfolyamatosan,hogy„amitsza-
badJupiternek,aztnemszabadaz
ökörnek”.Merthátugyanegyenlőek
azeurópaipolgárok,mégisvannak
egyenlők,egyenlőbbekéslegegyen-
lőbbek.

Um ber to Eco egyiknépszerűesszé-
jébenazújközépkorvíziójátvetítet-
tekivilágunkjövőjére,aholarészek-
rehulló társadalmat azúj feudális
nagyurakpénzeésmagánhadserege
fogjavalamiegészenfurcsa,képlé-
kenyjövőbeerőszakolni.Azutóbbi
időbennekemegyreinkábbazazér-

zésem,hogyasokféleszéttöredezés
helyett, a mozaikszerű feudumok
helyettegynagyglobális,uniformi-
záltvilágrendbeakarnakbennünket
„önként”besorolni.
Adottakajólmeghatározottszab-

ványok,játék-ésmozgásterek,tren-
dekésgondolkozásisémák,ésjajan-
nak,akivéletlenülelhagyjaajátékte-
ret.Sokkalinkábbegymodern,pá-
ratlanrabszolgakorszak,a„tökéletes”
rendszer kialakulását vélem felfe-
dezniajelenségekmögött.
Mertmiközben anagyhatalmak

felelőskormányaivédikazabszolút
értékkényilvánítottdemokráciát,a
békét,aszabadvilágot,Istenadtajo-
gainkat,ademokratikusjog-ésintéz-
ményrendszereket, aközben furcsa
csontvázakbuknakkiavezetésszek-
rényeiből.Megfigyelési,lehallgatási
botrányok,Bilderbergéshasonlóil-
legitimcsoportokkulisszákmögötti
játéka,végnélkülipolitikai,gazdasá-
gi leszámolások, lépten-nyomon a
nevezett demokrácia megsértése,
furcsazsarolások.
Mítoszazegészösszeesküvés-el-

mélet–mondják–,butítópolitikai
diskurzus, manipulatív propagan-
da,nemislétezik!Lehet,hogyezígy
igaz,dekérdemén,mégismitjelent-
senaz,hogy–amintmostmárhiva-
talosanisigazolódott–2009ótaaz
amerikai és brit titkosszolgálatok
módszeresentörikfelavilágszámí-
tógépeit,ésbiztonságunkatszolgá-
lóPRISMprogrammallesikméga
hálószobatitkokatis?Mic ro soft, Ya -
hoo, Go og le, Fa ce book, You Tu be,
Sky pe, App le éstársaiknyakigben-
nevannakazadatbányászatban.
Vajon miért is lenne biztonsá-

gunkat,demokráciánkatszavatolóel-

járástizennégyéveslányome-mail-
jeinek,chatjének,egyébkommuni-
kációjánakrendszeresmegfigyelése?
As san ge Wi ki Le ak se után most a
harmincévesCIA-ügynök,Ed ward
Snow den ügyködésétőlhangosavi-
lágsajtó.Őmondta(tettétigazolan-
dó): „Az igazságot a hatalommal
szembesíteninemkockázatmentes.”
Úgynézki,hogylehettovábbis

félni?A„nagytestvér”éber,ésfigyel
rád, vigyázza biztonságodat, sza-
badságodat,jogaidat,álmaidat,las-
sangondolataidbaisbehatol,Isten
helyére lép, és megmondja majd,
mitbeszélhetsz,mitcselekedhetsz,
de azt is, mit gondolhatsz, érez-
hetsz,akarhatsz?
Nekemebbenazegészízléstelen

színjátékbanazalegfurcsább,legel-
lenszenvesebb, ahogyan amodern
demokrácia feltalálói,avalamikori
rabszolgatartók,gyarmatosítókutó-
dai,aszabadvilágmaiőreiszintetel-
jesennyíltanlábbaltiporjákademok-
ráciaalapvetőértékeit,minketpedig
úton-útfélen kioktatnak és helyre
tesznek,mintostobakevésbéegyen-
lőketazegyenlőkközött.
Énnemszeretném,hagyermeke-

imsmajdanunokáimgenerációjaúj-
ramegkellenetanuljaaztagyomor-
görcsös,mélybelsőfélelmet,amelyet
annyiévenátszüleim,nagyszüleim
generációjamegélt.Nekemnemkell
a„nagytestvér”,nemkellenekazélet-
és szabadságmentésre hivatkozó
nemzetbiztonságiügynökségek.Mi
máregyszermegtapasztaltuk,amint
Cea uș es cu elnyomó apparátusa –
rengetegembertmegnyomorítva–
anépidemokráciát,függetlenséget,
békét, Románia integritását védte.
Védte,demilyenáron…

Avilágtörténelempalettájánelő-
bukkanóújabbésújabbbotrányok
naprólnapramegerősítikbennem,
hogyebbenatengelyébőlkifordultvi-
lágbanbővenvandolgamaisake-
resztyénhitnek,erkölcsnek.Bőven
vandolgunknekünk,keresztyének-
nek,mertmegkellmutatnunkéshir-
detnünkkellavilágnak,hogy„nem
a fé le lem nek lel két ad ta ne künk az Is -
ten, ha nem az erő, a sze re tet és a jó -
zan ság lel két” (2Tim1,7).Akeresz-
tyénembermindennaposküldetése
nemmás,mintKrisztusigazsága,lel-
kületeésazerőLelkeáltaláthatni,át-
alakítaniavilágot,kiiktatniafélelmet.
Vállaljukfeleztatársadalmisze-

repet,hassukáttársadalmunkathi-
tünkerejével:„Is ten ben bí zom, nem
fé lek, em ber mit árt hat ne kem?!”
(Zsolt56,12)

De mok ra ti kus, de mok ra ti ku sabb, leg de mok ra ti ku sabb
é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

CsütörtökdélutánB. Pin tér Már tá -
nak, azEKMElelkészielnökénekáhí-
tatávalkezdődöttmegazegyüttlét.
Ézsaiásprófétavallomásacsendült
fel, akit az Úr Lelke azzal bízott
meg, hogy öröménekkel bátorítsa
csüggedthonfitársait(Ézs61,3).
MasemmásaKrisztus-követőkkül-
detése–összegeztegondolataitalel-
késznő –, mint hogy a jó hír, az
evangéliumhirdetőilegyenekszóban,
deleginkábbacselekedetekbizony-
ságtételével.
Ahívők„egyetemesmisszionári-

usságát”húztákaláapesterzsébeti
pásztorok–Győ ri Já nos Sá mu el és
felesége,Ma nyi ka –általesténként
megtartottbibliatanulmányokis.A
konferencia kötetlenebb légköré-
hezszabott,időnkéntmeghökken-
tő megfogalmazásokkal tarkított
igehirdetés-sorozatonkeresztülJó-
násprófétatörténete,Istenakaratá-
val szembeszegülő, dacos alakja
bontakozottki.Újfogalomisszüle-
tett–apálfordulásmintájára–,a
„Jónás-forduló”.
PéntekdélelőttRe in hild Sch ne i der

lelkésznő,akonferenciadíszvendé-
ge,abajorMissionEineWeltmunka-
társatartottelőadástKongóbaneltöl-
tött,tizenötévesmisszióimunkájá-
ról.Beszámolójábólmegismerhető-
vé vált a távoli, egzotikus ország
számunkraelképzelhetetlennyomo-
ra,mindennapiélete.
Akongóimissziótbemutatórefe-

rátumotdr. Ko rá nyi And rás nak, az
EvangélikusHittudományiEgyetem
docensénekelőadásakövette.Arról
beszélt,hogyvajonmások-eamisz-

szióelőttállókihívásoka21.század
elején,mintvoltakkorábban.
AszombatinapkétfőelőadójaBá -

lint né Kiss Be á ta tanárnőésdr. Bá lint
Zol tán vízmérnökvolt.Aházaspárhét
évetéshéthónapottöltöttKenyában
ésSzomáliában.Adiavetítéssel,hang-
szerekkel,élménybeszámolóvaltarkí-
tottprogramahallgatóságelévarázsol-
taakenyaiutcaképet,anyomornegye-
dekhétköznapjait,agyönyörűtájakat,
akopárfélsivatagokat,azárvákat,azöz-
vegyeket,azutcagyerekeket.Afotók,
alátottakéshallottakmindenkiszámá-
rabizonyították,hogymekkoraszük-
ségvanakenyaimisszióitevékenység
folytatására,azott–sokszorrendkívül
embertelenkörülményekközött–élő
emberekmegsegítésére.
Akenyaiélménybeszámolóután

azifjúságitáborrésztvevőinekbemu-
tatójátnézhettékmegajelenlévők.A
fiatalságVar sá nyi Fe renc dunaharasz-
ti lelkészvezetéséveldolgoztafela
bibliatanulmányokbanszereplőJó-
nás-történetet.
AszombatinapvégénD. Sze bik Im -

re nyugalmazott püspökHo vá tar -
tunk… címmelazevangélikusegyház-
ról,azevangélizációról,afelekezetek
közötti együttműködésről osztotta
meggondolataitazegybegyűltekkel.
Avasárnapizáró,úrvacsoraiisten-

tiszteletenaliturgiaiszolgálatotKézdy
Pé ter helyilelkészvégezte,Istenigé-
jétD.SzebikImrehirdette.
Akonferenciaszervezőineknemtit-

koltreménységevolt,hogyaPiliscsa-
bántöltöttnéhánynaputánminden-
kiválaszttalálerreakulcskérdésre:
hovátartasz,merretalálodmegIs-
tenvezetésévelaküldetésedet?

g PetrikIstván

Quo va dis? 
EK ME-kon fe ren cia Pi lis csa bán

f Folytatás az 1. oldalról1980-ban,amikorazegyházneuen-
dettelsauiteológiájánelkezdtetanul-
mányait,Martintelőszörsokkoltaa
hallgatótársaksokfélesége.Egyiküka
svábpietizmusbóljött,éspontosan
tudta,hogyateológiaitanulmányok
ahitpróbatételétjelentik.Amásikat
sokkal inkább érdekelte a filozófia,
mintahit,azegyház,agyülekezet.A
harmadiknemrégtértátkatolikusból,
és tanulmányai után sok gyereket
szeretett volna jövendő parókiáján.
Olyanisvolt,akiszerintcsakevan-

gélikusokjárulhatnakazúrvacsorához,
reformátusokésuniáltaknem.
Az Úr név szerint ismer

mindenkit.Nemcsupánfelcse-
rélhetőszámokvagyunk.Ezért
fordulhatunkmásokfelé–fej-
tettekiMartin.–Nemkellfél-
nünkegyimámtólkeresztény
istentiszteleten.Nemkellvilá-
gosanelhatárolódnunkrómai
katolikustestvéregyházunktól
ahhoz,hogypontosanmegha-
tározzuk evangélikusságun-
kat.AzÚrnévszerintismer
mindenkit,ésugyanúgyszeret,
mintminket.Mindenégtájról
összegyűjt,mindenüttottvan.
Azigehirdetőeztugyanúgyátélte

úrvacsoravételkor a tehéntrágyával
tapasztottmaszájkunyhóban,mintegy
többezreschicagóigyülekezetben.Az
Úrmindenkülönbözőségünkkel,ha-
gyományainkkal,gyarlóságainkkalés
tehetségünkkelegyüttmindnyájunk-
hozszól:„Ne félj, mert meg vál tot ta lak,
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy!”

Ma ria Stett ner lelkésznő, aNé-
metországi Keresztény Egyházak
Munkaközösségének(ezaMagyar-
országiEgyházakÖkumenikusTaná-

csánakmegfelelőszervezet)bajoror-
szágiügyvivőjebeszéltaleuenbergi
konkordiaszövegérőlés fontosabb
cikkeiről.Aziratfőmegállapításai:a
szószékiésúrvacsoraiközösség,alel-
készekkölcsönöselismerése,azelkö-
telezettség közös bizonyságtételre
ésszolgálatra,valamintazegyházi
közösségelmélyítésére.Nemminden
egyház csatlakozott hozzá, amely
különbenegyetértvele.Askandináv
egyházakpéldáulazegyházihivatal
és a (náluk fennmaradt) apostoli
folytonosság kérdése miatt „csak”
együttműködnek a konkordiához
csatlakozottegyházakkal.

MichaelMartinegyházfőtanácsos
a reformációtól kezdve jelölte ki a
konkordiahelyét.Atoleranciaapro-
testantizmusban a 18. századig, a
felvilágosodáskoráignemérvénye-
sült,Németországbanpéldáultöbb
boszorkánytégettekprotestáns,mint
katolikusterületeken.
1973-ighasonlóvoltaviszonyare-

formátusokkal,mintmaakatoliku-
sokkal.Maelmondható,hogyakon-
kordia, illetve az Európai Protes-
tánsEgyházakKözösségeáltalkép-

viselt megbékélt különbözőség az
ökumené egyetlen igazán sikeres
modellje.Perszeeziscsakútaremélt
szorosabbegységfelé.
Jelensorokírójaakonkordiama-

gyarországielőtörténetérőlésfogad-
tatásárólbeszélt.Utaltamárcius18-án
hittudományiegyetemünköntartott
konferenciára(errőlazEvan gé li kus Élet
március24-iszámatudósított).Akö-
zössors,azüldözésekeleveközelebb
hozták a két egyházat. Az 1830-as
abaújkéri és az 1833-as, 1900-ban
megújított nagygeresdi egyezmény
szintemindenfontoskérdéstszabályo-
zott.Azutóbbi1914-ben–döntően

anyagikérdésekmiatt–tör-
téntfelbontásanemérintette
azegyezményvívmányait.
Ígyakonkordia–amely-

nek kidolgozásában jelen-
tős szerepe volt Har ma ti
Bé la későbbievangélikusés
Ko vách At ti la későbbi re-
formátuspüspöknek–nem
hozott döntő változást. Ez
perszenemjelentiazt,hogy
atestvériviszonytnelehet-
nemégtovábberősíteni.
Fakultatívprogramkénta

konferencia résztvevőinek
nagyobbikfelemegtekintet-

teaMagyarországrólésamagyaregy-
házakról szóló képes beszámolót,
amelyetélénkbeszélgetéskövetett.A
(nálunkállítólagveszélybenlévő)saj-
tószabadságnemfeltétlenülazigaz-
ságterjesztésétszolgálja.
Ezakonferenciaisegykislépés

voltamagyar–bajortestvéregyházi
kapcsolatokerősítésénekútján.Eh-
hezpedighozzátartozik,hogyközö-
senerősítsüksajátfelekezetünkönkí-
vülikapcsolatainkatis.

g SzentpéteryPéter

Az ökumené sikeres modellje
f Folytatás az 1. oldalról



f Folytatás az 1. oldalról

 e 2013.július21. EvangélikusÉletkeresztutak

joan nisz ther mo pü lai ortodox püs pök
– Mi volt ked vé re va ló a kon fe -

ren cia ide jén és a szer ve zés idő sza -
ká ban, és mi vel nem volt elé ge dett? 
–Nemazelsőkonferenciámez

amostani.Háromszorvoltammár
CEC-közgyűlésen,egyszerpedigaz
EgyházakVilágtanácsánakkonfe-
renciáján vettem részt küldött-
ként.Tehátnem ismeretlen szá-
momraazittenimunkamenet.

–Mi a kon fe ren cia leg fon to sabb fel ada ta Ön sze rint?
–AlegfőbbdologsegíteniEurópának,amelyrengetegspirituálisérté-

kételveszítette.Akonferenciafeladataéltetniareményt,aközösmunka,
valamintafiatalokbátorítása,buzdítása.Alegfontosabbgyakorlatitenni-
valómostazújkonstrukciólétrehozása.Ezvitákban,avéleményekütköz-
tetéséveltörténhetmeg.Atalálkozásbanszülethetújjáakonferencia.
–Ho gyan vé le ke dik, le het sé ges a jö vő ben a fo ko zot tabb öku me né a ró -

mai ka to li kus egy ház tel jes kö rű rész évé te lé vel?
–Azegy ség gyönyörűszó,detalánnemannyiraillikide.Miittmegpró-

bálunkegyüttműködni.EgyIstenünkvan,Krisztuspedigavilágremény-
sége.Ezaz,amitmegkellpróbálnunkszemelőtttartani.Ezamiegységünk.
–Elé ge dett-e a ma gyar szer ve zők mun ká já val? Volt-e olyan, ami gon -

dot oko zott Ön nek bu da pes ti tar tóz ko dá sa ide jén?
–Elégedettvagyok,bármegkellmondanom,azidősebbekelégzárkó-

zottnaktűnnekitt,Magyarországon,minthaarégebbirezsimekárnyéka
ülnerajtuk.Önökfiatalok,ezeketneméltékmeg,deanagyszüleik,szü-
leikigen.Mostisérzékelhetőakormányrészérőlnéhányfurcsaság.Delé-
pésrőllépésre„rendetlehettenni”.Önöknekvéghezkellvinniükasajátfor-
radalmukat.Denemtüntetésekkel,lázadozásokkal,hanemszellembenkell
szabadnaklenni.Krisztusfelszabadítjaazelmét.Ebbenkellbízni.

E u r ó P A I  E G y h á z A k  
b AzEurópaiEgyházakKonferenciájánakjúlius8-ánbefejeződöttbuda-
pestiközgyűlésérőlelőzőszámunkbanrészletesösszeállításbanszámol-
tunkbe.Jelenszámunkcímoldalánrészletetközlünkatanácskozászá-
ródokumentumából,ésvezércikkünkisakonferenciárólszól.Alábbi
összeállításunkban folytatjuk a konferencia résztvevőivel készített
villáminterjúkközlését.Azinterjúkatakonferenciaidején,tehátazá-
ródokumentumelfogadásaelőttkészítettéktudósítóink.Arésztvevők-
tőlaztkérdezték,mittartanakakonferenciafőfeladatának,valamint
hogyvalóbanúgygondolják-e,hogyaszervezetkésésbenvan.

g�A villáminterjúkat készítette: BallaMária és KinyikAnita

Step ha nos, tallinn és észtország met ro po li tája, 
az észt apostoli or to dox Egy ház kül döt te

– Vé le mé nye sze rint mi volt a
kon fe ren cia leg fon to sabb fel ada ta?
– Számomramindenekelőtt a

CECidentitásánakmegőrzésevolt
alegfontosabb.ACECmissziójá-
nakfolytatásáhozújalkotmányra
voltszükség,újproblémákkalkel-
lettszembenéznünk,ezekreújvá-
laszokatkelletttalálnunk.Alegfon-
tosabbazonbanmégisaz,hogya
CECegynagyfórum,azösszeseu-
rópaiegyházfóruma.Vagyisnemcsakanagyegyházakszervezete,ha-
nemazolyankisegyházakéis,mintamilyenamiénkis.
Apárbeszédenkeresztülmegérthetjük,hogymindannyiunknakszüksé-

gevanamásikra,együttdolgozunkKrisztusértésazegyházunkért.Számom-
raezaCEClegnagyobbérdeme,ésezértisvagyunktagok,ezértjöttünkide,
mertszámunkraezazegyetlenlehetőség,hogyatöbbieurópaiegyházzal
kapcsolatbakerüljünk.Reményeimszerinteztavonástőrizzükmeg.

– Mit gon dol, el kép zel he tő-e a jö vő ben, hogy a ró mai ka to li kus egy ház
ak tív együtt mű kö dé sé vel jöj jön lét re egy szé les szö vet ség?
–Természetesenmindenkereszténynekaztkellenecélulkitűzni,hogy

együttdolgozzunk,snemcsakatársadalmimunkákban.Közösenkellaz
egyházakegységérevezetőutatmegtalálnunk,éstalánezalegnehezebb.

– Hogy lát ja az egy sé get a CEC-en be lül? Az Orosz Or to dox Egy ház pél -
dá ul nincs itt.
–Azoroszoknemjöttekel,mertolyanönfejűek,mintagyerekek.Ne-

kikistisztelniükkellaCECalkotmányát.SenkinemküldteelőketaCEC-
ről,azérttávoztak,mertamikisegyházunk,azésztegyházfelvételtnyert
aCEC-be.Ezjelentiaproblémátazoroszokszámára.Mimamárszabad
országbanélünk,ezakishelyiegyházlétezik.Nemellenségeinkazoro-
szok,denemisvagyunktestvérek.Miboldogoklennénk,haeljöttekvol-
na,denemilyenfeltétellel.Egyszerűennemetikus,amitkövetelnek.Ők
meghoztákadöntésüket,devisszakellenetérniükazalkotmányhoz,ame-
lyetmindentagtiszteletbentart.NemaCECaprobléma,hanemők.

– Elé ge dett-e a ma gyar szer ve zők mun ká já val, il let ve volt-e va la mi, ami
ne héz sé get oko zott?
–Előszörtalálkoztammagyaremberekkel,nagyonszimpatikusak,ked-

vesek.Nagyonszívélyesenfogadtakminketitt.Sokújkapcsolatotkö-
töttünk,nagyonboldogvagyok,hogyittlehettem.Remélem,visszaté-
rekmégide,deakkormárnyaralni.

re bek ka Høj mark Sven ning sen, a dán Evan gé li kus-lu the rá nus Egy ház meg fi gye lő je
– Mi a fel ada ta egy meg fi gye lő nek?
– A Dán Evangélikus-Lutherá-

nusEgyházdelegációjánaktanács-
adójakéntérkeztem,énigazítomel
acsoporttagjaitanapirenddelésa
programpontokkalkapcsolatban.

– Mi tet szett Ön nek a kon fe ren -
ci án, és mi vel nem volt elé ge dett?
–Rendkívülhosszúranyúltakata-

nácskozások.Ellenbenazételekna-
gyonízlettek.Nagyörömrégibará-
tokkaltalálkozniésújakatmegismer-
niatestvéregyházakból.Nekemezaz
elsőCEC-közgyűlésem,elsőalkalom-
malláttamarengetegegyházképvi-
selőitígyegyütt.Nagyonérdekesaz
együttműködésdinamikája,ezna-
gyontetszett.Bonyolulteljárásegy
újalkotmányelfogadása,nemmin-

denkivoltmegfelelően felkészülve
egyilyenkomolydöntésre,ezviszont
kevésbévoltrokonszenves.

– Mit gon dol, mi a kon fe ren cia
leg fon to sabb fel ada ta?
–Mögöttünkvanazújalaptör-

vényelfogadása,eznagyonlényeges
volt.Megszületettadöntés,ígyto-
vábbléphetünk, koncentrálhatunk
azújfeladatokra.Időszerűvoltmár.
Azthiszem,atagokisarraáhítoznak,
hogyavitatkozásutánakcióbalen-
düljenek.

– Mi ként lát ja az öku me ni kus
egy ség le he tő sé gét a ró mai ka to li kus
egy ház zal?
–Azt hiszem, ami életünkben

nemjönlétremégaszűkebbértelem-
benvettegységsem.Merthogyakér-

désnekcsakazegyikfeleaz,hogyle-
hetséges-e,amásikviszontaz,hogy
azegyházakténylegeztakarják-e.Fel-
hőtlenülegymásmellettélni,egymást
tiszteletbentartani,párbeszédetfoly-
tatni–ezlenneazökumenécélja.
Nagyonszéplenne,hamegvalósul-
naazegyházakegysége,dejelenleg
szerintemnemtúl jókakilátások.

Kigondolná,hogyBudapestXIII.ke-
rületének panelszívében egy olyan
futurisztikus-kulturálistérkapotthe-
lyet,mint amilyen aRaM (Radnóti
Miklós)Colosseum?2011ótavárjalá-
togatóitafővároselsőélményszínhá-
zaként hirdetett épületkomplexum,
melyjúliuselsőhetérenagyonisva-
lóságosdarabotvittszínre:Európake-
resztényei összefogásának kérdését
CEC-közgyűléscímen.
Vajonzöldágravergődnek-eade-

legáltak?Győzhet-ea„bibliásirány”?
Szóhoz jut-eakisebb?Lesz-e igazi
párbeszéd?Lesz-eeurópaiegység?Az
öku me né kifejezés valódi töltettel
bír-emég?Mekkoraatét?Mindezek
akérdésekmegfogalmazódhattaka
szemlélőben az Európai Egyházak
Konferenciájának (Con fe ren ce of
Euro pe an Chur ches, CEC) július3.és
8.közöttiközgyűlésén.
Akörfolyosóncirkálvasokfélefe-

lekezetiöltözéketcsodálhatottmega
laikus.Azöldpólósönkéntesekvigyá-
zószemeielőtt,kávémellettfolytaz
eszmecsereakülönbözőnemzetisé-
gűésfelekezetű,feltehetőlegegyesal-
kotmánypontokkalkapcsolatbanel-
térőenvélekedő,deegyformánCEC-
igenlőképviselőkközött.
Reverenda,fejfedő,tekintélyessza-

káll.Kissémegilletődveközeledtünkaz
egzotikusnaktetszőegyháziméltósá-
gokhoz,derövidútonrájöttünk,nincs
ráok,szívesennyilatkoznak,ésérdek-
lődvefordulnakfelénk.Akáraciprusi
püspök,akárazésztegyházfő.
Természetesennemcsakférfiakkép-

viseltékEurópakülönbözőegyházaita
nagygyűlésen, hanem – egyharmad
arányban–hölgyekis.Akörfolyosón
tehátkisebb–hollágyabb,holöntu-
datos-kopogós–léptekiselőfordultak,
sezamegújultbizottságiösszetételből
islátszik:azutolsószavazásjóvoltából
anőkmajdnemugyanannyianképvi-
selhetikegyházukataCECközpontibi-
zottságában,mintaférfiak.
Egyházunkdelegáltjai–Cse lovsz -

kyné Tarr Klá ra, az országos iroda
ökumenikuséskülügyiosztályánakve-

zetője, Lász ló Vir gil teológiai refe-
rensésGa rai Szil via, afinnnagykö-
vetségmunkatársa–naprólnaprafriss
hírekkelvártakbennünket,testvérie-
senmegosztvavelünkazártülések
nyíltkérdéseit,avoksolásokmenetét
vagynagyvonalúmellőzését.
Aretorikaiprofizmusértapálmát

alighanemJu lio Mur ray, aLatin-ame-
rikaiEgyházakTanácsának(CLAI)el-

nöke,illetveaPanamaiEpiszkopális
(Anglikán) Egyház püspöke vihette
volnaelakonferencián.Azesemény
főelőadójakénthívtákmegasugárzó
dél-amerikait, aki a színpadon szót
emeltakisebbségekegyenjogúságáért
is.Akulisszákmögöttpedigelmesél-
te,hogykorábbimagyarországiláto-
gatásasoránegy,ahátrányoshelyze-
tűekkelfoglalkozóortodoxgyülekezet-
benmilyensokjóttapasztalt.Állítá-
saszerintilyenpozitív,segítőhozzá-
állásravolnaszükségaromakérdésben.

Majdmindenmegszólalóhangsú-
lyoztaafiatalok,akövetkezőgeneráció
feladatainakfontosságát.Pedignemsok
ifjúdelegálttaltalálkozhattunkazese-
ményen,habárGaraiSzilviaevangéli-
kusifjúságiküldöttet–akinek,mint
mondta,másamunkaterülete–egyet-
lenmagyarlutheránuskéntaCECgaz-
daságibizottságábaválasztottákbe.

g –kanyika–

Pa pok, pó pák, pász to rok a köz gyű lé sen
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fe lix Beck, az Eu ró pai Öku me ni kus if jú sá gi ta nács kép vi se lő je
– Ön nek mint az if jú sá gi ta nács

kép vi se lő jé nek mi a fel ada ta a kon -
fe ren ci án?
–AzEurópaiÖkumenikusIfjú-

sági Tanács társult szervezetként
vesz részt a nagygyűlésen, nem
tagjaaCEC-nek.Olyankülönfel-
adatokkal foglalkozunk, amelyek
nemtartoznakaCECfőhatásköré-
be.Főlegtanácsadószerepünkvan,
hozzájárulunkaCECmindennapi
életénekműködéséhez,bekapcso-
lódunkazegyeztetésekbe,együtt-
működünk különböző projektek-
ben,szemináriumokatéstréninge-
ketvezetünkegyütt,havanrálehe-
tőség.
Tanácsadóként részt veszünk a

gyűléseken,tájékoztatjukadelegá-
ciókatazaktuáliskérdésekről,első-
sorbanazokról,amelyekafiatalokat,
afiatalgenerációkérdekeitérintik.

– A kon fe ren cia mot tó ja: „Most
te hát mi ért kés le kedsz?” Ez azt je len -
te né, hogy ké sés ben va gyunk?
–Lehet,hogynémelyeknekúgy

tűnhet,hogyaCECazidőthúzta,
ésadöntésthamarabbmeglehetett
volnahozni,deazeurópaiökume-
nénemegyszerű feladat.Hosszú
ideigeltart,mireazegyházakegy
ilyenösszetettszervezetben,mint
aCEC,egyetértésrejutnak,megta-
láljákaközöshangot,aközösmeg-
oldást.
ACECmegújulásáraezakonfe-

rencia volt hivatott pontot tenni.
Nemlehetettcél,hogybelehajszol-
janakminketgyors,átnemgondolt
döntésekbe. A mottó talán nyo-
mástakartgyakorolniadelegációk-
ra,hogyvégigvigyékafolyamatot,de
mintmondtam,eznemakadályoz-
hattamegapárbeszédet.

– Mi a vé le mé nye a kon fe ren ci á -
ról, mi lyen nek lát ja a szer ve zést és
az elszállásolást?
–Avendéglátástilletőensenki-

neksemlehetokapanaszra.Fontos,
hogyarésztvevőkjóllegyenekin-
formálvaarendezvény,aszállás,az
étkezéskörülményeiről,ésarende-
zők mindezt nagyszerűen meg-
szervezték.Sokmagyarközremű-
ködőissegített,hogyezakonferen-
ciasikereslegyen.
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  k o N f E r E N C I á j A
da vor ka lov re ko vić 
(Egy ház és Bé ke öku me ni kus szer ve zet)

– Mit kell tudnunk az Egyház és
Béke szervezetről?
–Miazeurópaibékeegyházakat

képviseljük,azazakvékereketésa
mennonitákat.Ezekatörténelmi
békeegyházak, de más anglikán,
baptista,evangélikusegyházakkal
iskapcsolatbanvagyunk.

– Mit ér té kelt po zi tí vum ként a
kon fe ren ci án?
–Tetszettarésztvevőkeltökéltsége,hogydöntésthozzanak.Érezték,hogy

sürgetőfeladatválaszttalálniazeurópaiegyházakkalkapcsolatoségetőkér-
désekre.Méghaküszködésnektűnikis,amikorkülönbözőnézeteketkellegyez-
tetni,nekemnagyontetszikazeszme,hogyösszegyűlünk,éspontrólpont-
ramegvitatjukezeketakérdéseket,mivelcsakegyütttudunktovábblépni.

– Mit gon dol, mi a kon fe ren cia leg fon to sabb fel ada ta?
–Hogymegtaláljaalelkiségenalapulóválaszokatazeurópaikihívá-

sokra.Fontosaszociálisigazságosság,ésatanácskozásnakabékeésa
megbékélésüzenetétisközvetíteniekell.SokévvelezelőttaCECameg-
békélésjegyébenalakultmeg,ésmaisnagyszükségünkvanerreittEu-
rópában.SokanúgygondolnakEurópára,mintegységeskontinensre,s
ezsokszempontbóligaz.Hihetetlennagyfejlődésenmentátaföldrész
azutóbbipárévtizedben,devannakmégkérdések,melyekmegoldásá-
hozsokkalszélesebbegyüttműködésszükséges–ennekamegbékélé-
senésalelkiségenkellnyugodnia.

– Mennyi re elé ge dett a ma gyar szer ve zés sel?
–Egyszerűencsodálatositt,mindenkinagyonbarátságosésnyitott.

Nagyonélveztem,hogyilyensokfiataltbevontakaszervezésbe,szerin-
temnagyonfontos,hogyfelelősségvállalásrabátorítsukazifjúságot,ez
nagyontetszett.Elmondhatom,hogyélveztemazittlétet.

mic ha el jack son dublini érsek (Ír Egy ház)
– Mit te kint a kon fe ren cia fő fel -

ada tá nak?
–Akonferencianagyváltozás

előttáll,mindazökumenéjellegét,
mindatársadalmihátterettekint-
ve. A helyzet főként a növekvő
migrációmiattösszetett.Haabe-
vándorlóknemtaláljákahelyüket,
hanincsintegráció,akkorkemény
problémákadódnak,hiszenőkis
szeretnénekúgyélni,mintazottélőtöbbség.Európábankülönbözőkul-
túráktalálkoznakvagyéppenösszecsapnak.Eztfigyelembekellvenni
azoktatássorán,akárazegyházról,akárakormányzatrólvanszó.Az
egyháznakaztisszemelőttkelltartania,hogysokanegyáltalánnemjár-
naktemplomba,tehátmásképpkellmegközelíteni,megszólítaniőket.

– Ké sés ben va gyunk ne tán?
–Istenállandóanelőrelépésrekésztet,ezérttulajdonképpállandóan

késésbenvagyunk.Azelmúltévtizedekbenolyanszervezetikeretala-
kultki,amelynagyonbonyolulttátesziakonferenciamunkáját.Ezért
úgygondoljuk,semmiokunkarra,hogytovábbvárjunk.

– Miként gon dol ja a kor sze rű sí tést?
–Felkellszámolniapárhuzamosságokat,alkalmassákelltenniakon-

ferenciátarra,hogyjólegyüttműködjönahasonlóirányzatúszerveze-
tekkel.Ezlehetaszélesebbéshatékonyabbtevékenységalapja.

– Ké rem, mu tas sa be né hány szó val az egy há zát!
–Mintbizonyáratudják,azÍr-szigetegynegyede,azészakirészazEgye-

sültKirályságrésze,háromnegyedénviszontazönállóÍrKöztársaságfek-
szik.Írországbansokeurópaiállamhozhasonlóanrómaikatolikusokéspro-
testánsokisélnek,deakatolikusokelsöprőtöbbségetalkotnak.Akatoli-
kus–protestánsviszonytatörténelmimúltalaposanmegterheli.Mikisegy-
házvagyunk,denemmindiganagyegyházakvannakkedvezőhelyzetben.

per nil la Blind svéd ön kén tes mun ka társ
– Hon nan ér ke zett, és mi lyen

cél lal je lent ke zett a kon fe ren ci á ra?
–Svédországból,Stockholmból

jöttem, stewardként érkeztem.
Azért jelentkeztem, mert többet
akartamtudniazeurópaiökume-
nizmusról,azegyházakegyüttmű-
ködéséről.Rendezőkéntkülönböző
problémákatoldottammeg,ame-
lyekkelahétsoránszembesültünk.

– Me lyik egy ház hoz tar to zik?
–ASvédEgyházhoz,ezevangé-

likusegyház.
– Igen, tud juk, mi is evan gé li ku -

sok va gyunk. Hány evan gé li kus él
Svéd or szág ban?
–Nehézkérdés,azthiszem,az

emberekhetvenszázalékaaSvéd
Egyházhoztartozik,tehátkörülbe-
lülhatmillióhívő,nohaebbennem
vagyokteljesenbiztos.

– Volt ide je kö rül néz ni Bu da pes -
ten, vagy csak dol go zott?
–Mindennapvoltszabadprog-

ram.Mapéldáulelsétálokabelvá-
rosba,amúlthétfőnpedigvárosné-
ző túrán vettünk részt, nagyon
szépvolt.

– Ak kor jól gon do lom, hogy el ső
al ka lom mal jár Bu da pes ten?
–Igen,ésrengetegújélményben

voltrészem,ittmindenolyangyö-
nyörű. Az emberek is segítőké-
szek.Útbaigazítástkértünkegyjá-
rókelőtől,debizonytalanvolt,úgy-
hogymentünktovább,amerregon-
doltuk.Ésötpercutánláttuk,hogy
utánunk jött – megkeresett, és
megmutatta az irányt. Nagy él-
ményvolt,hogyazemberekilyen
kedvesekitt.

V I S S Z A T E K I N T É S

b AzEurópaiEgyházakKonferen-
ciájatizennegyediknagygyűlésé-
neknéhányrésztvevőjearendez-
vényutolsóelőttinapjánacső-
várievangélikusgyülekezetetis
meglátogatta. A delegáció az
észak-európaitagországokkép-
viseletébenérkezett:KariMäki-
nen evangélikus érsek Finnor-
szágból,JennaPerssonDániából,
MarianneKronberg ésHannah
Kroksson Svédországból,Andre-
asHenriksenAarflot pedigNor-
végiából. A Csővári Evangéli-
kusEgyházközségilyenformán,
haegynaprais,rendkívüliese-
ményneklehetettrészese.

Azistentiszteletelőttmáratemp-
lomajtóbanacsővárinépviseletbeöl-
tözöttkántorfogadtaanagygyűlés
delegátusait.MivelMa ria Ág ústs dót -
tir izlandievangélikuslelkésznősaj-
nosmegbetegedett,akétnyelvűis-
tentiszteleteredetiterveimódosul-
tak.MígacsőváriakLa czi Ro land
magyarnyelvűprédikációjáthallgat-
ták,avendégeksemmaradtakigei
útravaló nélkül: a lelkésznő előre
megküldöttangolnyelvűprédikáci-
ójátolvashattákel.

Azénekkariszolgálatutánacsővári
gyülekezetfelügyelőjénekköszöntője
hangzottelmagyarulésangolul,majd
KariMäkinenfinnevangélikusérsek
(képünkön a má so dik sorban középen)
mondtaelnéhányszóbanlátogatásuk
célját,elevenítettefelkorábbimagyar-
országi élményeit, és Isten áldását
kérteazegybegyűltekre.Jókívánságait
Pap Kin ga Mar jat ta, egyházunkorszá-
gos irodája ökumenikus és külügyi

osztályának referense tolmácsolta.
Csőváronrövidinterjúraiskérhettük
azérseket.(E tudósítás alatt olvasha -
tó. – A szerk.)
Azistentiszteletutánazimaterem-

benterítettasztalvártmindenkit.A
kötetlenbeszélgetéseksoránatolmá-
csoksegítségéveljobbanmegismer-
hették egymást a házigazdák és a
vendégek.

g LacziAnikó

Skan di náv ven dé gek Cső vá ron 

– Ér sek úr, me lyek a CEC leg főbb
cél jai?
– A CEC céljait tekintve két fő

irányrólbeszélhetünk.Azelsőaz,hogy
megteremtsenegyplatformot,fórumot
az európai egyházak számára, ahol
megismerhetikegymást,éspárbeszé-
detkezdeményezhetnekegymással.
MásrésztazértvanszükségaCEC

működésére,hogyerősítseazegyhá-
zakközöshangját.Példáulamagyar
ésafinnegyházakhangjakülön-kü-
löngyenge,deegyütterősebbek.

– Ma gyar or szá gon az evan gé li -
kus egy ház ban nincs ér se ki cím. Ezért
kü lö nö sen is ér de kes szá munk ra,
hogy ér sek ként mi is az Ön fel adat -
kö re.
–MiFinnországbanaztmondjuk,

hogyazérsek„primusinterpares”,
azaz első az egyenlők között. Én
csakegyikevagyokatízfinnpüspök-
nek,devannakkülönlegesfeladata-

imis,mintpéldáulazérsekikonfe-
renciaelnöklése.Nemvagyokatöb-
bi püspök főnöke, egy szinten va-
gyunk.Egyesegyházakbanlétezika
vezetőpüspökicím,ahhoztudnám
hasonlítani.Nálunktörténelmiokok-
bólmaradtmegezarangéselneve-
zés;anyugatitradícióbólszármazik.

– Mun ká já nak mely te rü le te áll a
leg kö ze lebb Ön höz?
–Mielőttpüspökvagyérseklet-

temvolna, vidékendolgoztam lel-
készként.Amunkámrészevolt–s
eznagyonközelálltaszívemhez–,
hogy kapcsolatot teremthettem az
emberekkel, és meghallgathattam
sokakéleténekatörténetét.Sajnálom,
hogy mostani pozíciómban keve-
sebbalkalmamnyílikerre.

– Azt mond ta, hogy az egy há zak
hang ja erő sebb, ha együtt szó lal nak
fel, il let ve hogy mun ká já nak ré sze,
hogy az egy há zat kép vi sel je a nyil vá -

nos ság előtt. Mi az az üze net, ame lyet
a leg fon to sabb nak tart el jut tat ni az
em be rek hez a mai vi lág ban?
–Eztnemlehetegymondatban,

néhányszóbanösszefoglalni.Dena-
gyonfontosoldalaatradicionáliske-
resztényhitnekareményüzenete.Ez
különösenigazajelenlegihelyzetben,
amikorolyankérdésekkelkellszem-
besülnünk,mintaglobálisfelmele-
gedésvagyagazdaságiválság.Fenn-
állaveszélyeannak,hogyazembe-
rekdepresszióssáválnak.
Ezértazegyházüzenetearemény

kell,hogylegyen.Ebbenavilágban,
aholaszociálisproblémákatagazda-
ság szintjén próbálják megoldani,
azegyházegymásiknyelvetkínál,egy
teljesenmásmegközelítéstazélethez,
amelynek középpontjában Jézus
Krisztusáll.

g NemeczZsuzsa
és NemeczAnikó

El ső az egyen lők kö zött
Aki válaszol: Ka ri Mä ki nen finn evangélikus ér sek
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A konferencia záró istentisztelete
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b MikorbelépekazÚjNemzedék
Házudvarára,öblöshang,majd
ehhezméltófizikaistruktúraésvíg
kedély fogad Solymosi Balázs,
közkeletűbbnevén„Balu”szemé-
lyében.Azőscserkésztcserkésszé
válásánaktörténetérőlkérdezem.

– Ho gyan ke rült kap cso lat ba a
moz ga lom mal?
–1986-banegyvelemkörülbelül

egykorúfiúvalkeveredtembarátság-
ba,majdegyillegálisanműködőcser-
készközösségbe, amely hivatalosan
tájfutó-egyesületvoltugyan,devaló-
jábanmindenkicserkészetetművelt
benne.Mitagadás,nemkellettnagy
teljesítményahhoz,hogyminősített
sportolólehessek,ígyazösszesfenn-
maradóidőmbencserkészkedhettem.
Ezaközösségaztánlassanfelbomlott,
mígén–ugyanezzelabarátommal–
átkerültemaVárosmajorba,azország
egyetlenhivatalosanisfiúcserkészcsa-
patába,aholamainapigvezetőva-
gyok.Ettőlkezdvetehátfolyamatosan
bennevoltamacserkészéletben.

– Van-e va la mi fé le fel té te le a tag -
ság nak?
–Bárkilehetcserkész,akinyitott

azelveinkre,éselfogadjaazokatake-
reteket,amelyekközöttműködünk.
Az,hogymiönkéntes,vallásoséspo-
litikamentes ifjúságnevelő mozga-
lomvagyunk,nemjelentiazt,hogy
ezeknekazalapelveknekrögtönmeg
kell felelni. Elköteleződni azonban
ezeknélkülnemlehet.Lehetvalaki
vallástalanultag,demirefogadalmat
tesz,elkelljutniaegyszemélyesis-
tenképhez.Miaztmondjuk,ehhez
minimumfélévkell:azért,hogyva-
lamittapasztaljunkegymásból,hogy
megbízhassunk a másikban, akár
egykirándulásonatájékozódás,akár
ahasználhatósátorfelveréseszem-
pontjából.Ahogyegykedvescser-
késztársammondja:„Kell,hogyérez-
zükegymáslábszagát.”

– Te hát év ről év re egy re „cser ké -
szebb” az em ber?
–Acserkésztörvényleírja,milyen

acserkész,kijelentőmondatokban.
Mindenreggelfölkel,éselhatározza,
hogymaeszerintfogjaélniazéletét,
ésmindenestemegvizsgáljaalelkét,
aztánperszerájön,hányhelyennem

sikerültmegugraniaalécet.Ésakkor
másnapmegintfölkel,ésújraelha-
tározza…Ezajátékígymegynapról
napra.Keresztényneklenniisugyan-
ilyennehéztörténet.

– Mi lyen konflik tu sok adód hat nak
a cser kész vi lág és a kül vi lág kö zött?
–Azönkéntességgelkevésproblé-

maszokottlenni,apolitikamentesség-
gelazérttöbb.Vanúgy,hogymegpró-
báljákacserkészetetegyadottpoliti-
kaiirányzathozközelebbhúzni,demi
ebbennemvagyunkpartnerek.Ha
példáulegytelepülésországzászlójá-
nakavatásárahívnakbennünket,elő-
szörmegkellnéznünk,kiírtaaláale-
velet. Ha politikai párt, nem me-
gyünkel,dehamondjukapolgármes-

ter,akkortermészetesenigen,hisza
polgármesterazadotttelepülésközös-
ségénekképviselője.
Tudvalevőazis,hogytavalystra-

tégiai megállapodást kötöttünk a
magyarkormánnyal.Keménymun-
kavoltelérni,hogynelegyenaszer-
ződésbenhatáridő–merthogymi
egy ciklusra senkivel nem szerző-
dünk.Minagyobblépésekbengon-
dolkodunk.Vagyörökreszerződünk,
vagynemszerződünkegymással.
–Mit rejt az „if jú ság ne ve lés” fo gal ma?
– Nem tudjuk a „tuti frankót”.

Mutatunk egy utat. Legfontosabb
partnereinkacsalád,atemplomésaz
iskola.Csakvelükegyüttműködésben
tudunknevelni.
Nemisolyanrégvoltegykínosés

szomorúeset.Azegyikcserkészlo-
pott.Azincidenstnégyhónaposnyo-

mozásésszembesítéskövette.Miután
ezmegvolt,elmondtukatettesnek:
„Mimégmindigszeretünk,marad-
hatszköztünk,deehhezvannakfel-
tételeink: egy évig nem hordhatsz
nyakkendőt,ésakövetkezőkétfélév-
benfél-féljegyetkelljavítanodazát-
lagodon.”Erreazilletőaztmondta,
nemvállalja.Eznemamidöntésünk
volt.Miadtunkegykeretet,amelybe
őnemtudottbeilleszkedni.Ennyi.Az
semmiképp nem volt elfogadható
számunkra, hogy továbbmegyünk,
minthamisemtörténtvolna.

– Ho gyan „de fi ni ál ják” a cser ké szek
a val lá sos sá got?
–Vanegytranszcendenshatalom,

valóság,eztmagyarulazIs ten szóval
jelöljük.Azegyénnekélő,személyes
kapcsolatavanvele.Amásikdologa
közösség, amelynek részesei va-
gyunk,ésamelynektagjaihozhason-
lóéletviteltfolytatunk.
„Magammódján”vallásosságnem

létezik.Nemlehetvalakikicsitluthe-
ránus,kicsitreformátus.Legyekvagy
ez,vagyaz,vagyamaz.
Én római katolikus cserkészve-

zetővagyok.Nemnehézlevonnia
következtetést, hogy ilyenformán
bajosantudokvalakitjóevangélikus-
sánevelni.Detudokpéldátmutatni
avallásoséletre,aszemélyeshitre.El
tudommondani,miértfontosnekem
avasárnapiáldozás,tudokpárhuza-
motvonni–denemtudom,milyen
azúrvacsoravétel,mertmégsosem
vettemúrvacsorát.
Megkelltanulniaazelnökúrnak(a

Ma gyar Cser kész szö vet ség el nö ké nek,
Bu day Bar na bás evan gé li kus lel kész -
nek – K. A.), hogynemlehetazAtyá-
val kezdeni az imádságot, mert a
többséget ezzel azonnal keresztve-
tésre szólítja fel. És aztán kezdheti
elölrőlazegészet.Nagyonjó,hogyő
hivatásként – vagyis lelkészként –
vanasajátfelekezetében,mertígysok-
kalérzékenyebbenreagálavallásosság
jelenlétére.Ugyanakkoregyolyanfe-
lekezetheztartozik,amely–mikato-
likuskéntúgyérezzük–könnyebben
elengeddolgokat.Példáulhogyvasár-
napkell-etemplombajárni.Értjükmi
a lutheránus álláspontot: alakuljon
kiazigényatemplombajárásra.Az
evangélikusoknál valahogymégsem
alakultkiúgy,ahogynálunkakötele-
zőjellegeredményeképpen.

Ba lu ka pi tány tör té ne te
In ter jú Soly mo si Ba lázs or szá gos ve ze tő tiszt tel

Balkézzelkezelők.Egyeneslelkűegyenruhások.Aréginótátfújják,mely
olyfülbemászónakbizonyul,hogyújidőkújdalánakisbeillik.
Acserkészetmásodikszázévétismegkezdte.Szükségvanajátékra,a

fogadalomra,kellasátor,kellabátorságpróba,azYgenerációgyermekei
isszomjazzákatermészetetésatisztatörvényeket.Demégmennyire!
Anagyszázalékbankatolikusfelekezetűekalkottacserkészmozgalomke-

reszténynekvalljamagát–mégpedigradikális-következetesen–,denemazo-
nosulegyikfelekezethitvallásávalsem.Aszemélyesistenképet,azelevenis-
tenkapcsolatotésennekközösségbenvalókamatoztatásáthangsúlyozza.A
cserkészekfontosnaktartjákugyanakkor,hogyki-ki–őrstöbbségtőlfügget-
lenülis–megélhessesajátidentitásátésafelekezeteszerintihitgyakorlatot.
Katolikusésprotestánslelkiségimozgalmakkalegyaránttalálkozhatunka
cserkészetenbelül,decsatlakozhatnakpéldáulaHitGyülekezeténekifjaiis.
Vallásosságról,testvériességről,nevelésielvekrőlkérdeztemaMagyar

Cserkészszövetségkétkulcsfiguráját,Bu day Bar na bás evangélikusel-
nökötésSoly mo si Ba lázs katolikusvezetőtisztet.

b KinyikAnitaösszeállítása

E g y  l i  l i  o m  t ó l  a  C S E r  K é  S Z E t  v i  r á g  Z á  S á  i g

Kis cser kész tör té ne lem
Acserkészetmegalapítója,Lord Ro bert Ba den-Po w ell of Gil well, azazBi-Pi
abrithadseregbenszolgáltkatonatisztként.Amikoradél-afrikaiMafeking
várátvédteabúrokkalszemben,felfigyeltavédelembensegédkezőfiúkügyes-
ségéreéstalálékonyságára.EnnekhatásáramegírtaaScou ting for Boys, az-
azaCser ké szet fi úk nak címűkönyvét,majdmegszervezteazelsőlegendás
cserkésztábortBrownseaszigetén.Amozga-
lomjelképénekaliliomotválasztotta,amelya
katonaitérképekszélrózsáinaz irányt jelöli.
Acserkészetjárványszerűenterjedtavilág-

ban.AMagyarCserkészszövetség1912decem-
berébenalakultmegaKálvintérireformátus
templomban.Amagyarcserkészeterősségét
mutatja,hogy1933-bananegyedikvilágtalálko-
zót,azazdzsemboritGödöllőnrendeztékmeg
ötvennégynemzetcserkészeinekrészvételével.
1919-benazelsőmagyarlánycserkészcsa-

patisösszeállt,’24-benönállószövetségükalakult,majdParádon’28-ban
létrejöttacserkészleány-világszövetség,’39-benpedigugyanitttartották
acserkészleányokelsővilágtalálkozóját.
Habár’42és’45közöttacserkészekaktívankivettékarészüketpél-

dáulaMagyarVöröskeresztmunkájából,eszolgálatnembizonyultelég-
ségesnekakésőbbihivatalosműködéshez:’48-ban,akommunistaha-
talomátvételutánacserkészetetbetiltották.Perszeabátrabbakműköd-
tettéktovább,illegalitásban.
Aszövetség’89-benalakultújjá,idénpedigmegkezdteújabbszázévét.

Egyen ru ha – egyen rang
„Arövidnadrágnagyoniskomolydolog”–támasztottaaláetézistakormány-
zattalfolytatott,héthónaposvitasorozat,amelynekeredményeképpazegyen-
ruhásokkiharcolták,hogynecsakegyciklusraszóljonamegállapodás.
Demiértcsodálkozunkezen?Hisz1920-ban,amikorabrituralkodó

afőcserkésztkitüntette,azaBuckingham-palotábaisegyenruhábanment,
ésmivelnemdobtákki,acserkészegyenruhaalegmagasabbprotokoll-
próbátiskiállta.
Ám nem csak ilyesféle határhelyzetekben fontos az egyenkendő,

egyening,nomegahársfaleveleskitűzőkbüszkeviselete.Azegyüvétar-
tozástésegységetfejezikki,denemcsakakülsőségszintjén.Gondoljunk
csakaz1910-esévekelsőmagyarcserkészcsapatainakösszetételére:volt
ottarisztokrata,paraszt-ésproletáriavadékegyaránt,deatársadalmikü-
lönbségekegyenruhábabugyolálvaeltűntek.Aterepszínűrövidnadrágo-
sokteháttudják:nemaruhatesziazembert:Istenelőttmindannyianegyek!

a kré mes – ne ve lés ügyi leg – ré mes…
Hogyanlehetmásodpercekalattegyhétkőkeménynevelésimunkáját
tönkretenni?–teszifelBa lu akérdést,majdrendremegisválaszolja.
–Örökélményünk,hogymiutánhatnapalattvérrel-verítékkel,nagy

nehezenelérjük,hogyPistikevalamelyestközösségbengondolkozzék,
megjönapuka-anyuka,ésaztsúgjaPistikefülébe:csaknekivankrémes!
Miaztszoktukkérniacsapatokban,hogyaszülősüteménytne küld-

jön,vagyhaküld,aznegy ven adaglegyen.

Ú j r A  v I r u l  A  

a cser kész tör vény
1. Acserkészegyeneslelkű,ésfeltétlenüligazatmond.
2. Acserkészhíventeljesítikötelességeit,melyekkelIstennek,hazájának
ésembertársainaktartozik.

3. Acserkész,aholtud,segít.
4. Acserkészmindencserkészttestvérénektekint.
5. Acserkészmásokkalszembengyöngéd,magávalszembenszigorú.
6. Acserkészszeretiatermészetet,jóazállatokhoz,éskímélianövé-
nyeket.

7. Acserkészfeljebbvalóinakjólélekkeléskészségesenengedelmeskedik.
8. Acserkészvidámésmeggondolt.
9. Acserkésztakarékos.
10. Acserkésztestbenéslélekbentiszta.
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– Mi zaj lik a szö vet ség nek eb ben az
iro dá já ban, és mi ként ke rül tek ide a
cser ké szek?
–MivelaTömörkényutcaiszék-

házunkmárjóidejeigenszűkösnek
bizonyult–előfordult,hogymára
tárgyalóban is hárman háromféle
projektendolgoztak–,helyetkeres-
tünk.Ígykaptunklehetőségetarra,
hogyitt–többmás,tőlünkfügget-
lenifjúságiszervezettelegyütt–egy
projektirodátállítsunkfel.
Tavaly nyáron együttműködési

megállapodástkötöttünkakormány-
zattal.Sikerültelérnünk,hogyameg-
állapodásnemcsupánerreaválasz-
tásiciklusraszól:miamindenkorima-
gyar kormánnyal szerződtünk. A
megállapodás–amelyetnemmikez-
deményeztünk–kifejezteafelénkirá-
nyuló figyelmet. A munkánk iránti
megbecsülésrészeezalehetőség.
Mostvagyunknyolcezren,négy-

ezer-ötszáz taggal szeretnénk nö-
vekedniakövetkezőévekben.Aziro-
daeztacéltszolgálja.Akülönböző
munkacsoportok–kommunikáció,
nevelésügy,vezetőképzés–dolgoz-
nakitt.Főállásúmunkatársak,illet-
verendkívülsokönkéntesegyaránt.
Végremindezekhezvanterünk.
–So kat le he tett hal la ni mos ta ná -

ban a cser ké szek ről a Nagy ko vá csi ban
épü lő cser kész köz pont kap csán. Mi -
re ké szül nek, és ho gyan nyer ték el a
nagy ko vá csi kas télyt par kos tul, mű -
em lék épü le tes tül?
– Nagyon érdekes történet ez.

Intenzívidőszakállmögöttünk,az
egyeztetésekmostanrajutottakoda,
hogymegszülethetettadöntés:meg-
kaphatjuk az utóbbi években már
használatonkívülálló–éppenezért
felújításraisszoruló–kastélytésa
hozzátartozókertet.Hosszúésfá-
rasztó tárgyalássorozatot folytat-
tunkakormányzattalésatörténet-
ben érintett egyéb felekkel. A fő
„harcos”ebbenBa lu volt.(„Ba lu val”,
az az Soly mo si Ba lázzsal in ter júnk a
szom szé dos ha sá bo kon ol vas ha tó. –
A szerk.)
–Ha jól tu dom, a kas tély kap cso -

ló dik is va la mi képp a cser ké szet tör -
té ne té hez…
– A Ti szák nak volt eredetileg a

nyaralója,akik–egyházasságrévén–
rokonságbanálltakaTe le ki ek kel – Te -
le ki Pál pedig ugye főcserkészünk
volt.Máskérdés,hogyazegymásikTe-
leki-ág,detalánnefirtassuk.(Ne vet.)
–Ho gyan for mál ják majd sa ját ké -

pük re az im po záns te re ket, épü le te -
ket, ho gyan lesz a Ti sza-bir tok ból „az
or szág leg na gyobb ját szó te re”?
–Magaaterületegynagypark.A

benneállóépületek–műemlékeklé-
vén–természetesenmegmaradnak,
viszontmás-más funkciót kapnak.
Újrakellgondolni,milyenszerepük
lehetacserkészekésazidelátogatók
életében.Egyreprezentatívépület–
jelesülakastély–aprotokollszem-
pontjábóllehetfontos,aziskolaane-
veléstszolgálja.ASzentSebestyén-

kápolnaaTiszacsaládtemetkezési
helyevolt.Ezésakörülötteformá-
lódóterektalánegyolyanrészelehet
majdaparknak,ahollehetőségünk
leszahitünketgyakorolni–hiszen
ezamagyarcserkészetbenalapvető
fontosságú. A hit itteni, gyakorlati

megéléséhez tehát hozzáadódik a
hely„spiritualitása”is.
Ezenkívül–hogyaprózaibb,ám

szinténlétfontosságúdolgokatisel-
soroljuk–vanmégkonyha,étterem,
irodánakalkalmashelyiségek,aven-
dégeknekszálláshely.Leszneknagy
sportpályák,leszegymajdnemtor-
nacsarnok–tornaszoba–,egynap-
elempark,hiszena„fenntarthatóság”
nemcsupánszólam,valóbanszeret-
nénkagyakorlatbanisfenntartható
módonműködni.Mégnagyonkép-
lékenyekatervek.Sokazötlet,nagy
alelkesedés.
Fontosnaktartjukelmondani,hogy

ezahelynemzárványlesz.Együttaka-
runkműködni–többekközött–a
nagykovácsiakkal.Példáulhétvégen-
ként a helyi termelők idehozhatják
majdazeladásraszánttermékeiketa
parkolóbankialakítandópiacra.
Háromévmúlvalehet,hogymin-

den hétvégén három esküvőt kell
majd levezényelnie a helyi gond-
noknak.Vagy,teszemazt,ötévmúl-
va például az evangélikus egyház
országosirodájánakgyermek-ésif-
júsági osztálya itt tarthatja a nyílt
napját.Elképzelhetőazis,hogyhaa
jövőbennemzetközilutheránuskon-
ferenciát szerveznek, akkor mi fel
tudjuk ajánlani hozzá a helyet –
hogyhazabeszéljek…
Nyitottakvagyunktehátminden-

kifelé.Szorosabbkapcsolatotszeret-
nénkápolniolyanegyházi,illetveci-
vilifjúságiszervezetekkel,amelyek-
nekazértékrendjeösszeféramiénk-
kel.Jöhetnekide,tarthatnakprogra-
mokat,használhatjákalehetőségeket!
–Va jon mi ért ka rol ta fel a kor -

mány zat 2012–13-ban a cser kész -
moz gal mat?
–Ebbenegyértelműenbennevan

asegíteniakarásésegyfajtakárpót-
lásiszándék.Demindezamozgalmat
kell,hogyszolgálja.Azokat,akika

„végvárainkban”,acsapatoknálön-
kénteskéntszabadidejüketáldozzák
afiatalokra.Határainkoninnenéstúl.
Nagykovácsielsősorbanvezetőkép-
ző központ lesz. Ehhez minden
adottságamegvan,hiszennagykiter-
jedésűterületafővárosmellett.
Mindenanyagitámogatásnakak-

korvanértelme,havisszatudépül-
niamozgalomba.Mitulajdonképpen
anemzetnek,azállamnak,azország-
nakteszünkszolgálatot.Olyanfiata-
lokatképzünk,akikajövőbenkülön-
féleközösségeketépíthetnek,vezet-
hetnek,vihetnekmajdelőre–hiszen
atapasztalataikésafelkészültségük
képessétesziőketerre.

– Ön mint „lát ha tó an cser kész” –
san dí tok az egyen ru há ra – mennyi -
ben lát ha tó an evan gé li kus is?
– Komoly dolog, hogy épp egy

evangélikuslelkésztölthetibeezta
tisztséget.Fontos,hogyatöbbséget
respektáljuk,ugyanakkor–mintaz
egyikkisebbségtagja–nemszeret-
ném,hacsakatöbbségszavalenne
hallható.Lényegesnektartom,hogy
atöbbségnefeledkezzenmegaki-
sebbekről,ugyanakkoraztis,hogya
kisebbektudjákésértsékahelyüket.
Akikisebbségbenvan,aznyilván

arratörekszik,hogyláthatóválegyen.
Én–különösenBorsodban,ahollel-
készként szolgálok–napmintnap
megélem,hogyakisebbtőlmégazis
elvétetik,amijevan.Hiszenelég,ha
csak néhány evangélikus úgy dönt,
hogynemragaszkodikőseihitéhez,
márisegész„évfolyamok”,generációk
hiányoznakagyülekezetből.Egykis
közösségsokkalkönnyebbensérül,fo-
gyatkozik.Ha látható vagyok, azaz
büszkénhirdetem,felvállalomésvon-
zómódonmegélemahitem,akkor
persze meg is tudok erősödni. De
alapvetőenmások a problémák ki-
sebbségihelyzetben.
Miótaacserkészszövetségelnöke

vagyok–paradoxmódon–,sokkal
mélyebben megértettem, kik va-
gyunk mi, evangélikusok. Balu a
„nagytestvér”gyermeke,nemvélet-
lenülnembeszél„láthatósági”kérdé-
sekről–mu tat Bu day Bar na bás az

asz tal má sik ol da lán lát szó lag egy -
ked vű en ücsör gő cser kész ko ma fe lé. –
Sokjóélményemvanakatolikushit-
gyakorlattal,azelmélyültséggelésel-
kötelezettséggel kapcsolatban, hi-
szen–mintországosvezető–sok
ilyenalkalmonisrésztveszek.Ésegy-
rejobbanértemaztis,miértvagyok
evangélikus. Ugyanakkor nekem
mintelnökneknemazafeladatom,
hogyalutheranizmustképviseljem:
ámazebbőlfakadókisebbségiérzé-
kenységemethasználhatoméskama-
toztathatom.
Aztszoktammondani:csakakkor

tudodgyakorolniazökumenét,haa
sajátvallásoddalésatöbbifelekezet
hitvallásávaltisztábanvagy.Miezt
próbáljukmegvalósítani,megélnia
cserkészetben.Különösenfontosez
most,hiszenaKözösPontMisszió–
atörténelmikeresztényfelekezetek
ifjúságikezdeményezése–csupána
nyári fesztiválok idején működik.
Háttérintézménye,azÖkumenikus
IfjúságiAlapítvány–többminttíz-
évnyikomolyegyüttmunkálkodás
utánésellenére–megszűnt.Nekünk
acserkészetbenmegkellésmegle-
hetélniazökumenét,mertlelkiisme-
retünkerresarkall.

– Ho gyan le het nagy ban lát ha tó -
vá ten ni az öku me ni kus esz me i sé get,
lel ki sé get?
– Számomra Be er Mik lós váci

püspökúr–voltcserkészkerületiel-
nökünk–adútmutatótilyenszem-
pontból.Nemzetinagytáborunkide-
jéreesik–amelyaugusztus11–19.kö-
zöttlesz–alegrégibbmagyarorszá-
giMária-ünnep:15-énNagyboldog-
asszonynapja.Akatolikusoknakez
nyilvánnagyonfontos,depéldáula
reformátusokatbajosantudnánkrá-
venniazünneplésre.Itttehátkrízis-
helyzetadódik,szétszaladhatanyáj.
Mi – Beer püspök jóvoltából, aki
majdatáboriistentiszteletenprédi-
kál–mégisközösenfogunkünnepel-
ni. Minthogy alapvetően ez Szent
István-ünnep, amelybe be tudunk
kapcsolódni mi, protestánsok is –
ezenakapcsolóponton lesz teháta
hangsúly.

– Mi ért „nagy” és mi ért „nem ze ti”
az au gusz tu si tá bor?
–Egybátordöntésutánvagyunk.

Ezta tábort tavalyszerettükvolna
megtartani,hiszen2012decemberé-
benünnepeltükacserkészszövetség
megalakulásánakszázadikévfordu-
lóját.Deanegyvenfősstábvégülúgy
döntött–ciki,nemciki–,hogyegy
évvel eltolják, így talán alaposab-
banfeltudunkkészülnirá.Mostmár
ötszázan vannak a háttérstábban,
valóban megérte várni. Négyezer
főstáborállelőttünk…
Anemzetinagytáboralapvetőcél-

jaaz,hogymindenmagyarcserkész-
csapatbóllegalábbegyőrsideutaz-
zon–határontúlról,tengerentúlról,
mindenhonnan–,ésközösenmeg
tudjukélni,hogymimagyarcserké-
szekvagyunk.
Nagy nomád táborozás lesz ez a

magyarcserkészethagyományaialap-
ján.ÓcsakülterületénaLudovikaki-
képzőbázisátkapjukkölcsön,amely
hatalmas,kétszázhektároshomokos
vidék.Tervünk,hogynegyvenfőscser-
késztáborok sátoroznak majd egy-
másmellett,ajelenlegiadatokszerint
közelszáz.Szeretettelvárjukakörnye-
ző települések lelkészeit és papjait,
hogyhitünkgyakorlásábangyakorlati
módonlegyenekasegítségünkre:eze-
ketazalapsejteket,„rajtáborokat”kel-
lenesegítenireggelivagyestiáhítat-
tal,lelkigondozással.
–A no mád nagy tá bo ron túl „fél -

cser kész tá bo rok” szer ve zé sé ben is
ben ne van nak…
–Amagyarállamkéréséreidénis

részt vállalunk Erzsébet-táborok
szervezésében.Ezekamolyanmajd-
nem-cserkésztáborok. Egyenruhás
vezetőkdolgoznakafiatalokkal,nyá-
ridiákmunkaként.Képzettvezetőink
önkénteskednekanyáritáborokban
asajátcserkészközösségeikben,hi-
szenazönkéntességazegyiklegfon-
tosabbalapelvünk.Idénezerhatszáz
hátrányoshelyzetű–elsősorbanvi-
déki–fiataltviszünkZánkáratöbb
turnusban. Az egyhetes táborozás
utánténylegalegtöbbjükúgytérha-
za:őcserkészakarlenni.

Új cser kész nem ze dék
In ter jú Bu day Bar na bás evan gé li kus lel késszel, a Ma gyar Cser kész szö vet ség or szá gos el nö ké vel

   C S E r k é S z l I l I o m

b Hakell,„gigaistentiszteletet”tartatáborban,beszédetmondapar-
lamentben,azújdonsültcserkészirodábanpedigelőszeretettelanek-
dotázik.BudayBarnabás arnót–újcsanálosievangélikuslelkész,aBor-
sod-HevesiEgyházmegyeesperesefasoridiákkéntkerültközelacser-
készethez.2006ótaőaMagyarCserkészszövetségországoselnöke.
Egyenruhábanlépbeapadlástérbe,mélybaritonjaalaposanmegre-
zegtetiadiktafonelektronikuskijelzőjét…BudapestVI.kerületében,
aÚjNemzedékHázelnevezésűirodaépületbenbeszélgetünk.

A cserkészek idén is kivették részüket az árvíz elleni védekezésből
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Könyv tár fej lesz tés a lu ther már ton Kol lé gi um ban
ALutherMártonKollégiumaNemzetiFejlesztésiÜgynökségáltalmeg-
hirdetettKönyv tá ri szol gál ta tá sok össze han golt inf ra struk tú ra-fej lesz té -
se – „Tu dás de pó Exp ressz” címűpályázatontámogatástnyertel.
ATIOP-1.2.3-11/1-2012-0236azonosítószámúprojektmegvalósítása

soránkitűzöttcél,hogyerősítseaLutherMártonKollégiumkönyvtá-
ránakoktatási-képzésiszerepétakorszerűIKT-(infokommunikációstech-
nológia)infrastruktúra-ésszolgáltatásfejlesztéssel.Aközoktatástámo-
gatásaérdekébenazintézménykiemeltcéljaakönyvtárbanőrzöttdo-
kumentumokhozésinformációhoztörténő,helytőlfüggetlen,egyenlő
esélyűhozzáférésmegvalósítása.
AprojektkeretébenIKT-eszközökbeszerzésénéstelepítésénkeresz-

tülvalósulnakmegafenticélok,emellettavakokésgyengénlátókmeg-
segítéséreszövegfelismerőszoftvertszerzettbeaziskola.
Amegvalósításidőtartama:2013.április1.–2013.július31.Aprojekt

költségvetése:5499099forint.Visszanemtérítendőtámogatásiösszeg:
5499099forint.
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– Ho gyan tud ná szá mok kal ér zé -
kel tet ni, mit je len tett az év szá zad ár -
vi ze?
–Azévszázadárvizéténúgyér-

tem,hogyamiótaregisztráljákaDu-
navízhozamátésvízállását,ilyenma-
gasértékeketGyőr-Moson-Sopron
megyébenmégnemmértek.Ezszá-
mokbankifejezveaztjelenti,hogyaz
eddigicsúcshozképest–ezt2002-
benmérték–negyvencentiméterrel
voltmagasabbavízállás.Ezmásod-
percenkénttöbbminttízezerköbmé-
tervízhozamaDunán.
Óriásimegterhelésnektettekia

gátakat,ésmegpróbáltaazembere-
ketisezazirdatlanvíztömeg.Aleg-
többhelyenmegkellettemelniatöl-
téseket.Egymillió-négyszázezerho-
mokzsákottöltöttekmegazemberek
ötnapalatt.Ezhúszezertonnaho-
mokot jelent.Az éjszakaimunkák
alatthetvenezerfáklyáthasználtunk
fel.Voltolyannap,amikoregyetlen
faluban,példáulMecsérenezerhá-
romszázönkéntesdolgozott,srajtuk
kívül még ezer önkéntes segített
másutt.
Kétezer-háromszáz katona vett

résztavédekezésben,azőműszaki
állományuktöbbminthatvanteher-
autóvolt,hatdarablánctalpasvízi
szállítójárműésnéhánykatonaihe-
likopter.Akatasztrófavédelemegy
helikoptereegészéjjelhordtaaho-
mokzsákokat a töltés leggyengébb
pontjaira.
Aveszélyeztetettterületenezerhá-

romszázrendőrisdolgozottminden-
nap,váltásbanpedigamásikezerhá-
romszáz.Akatasztrófavédelemszak-
embereinek száma meghaladta az
ezernyolcszázat.Avízügyiigazgató-
ságállományáthatmegyébőlvezé-
nyeltékide.Őkistöbbmintnyolcszá-
zanvoltak.Volttehátolyanpillanat,
amikor hat- és nyolcezer között
mozgottagátakonvédekezőkszáma.
Eztazonbanmegkellszorozniket-

tővel,hiszenváltásbandolgoztakaz
emberek. Valóban hihetetlen erő
vettrésztamegyébenavédekezés-
ben,hogyeztasohanemlátottvíz-
tömegetagátakközötttartsuk.

* * *

– Kor mány meg bí zott ként mi volt
az Ön konk rét fel ada ta?

–Ezekbenanapokbanamegyei
védelmi bizottság elnökeként volt
feladatom. Nekem kellett koordi-
nálni azoknak a szervezeteknek a
munkáját,amelyekavédekezésben
résztvettek.Aszakmaijavaslatokat
figyelembevévenekemkellettmeg-
tárgyalni a tennivalókat, majd a
szükségesdöntéseketmeghozni.Ar-
rólkellettdönteni,hogymilyenerő-
ketholésmikorkellbevetni.Hatá-
roznikellettarról,hogymilyenköz-
pontierőketigényeljünk,gondolok
ittavíziszállítójárművekéshelikop-
terekbevetésére.
Talán a legkomolyabb döntés a

kitelepítés elrendelése volt. Erről
ugyanisamegyeivédelmibizottság-
nakkelletthatároznia.Nehezenhoz-
tukmegadöntést,mertféltünktő-
le, hogy a kitelepítés elrendelésére
akármégpánikreakcióisbekövetkez-
het.Ámmindenszükségesintézke-

désthatáridőrevégrehajtottunk.Ren-
delkezésreálltakazüresautóbuszok,
abefogadópontok,ígyhakatasztró-
fa történik, képesek lettünk volna
másfél-kétóraalattkitelepíteniave-
szélyeztetetttelepüléseklakosságát.
Ehhezmindaszemélyi,mindatech-
nikaiállományrendelkezésreállt.
Folyamatosan kapcsolatban vol-

tamaminiszterelnökúrralis,akia
legnehezebb napokban személye-
senvettrésztavédelmimunkálatok
irányításában.Ezazoperatívmunka
szempontjábólvoltfontos.Mindent
azonnalmegtudtunkbeszélni,ésa
szükségesdöntéseketismegtudtuk
hozni.
– Hogy tel tek ak kor a nap jai?

Hány órát tu dott alud ni?
–Azigazánintenzívmunkaegy

hétfőinaponkezdődött.Azaztmeg-
előzőhétenafelkészülésrefordítot-
tukazenergiáinkat.Ellenőriztükva-
lamennyitelepüléspolgárivédelmi
tervétésakitelepítésiterveket.Ellen-
őriztük,hogymegvannak-eamoz-
gósításitervek.Hétfőtőlaztánvala-
mennyiállamigazgatási,illetveavé-
dekezésbenaktívanrésztvevőszerv
munkájátösszehangoltuk.
Szerdátólpedigháromkollégám-

malegyütt,akikakormányhivatalban
avédekezésmunkájábanvettekrészt,
folyamatosankintvoltunkagátakon.
Ezaztjelentette,hogyéjjel-nappal.
Csak a legszükségesebb esetben
mentünk be a hivatal épületébe.
Mégamegyeivédelmibizottságülé-
seitisahelyszínentartottuk.Avédel-
mibizottságmindentagjátalegkri-
tikusabbpontokrarendeltükki,ésott
végeztükaszemélyesegyeztetéseket.
Általábancsakegy-kétórátalud-

tunk,deaztsemfolyamatosan,nem
otthon,hanemcsakúgy,azautóban
ülve…Ezzelneménvoltamígyegye-
dül,hanemgyakorlatilagmindenki,
akiavédekezésirányításábanrészt
vett.Nagyonintenzívegyhetünkvolt
hétfőtől vasárnapig, a hét végén
éreztem is a kollégáimon,hogy az
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erejükvégéreértek.DeakkorazIs-
tenkönyörületesvolt,megindultaz
apadás.Nagyonkevésvoltazidőapi-
henésre,mertsokembermunkáját
kellettkoordinálni.Énaztkértema
vezetőktől,hogyazutolsópillanatig
tartsanakki,személyespéldamuta-
tásukkaladjanakerőtannakanagyon
sokhivatásoséscivilembernek,akik
vállalták,hogyhétkritikusponton
megpróbáljákagátakatmegvédeni.

* * *

– Volt-e olyan pil la na ta a vé de ke -
zés nek, ami kor ké tel ke dett a si ker ben?
– Egyetlen olyan időszak volt,

amikor a vízügyi szakemberek azt
mondták,hogyötvenszázalékazesé-
lyeannak,hogyagátakbírnifogják
a víz nyomását…Akkor én is úgy
éreztem,hogya legrosszabbrakell
felkészülni.Mindentúgyalakítottunk
atelepüléseken,agátakon,azegész
védelmirendszeren,hogyhaszüksé-
ges,azembereketmenekítenitudjuk.
Akkorazénfejembenismegfordult,
hogyezegyolyankritikusidőszak
lesz,amikorbármibekövetkezhet.De
folyamatosanbíztamabban,hogyaz
aheroikusmunka,amelyetvégzünk,
eredményeslesz.
– A me gyé ben a hely zet ta lán

Győr új fa lu nál volt a leg kri ti ku sabb.
Ez mi ben nyil vá nult meg?
–AbbanatérségbenEU-stámoga-

tássalgátépítésfolyt.Ennekelőzmé-
nyekéntazaddigmeglévőalacsonygá-
tatmégtovábbkellettbontani,hogy
meglehessenépíteniegyolyanújár-
vízvédelmi töltést, amellyel ennél
magasabbvízszintetiskilehetvéde-
ni.Viszontarrasenkinemgondolt,
hogyalehetőlegszárazabbidőszak-
ban ennyi csapadék hullNémetor-
szágbanaDunavízgyűjtőjénekterü-
letén,ésilyenáradásérelbennünket,
sohanemlátottvízhozammal.
Amikorazonabizonyosszakaszon

visszakelletttöltenialaza,humuszos,
homokostalajtatöltésre,úgynézett
kiazegész,mintegypaplan:haazem-

bervalaholrálépett,akkoramásikol-
dalon megmozdult. Sem autókkal,
semmássalnemlehetettközlekedni
a gáton, csak kézi erővel tudtunk
dolgozni,illetvehelikopterekkel.Több
százméterhosszanmégapáncélozott
járműveksemtudtakmegmozdulni.
Helyenkéntmásfélmétermélyvolta
sárésaziszap…Azegyikoldalonott
voltegysohanemlátott,nyolc-kilenc
méteresvízoszlop,amásikoldalonpe-
digottvoltazátázotttalaj,amelyen
gyakorlatilagnemlehetettmegköze-
líteniatöltést.Ezokoztaeztazóriá-
siveszélyhelyzetet.

– Győr új fa lu nál ki te le pí tés re is
sor ke rült. Hogy él ték meg ezt az ot -
ta ni ak?
–Azokatazembereket,akiklátták,

hogymilyenállapotbanvanagát,ez
nemérteváratlanul.Alakosságjelen-
tősrészeegyébkéntmárakitelepítést
megelőzőenelhagytaafalut.Elmen-
tekagyermekek,azidősekésabeteg
embereknagyrésze.Ismerősöknél,ro-
konoknálkerestekszállást.
Amikor a kitelepítést elrendel-

tük, főlegaz idősembereknagyon
megdöbbentek.Sokansírtak,ésso-
kakatmegrázottazazzalvalószem-
besülés,hogytalánolyanpillanathoz
érkeztek, amikor az életük addigi
munkája tönkremegy. Sokan azt
mondták,hogyőkmár idenem is
fognakvisszajönni.
Nagyon megrázó volt az a pár

óra, amíg a kitelepítés folyt, de
ugyanilyenmegrázóvoltavisszate-
lepítésis.Ittkellmegemlíteniaztis,
hogyamikorarendőrségházanként
visszaadtaafalutalakosoknak,min-
denkit arra kértünk, hogy nézze
meg,hiánytalanulmegvan-eminde-
ne.Egyetlenesetbensemjeleztéka
lakosok, hogy káruk lett volna. A
rendőrségafalubanmaradtférfila-
kossággal karöltve példaértékűen
működöttegyütt,hogyegyetlenbe-
törésvagylopássetörténjen.
–Ren ge teg ön kén tes se gí tett a vé -

de ke zés ben. Mi lyen üze ne tet hor do -
zott ez az Ön szá má ra?
–Ajócélérdekébenazemberek

az első hívó szóra képesek voltak
összefogni. Egyetlen olyan esettel
semtalálkoztam,amikorbárki,akia
gátrakijött,vagyhomokzsákottöl-
tött,kritikátfogalmazottvolnameg.
Csakapozitív,ajavítószándéknyil-
vánultmegezekbenanapokbanva-
lamennyivédekezésiponton.Alako-
sok rengeteg élelmiszert hoztak,
naptejet, szúnyogriasztót, ásvány-
vizetis.Voltak,akikrétesthoztak,
vagy egy tál pogácsát. Mindenki-
benazmunkált,hogyamásikmun-
kájáthogyantudnásegíteni.Ilyenhi-
hetetlencivilösszefogással,támoga-
tássalénmégMagyarországonnem
találkoztam.Számomraezaztbizo-
nyította,hogyabaj igeniski tudja
hozniajótazemberekből.

– Mi volt a leg drá ma ibb eset,
amellyel ta lál ko zott?
– Drámainak a kitelepítés idő-

szakáttudnámnevezni,ésakitelepí-
tésiidőszakutánagátonmaradtak
lelkiállapotát.Őkismegijedtek,őkis
átgondoltákamindenteldöntőéjsza-
ka estéjén, hogy ha ilyen nehéz a
helyzet,ésennyirerosszállapotban
vanműszakilagagát,akkorképesek
lesznek-emegtartani.Azottlévőpa-
rancsnokiállománytagjaifelmentek
agátra,éspróbáltáktartaniazem-
berekbenalelket.
Amikor aztán hajnali két órakor

négyszázúj,frissemberjelentmega
gáton,azolyanlelkitöbbletetadottaz
addig ott dolgozóknak, hogy azt
mondták,mostmárbiztosanképesek

lesznekafeladatotvégrehajtani.Ezva-
lóbanfelemelőpillanatvolt:megélni
az erőmegtöbbszöröződését.Attól
fogvaazokakemény,harcedzettfér-
fiak–akikmellettszépszámmaldol-
goztaknőkis–egészmásszemmel
néztekegymásraésafeladatukra.A
gátonéjszakatöbbtízezerfáklyaés
reflektorokvilágítottákmegafáradt,
mégisavégletekigelszántarcokat.Az
emberekakkormárbizakodvavárták
areggelt.Eznagyonmegrázó,sohael
nemfelejthetőpillanatvolt.

* * *

– A ko ráb bi ár vi zek kel szem ben
most min den hol si ke res volt a vé de -
ke zés. Mi nek kö szön he tő ez?
–Ezténkétdologgaltudomma-

gyarázni.Egyrésztazemberekakar-
ták,hogyavédekezéseredményesle-
gyen.Mindenolyaneszköztbevetett
amagyarkormány,amagyarállam,

amelyarendelkezéséreállt.Ahely-
ben lakók is teljeserejükkelvettek
résztavédekezésben.Nemvoltolyan
pillanat,amikorhiányzottvolnaafi-
zikaierő.MásrésztottvoltazIsten
azemberekkelagáton.AzIstenke-
gyelmetartottamegezeketanagyon
gyorsan készített töltéseket, gáta-
kat.Enélkülbármilyenemberierő-
feszítéshiábavalólettvolna.

– Össze sí tet ték-e már a ká ro kat és
a vé de ke zés költ sé ge it, és si ke rült-e be -
fe jez ni a hely re ál lí tást?
– A védekezés költségeit most

vesszük számba.Országos szinten
biztos,hogyötven-ésszázmilliárdfo-
rintközöttiösszegleszaz,amitamég
nagyobbkárokmegelőzésérefordí-
tottunk.Ebbenazösszegbenbenne
vannakatönkrementönkormányzati
ésállamitulajdonúutak,amezőgaz-
dasági területeken okozott károk,
ahol egyszerűen letapostuk a ter-
ményt,vagyaholagátonbelültöbb
százhektáronkipusztulta termés.
Azok a károk is itt szerepelnek,

amelyekazárterületenbelülépülthá-
zakban keletkeztek. Benne van a
homokzsákok költsége, a rengeteg
üzemanyag,asokmunkaóra,amelyet
a hivatásos állomány többletként
használtfel.

Apontosköltségeketmostössze-
sítjük,deörömmelmondom,hogyaz
interjú készítésekor Győr-Moson-
Sopron megyében a helyreállítás
nagyjábólbefejeződött.Méghátra-
van az utak helyreállítása, hiszen
nagyonsokhelyüttszükségesaszfal-
tozni.Mégsokhelyenvanhomokde-
pó,amelynekazelszállításárólgon-
doskodnikell.Akiszállítotthomok-
zsákokelhelyezésétismegkellolda-
ni. Tehát van még feladat bőven.
Deazembereknormáliséletét,tevé-
kenységéthátrányosanbefolyásoló
tényezőmárnincs.

– A ká rok jó ré sze az ár te re ken épí -
tett in gat la no kat ér te. A mi nisz ter el -
nök ar ról be szélt, hogy köz pén zen
eze ket az in gat la no kat a jö vő ben
nem tud ják meg vé de ni. Mi az Ön vé -
le mé nye er ről?
– Sok helyen valóban kiderült,

hogyteljesenszabálytalanulépítet-

tekfelnyaralókat,házakat,illetveva-
lamilyenrejtélyesmódonszereztek
építésivagyfennmaradásiengedélyt
ezekreazingatlanokra.Ezeketmin-
den esetben felül kell vizsgálni, és
olyanrendszertkellkidolgozni,amely
mindenkiszámáraegyértelművéte-
szi,hogyazilyenesetekbenakocká-
zatotatulajdonosnaksajátmagának
isviselniekell.Nemvárhatóel,hogy
azállamegyszabálytalanuléstelje-
senindokolatlanulazártérenemelt
épületethorribilisköltséggelvédjen
meg, illetvea felújításárólgondos-
kodjon.Azttapasztaltam,hogyitta
megyébenazérintettingatlantulaj-
donosokeztmegértették.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat szűrt le
az év szá zad ár vi zé ből?
– Az egyik tapasztalat az volt,

hogyazokafelelősszemélyek,akik
avédekezésbenésavédekezésirányí-
tásábanrésztvesznek,mégkomo-
lyabbankell,hogyvegyékafelkészü-
léstazilyenhelyzetekre.Nemlehet
véletlenszerűen arra várni, hogy
majdsikerülavizetmegfogni.
Nagyontudatosan,nagyonponto-

sankellfelkészülniezekreahelyze-
tekre,ésaszükségesegyüttműködé-
sigyakorlatokonmindenkinekrészt
kellvennie.Eddigelnézőekvoltunk

azzalapolgármesterrel,akinekilyen-
koregyébelfoglaltságavolt.Akövet-
kezőidőszakbanazonbanénminta
megyeivédelmibizottságelnökeezt
nemengedhetemmeg.Mindenkitől
számonfogomkérnibetűrőlbetűre
avédekezésitervismeretétésavég-
rehajthatóságát.
Akommunikációnisjavítanikell.

Ennélazárvíznélakommunikáció
nagyonfontoselemevoltavédeke-
zésnek.Alakosságralehetettszámí-
tani, hamegmondtuk nekik, hogy
mibenkérjükatámogatásukat,ho-
gyankérjük,ésmilyeneszközthoz-
zanakmagukkal.

– Hí vő em ber ként vall ja-e, hogy az
em be ri erő fe szí tés mel lett a jó Is ten is
ve lünk volt?
–Ígyvan.Azemberek,amitlehe-

tett,megtettek.Aztéltemmegazok-
bananapokban,hogymindenkiföl-
fogtaahelyzetsúlyát,éstetteama-

gadolgát.Deaztnemlehetelégszer
hangsúlyozni,hogyhaazIstennem
állmellettünk,akkorezazemberi
erőfeszítés teljesen eredménytelen
lettvolna.
Olyanhelyzettelszembesültünk,

amelyetpusztánemberieszközökkel
nemlehetettkezelni,megoldani.Én
többolyanszakasztláttamaszázhat-
van kilométeres védekezési vona-
lon,aholemberiésszel,tapasztalat-
talaztkellettvolnamondani,hogyitt
képtelenségmegtartaniavizet.
Mostígy,visszatekintvemégin-

kábbaztérzem,hogyazÚrvégigve-
lünkvolt.Hanemígylettvolna,esé-
lyünksemlettvolna,hogytöbbtíz-
ezeremberotthonátmegvédjük.Ezt
csakIstenkegyelmeésjószándéka
tette lehetővé. Nagyon sok sms-t
kaptam–távolividékekrőlis–arról,
hogy imádkoznak értünk. Nagyon
jólesett tudni, hogy azok mellett,
akikeljöttekszemélyautóval,busszal
arrólavidékről,hogy lapátotvagy
homokzsákotragadjanak,mégmá-
sokisvannak,akikgondoltakránk,
ésimádságukbanishordoztakmin-
ket.Ezanehézpillanatokban,példá-
ul éjszaka nagyon sok többleterőt
adott.

g KissMiklós
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Avilágháborúszinteteljesenátírta
Schweitzerszámításait,hiszenvissza
kellett térnie Európába. Lelkileg-
szellemilegösszetört,búskomorság
lettúrrárajta.„Elfelejtettekengem,
mintegykredencalágurultgarast”
–mondogatta.Agondviselésazon-
bannemhagytacserben,váratlanul
jöttegymentőkéz:Nat han Sö der -
blom (1866–1931)érseké,akimeghív-
taSvédországbaelőadásokat,illetve
orgonahangversenyekettartani.Ek-
korkezdettújrakibontakoznimint
európai személyiség, akit számon
tartanak,ésakitanyagilagispártfo-
golnak.

Miutánmegoldódtakmegélhetési
problémái,elhatározta,hogyvisszatér
azafrikaiszigetre.Európaikörútjainak
honoráriumaiból s adományokból
összegyűjtött annyit, amennyire az
1913-banáltalafelépítettgabonikór-
házfelújításáhozszükségvolt.
Kellettiseznagyon,hiszenamikor

visszatért,akórházbólmindösszeegy
kishullámlemezbarakkésazegyik
bambuszkunyhókeményfavázaállt.
Azösszestöbbiépülettönkrement
hétévnyitávollétealatt.
Scweitzernagybuzgalommallá-

tott neki az újjáépítésnek. Reggel
orvos,délutánépítész,esteírástudó,

teológus,merteközbenújra–im-
máronmásodszor–lendültne-
kiPálapostollalkapcsolatosmun-
kájának.
Igen elszánt gyógyító tevé-

kenységemellettsemtudottmeg-
válniaprédikálástól.Igehirdető
maradthaláláig.Agaboniigehall-
gatóknak,azegyszerűemberek-
nekszívvel-lélekkelinterpretálta
azevangéliumot.Nagyörömére
olyan embereknek hirdethette
JézusésPáligéit,akikkorábban
sohasemhallották.Amissziókét
bennszülötttanítójatolmácsolta
mindenegyesmondatát.
Azonvolt,hogyhallgatói Jé-

zustsemúrnak,semkirálynak,
sem más hatalmasságnak vagy
európaihódítónaknetekintsék.
Ehelyettaztmondta,hogyJézus
Krisztusazőtörzs fő nö kük, ezért
nemkellfélnisemadémonoktól,
sem az ősök szellemétől, sem

egymásbosszúvágyától,merthaJé-
zusatörzsfőnök,akkorazéletüksza-
bad,sbiztonságbanvan:
„Békességrevágyunk,ésboldogok

akarunk lenni. A fehérek éppúgy,
mintafeketék.Deaszívnekcsakak-
kor lesz békessége, és akkor lesz
boldog,habenneJézusazúrmin-
denféle jó gondolattal. Egyedül ő
tehetimeg,hogyszívünkőtkövesse,
sígybékésésboldoglegyen,ésezért
kellmindenben,amittesztek,meg-
kérdeznetek: megengedi-e ezt a
Törzsfőnök?
Ezért mondom mindegyikőtök-

nek:Jézuslegyenaszívedtörzsfőnö-
ke.Sazok,akikaztakarják,hogyJé-
zusvalóbanuralegyenaszívüknek,
békességetnyernek,boldogoklesz-
nek,studnifogják,mitjelentIsten
országátaszívünkbenhordozni.Ma
tehátmindnyájatokatarrabuzdíta-
lak:imádkozzatok,hogyIstenorszá-
gajöjjönelavilágba,sazértisimád-
kozzatok,hogyaszívetekbejöjjönel.”
Mély gondolatok fogalmazódtak

meg a gaboni kórházbambuszfalai
köztIstenről,emberről,életről,termé-
szetről. Schweitzer szerint az élet
tiszteleteáltallelkikapcsolatbalépünk
avilággal.Vallja:meghatározó,hogy
mittartunkjónakésrossznak.Jóaz,
amiazéletetsegíti,táplálja,ápolja,fej-
leszti.Rosszaz,amiazéletetkiakar-
jaiktatni,vagydegradálniakarja.Sez
–vagyisazélettisztelete–olyannor-
ma,amelyetakeresztényésanemke-
resztényemberiselfogadhat.
Amikorerrőlgondolkodik,akkor

nemcsak ember és ember közötti
élettiszteletrőlbeszél.Azthangoztat-
ja,hogyazembercsakakkorleheter-
kölcsös,haazéletetszentnektartja.
Nemcsakazemberét,hanemanö-
vényekétésazállatokétis,ésigyek-
szikalehetőségeihezképestsegítsé-
getnyújtanimindenszükségetszen-
vedő életnek. Még a vegetáriánus
életmódraisáttért.„Bárki,akibár-
mely élőlény életét értéktelennek
tartja, veszélyes, mert előbb vagy
utóbbazemberiéletetisértéktelen-
nekfogjatekinteni”–mondja.
Mondhatni,életvédőerőfeszítései

kivételesekvoltakekkoriban.Kivéte-
lesek, mert Európában egyre ter-
jedta rasszizmus,azantiszemitiz-
mus,agyűlölet.Anácikmárelégko-
ránasajátszekerükelészerettékvol-
nafogniAlbertSchweitzert.Hit ler

nemzetiszocialistapropagandafele-
lőse, Pa ul Jo seph Go eb bels (1897–
1945)kaptaamegbízást,hogymeg-
környékezze.Igennyájas,udvariasle-
veletírtszámára„németüdvözlettel:
Goebbelsminiszter”aláírással.Egy
hétenbelülközömbösválaszérkezett
amegkeresésre„közép-afrikaiüdvöz-
lettel:AlbertSchweitzer”aláírással.
Schweitzer nem alkudott meg,

Lambarénébenmaradt,aháborútitt
élteát.

* * *

Európátcsakazantifasisztakoalíció
győzelmétkövetőenláttamegújra.
Mindenfórumonháborúellenességé-
ről,antirasszizmusáróltetttanúbi-
zonyságot,éshallatlanulnagyerőfe-
szítésselküzdöttazatomfegyverekel-
len.Al bert Eins tein nek (1879–1955)
halálaelőttmegígérte,hogynemzet-
közi tekintélyével továbbviszi az
atomfegyverkezéselleniharcot.
Így is történt: békeharcossá vált,

széleskörűaktivitástfejtettkietéren;
tiltakozó,figyelemfelhívó,intőüzene-
teketfogalmazottmegszóbanésírás-
ban, számtalancikkben,magán-és
nyílt levélben, rádiónyilatkozatban.
Tevékenységeazamerikaiésaszov-
jetvezetőkfigyelmétisfelkeltette.Erő-
feszítéseiért,bátorkiállásáértrövide-
senmegkaptaaNobel-békedíjat.
Haláláig,1965-igingázottAfrikaés

Európaközött.Sokemberreltartot-
taakapcsolatot.Orvosokkal,tudó-
sokkal,politikusokkallevelezett,ta-
nácsokatadott,véleményt formált,
újabb tervekről álmodott, s nemes
kezdeményezéseketkaroltföl.Példá-
ulegykeresztény-zsidószármazású,
energikusasszony,Mar ga re te Gu töhr -

le in (1884–1958) kezdeményezését,
akigyermekfalvakéletrehívásánfá-
radozottNémetország-szerte.
Élete végét közeledni érezve

Schweitzerkifejezettenkérte,hogy
Afrikában temessék el. Sajátmaga
ácsoltakeresztjét.Agyászszertartá-
sonegyszerregaola,németésfran-
cianyelvenénekeltékazegyikhíres
evangélikuskorált:„Légyvelünkke-
gyelmeddel,jóságosJézusunk!”

* * *

AlbertSchweitzerhalálautánkórhá-
zaóriásiszimbólummávált,ésazaz-
ótaeltelthosszúidőalattmagánakSch-
weitzernekapéldájasemhalványultel.
Eztmutatja,hogyidénakórházszáz
évvelezelőttimegalapításánakemlé-
kéreNémetországbanAlbertSchwe-
itzer-évethirdettek.Aszázéveslam-
barénéikórházjavárakétszázjótékony-
ságikoncertettartanaknémetföldön
ésszerteEurópában.Jo a chim Ga uck
német szövetségi elnök az emlékév
megnyitásakorúgyfogalmazott,hogy
Schweitzer„útkészítővolt”,mertvaló-
ban„nekiköszönhetjük,hogyazálta-
lánosorvosiellátásésaszociálisgon-
doskodásemberialapjoglett”.
Úgyérzem,egyetérthetünkHafen-

scherKárolynyugalmazottevangé-
likusteológiaiprofesszorralis,akiúgy
fogalmazottaSchweitzerrőlkészített
filmben,hogyennyiidőelteltévelsem
szabadőtmúzeumbatenni,érdemes
ráhallgatni;ateológusra,filozófus-
ra,orgonistára,orvosra,misszioná-
riusraegyaránt,merttalánahhozaz
igazemberhezhasonlítható,akirőla
Szentíráskijelenti:„…még hol ta után
is be szél.” (Zsid11,4)

g KerecsényiZoltán

„…még hol ta után is be szél”
Száz esz ten de je je lent meg Al bert Sch we i tzer A Jé zus éle te ku ta tás történe te cí mű mun ká ja, 

száz esz ten de je nyílt meg a lam ba ré néi kór ház
2. rész

b Nemrégibenakadtamráarraazigazánkedvesdokumentumfilmre,
amelyettizenháromesztendővelezelőttforgattakaSzegletkő sorozat-
bananevesevangélikuslelkészről,teológusról,Bach-kutatóról,orgo-
naművészrőlésorvosról,AlbertSchweitzerről.AfilmbenHafenscher
KárolynyugalmazottevangélikusteológiaiprofesszorésOláhVilmos
sebészorvoselevenítifelanagyhumanistaéskeresztyénbizonyság-
tevőéletétésmunkásságát.Schweitzeréppenszázesztendejealapí-
tottamegkórházátAfrikában,amaiGabonterületén,illetveugyan-
abbanazévbenlátottnapvilágotAJézuséletekutatástörténete című
munkája.(KerecsényiZoltánírásánakelsőrészétlapunkelőzőszámá-
banolvashatták,azalábbiakbanazáró,másodikrésztközöljük.)

Frissen szült nőt visznek vizsgálatra a kórházban
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Albert Schweitzer könyököl a lam ba ré néi
kórház felső szint jén
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„Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer -
me kei. A vi lá gos ság gyü möl cse ugyan -
is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.”
(Ef5,8–9)

Szentháromságünnepeutána8.hé-
tenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéiben
Istenasötétségbőlvilágosságrahív,hogyavilágossággyermekeikéntéljünk.
Pálkijelenti:„…vi lá gos ság vagy tok az Úr ban…” (Ef5,8a)Szeretetáltalleszünk
Istengyermekeivé,akikJézusKrisztusszeretetévelszeretnek,akimennyeiAty-
jaújjáteremtőszereteténektanújaevilágban.És„amisegítségünkazÚrne-
vébenvan,akiazegetésaföldetalkotta”.(GyLK759,7)„AzIstenszeretet:és
akiaszeretetbenmarad,azIstenbenmarad,ésazIstenisőbenne.”(1Jn4,16;
LK)CsakhaJézus–avilágvilágossága–élbennünk,akkorérvényesreánkis
azőkijelentése:„Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga.” Ezkövetőinekküldetése:„Úgy
ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de te i te ket,
és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to kat.” (Mt5,14.16)Észengariadó:„Éb redj fel,
aki al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra gyog ne ked a Krisz tus.” (Ef5,14)Ahit
ésacselekedetekviszonyábanJakabnézete:„Mert aho gyan a test ha lott a lé -
lek nél kül, ugyan úgy a hit is ha lott cse le ke de tek nél kül.” (Jak2,26)Sismerhet-
jükapálimegigazulástantis:kegyelembőlvanüdvösségünkhitáltal,nemcse-
lekedetekért.ÁmajócselekedeteketIstenelőreelkészítette,hogyazokszerint
éljenekavilágossággyermekei(lásdEf2,8–10).Lu ther véleménye:„NemIsten-
nekvanszükségejócselekedeteinkre,hanemafelebarátainknak.Ahitegye-
dülIstentilletheti.Ebbőlszületikacselekedet,mellyelfelebarátainknakszol-
gálunk.”Páltanácsaavilágossággyermekeinek:„Ne le gye tek a hi tet le nek kel fe -
le más igá ban, mert mi kö ze egy más hoz… a vi lá gos ság nak a sö tét ség hez?” (2Kor
6,14)Kérjünkmennyeibölcsességet,mert„a fe lül ről va ló böl cses ség… jó gyü -
möl csök kel tel jes… Az igaz ság gyü möl cse bé kes ség ben vet te tik el azok nak, akik
bé kes sé get te rem te nek.” (Jak3,17–18)Ígyörömmondóbékekövetekleszünk.Jé-
zuskövetőivilágítótornyok,mertbefogadtákazéletükbe,sőragyogátrajtuk,
ezértsokanláthatjákavilágosságot.„Ha te hát az egész tes ted vi lá gos…, ak kor
olyan vi lá gos lesz az egész, mint ami kor a lám pás meg vi lá gít té ged a fé nyé vel.”
(Lk11,36)Jézusnemrejtettevékaalászavait:„Én nyil vá no san szól tam a vi lág -
hoz: én min dig a zsi na gó gá ban és a temp lom ban ta ní tot tam…, ti tok ban nem
be szél tem sem mit.” (Jn18,20)FogságábólkériPál:„…fé le lem mel és ret te gés sel
mun kál já tok üd vös sé ge te ket, mert Is ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az aka -
rást, mind a cse lek vést az ő tet szé sé nek meg fe le lő en.” Tudván,hogygyermekeit
LelkeáltalvezérliIsten,akikragyognak,„mint csil la gok a vi lág ban”, haJézus-
ra,azéletigéjérefigyelnek.Érettekészamártíromságrais,éskéri:„…örül je -
tek ve lem együtt.” (Fil2,12–18)Valljukreformátorunkkalsvele:„Mármegyek
békén,örömmel,//EztJézusKrisztusvégziel,//Őtadtadvilágosságul/Avi-
lágnak,/Hogyőlegyenmegváltottnépednek/Vígságadicsősége!”(EÉ500)

g GaraiAndrás

hE TI ÚT rA vA ló

Nyárihőségbenkülönösentöreked-
nünkkell arra,hogybőségesenve-
gyünk magunkhoz folyadékot. Bi-
zony, még a Bibliában is szó van
szomjúságról,akiszáradásveszélyé-
rőlésarról,hogyelegetkellinni.
Perszemondanomsemkell,hogy

ennekmetaforikustartalmaisvan.Já -
nos evan gé li u má nak 4.részébenolva-
sunkJézusésasamáriaiasszonyta-
lálkozásárólegykútnál.„Szom jas va -
gyok és fá radt….”–ezjellemziJézust.
Ezértinnikérazasszonytól.
AzártalmatlannaktűnőkérésselJé-

zus háromszoros határátlépésének
lehetünktanúi.Akitőlsegítségetkér,
azugyaniselőszörissamáriai,másod-
szornő,harmadszorfeslettéletű.
Nem nehéz kitalálni, hogy az

asszonymiértdéltájban,sziesztaide-
jénmegyvízért.Nyilvánazért,hogy
ne találkozzon senkivel. Így most
csakanaptüzelrá,úgyviszontaszé-
gyenégetné.Naprólnapraígytesz,
megszoktamáreztazutat,eztazéle-
tet,eztasorsot.
FigyeljükakkorJézusmódszerét.

Úgyolvassuk,hogyJézusleültafor-
rásnál.Ezpedig–túlafáradtságon,
mertbizonymégJézusislehetettel-
csigázott–azállandóságotésastabi-
litástjelenti.Nemféllábonállva,si-
etősenmondvalamit.

Jó zsef At ti lanemvéletlenülírja:„Ülj
leközénkésmesélj”(Tho mas Mann
üd vöz lé se).Gyakorlóapakéntismerem
aztazérzést,amikorodaülhetekegy
gyerekágyaszélére,akivárjaamesét.
Vannak olyan nagyszívű emberek,
akikodatudnakülniahajléktalanok
melléisazaluljáróban,ígyisközössé-
getvállalvavelük.Vagyeszembejut
egyevangélikusifjúságiének:„Telepedj
mellém,Istenem…”
Azígykezdeményezőésazasszony-

ra időt szánó Jézus aztán rátapint
életénekválságára.Olvasókéntbete-
kintéstnyerhetünkazasszonymagán-
életikrízisébe:ötférjevoltmár,ésaki-
velmostegyüttél,aznemaférje.Ez
asorskísérteéskísértetteőt.
Jézusazélővizetígéri,amelyaké-

pekbengazdagkeletinyelvbenelső-
sorbanaforrástjelenti.Ittazonbanto-
vábbimeglepetést tartogat Jézus:ő
nemegyszerűenvalamititkosforrás-
vizetismer,hanemannálsokkaltöb-
bettudnyújtani.AzélővízaSzent-
lélekajándéka.Akiaforrásbóliszik,
azmegszomjazikújra.Hanemiszik
eleget,könnyenkiszárad.ÁmakiaLé-
lekajándékátkapja,aznemszomja-
zikmegsoha,sőtmásokatisfelüdít.
ABibliaarchaikusnyelvénszólva:bel-
sejébőlélővíznekforrásaifakadnak.
Nevezhetjük ezt újjászületésnek,

megtérésnek.Eztörténikasamáriai
asszonnyalisaJézussalvalótalálko-
zásnyomán.Aki–lássatokcsodát–
mégiscsakmegszabadulhatmúltjának
terhétől, átlépheti saját árnyékát.
Hogymiként?Úgy,ahogyegykisgye-
rektőlhallottamegyszer,akiígyszólt
édesanyjához:„Vegyélleazárnyékom-
ról!”,vagyisaztkérte:„Emeljföl!”
Azújjászületéseztisjelenti:Jézus

lehajolhozzánk.Aztánfölemel.Levesz
azárnyékunkról.Magasbaemel.
Ott,amagasbanaztánigazánátél-

hetemahatártalanságérzését.Újjászü-
lethetek,Istenáltalirányított,élővíz-
zelmegáldottemberlehetek,akitJézus
levettazárnyékáról,ésfölemelt.Aki
megtapasztaljaamegtérésörömét.

g FabinyTamás

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá nak jú li us 7-i
adá sá ban

élő vizet ígér

Ádámot és Évát, az embert látjuk
közvetlenülazédenbőlvalókiűzetés
után.Akülönbözőképiábrázolások
közösmotívuma,hogyazemberpár,
illetve egyikük eltakarja arcát, le-
horgasztjaafejét,kifejezveezzelafáj-
dalmat,keserűséget,reménytelensé-
get.(…)
A názáreti Jézus egyik legszebb

mondataegyijesztő,félelmetkeltő
szöveg szövetébe illeszkedik bele.
Jézusazutolsóidőkmegpróbáltatá-
sairólbeszél,afélelemről,amelynek
következtében az emberek össze-
görnyednek,eltakarjákarcukat,le-
horgasztjákafejüket.Ésakkorhang-
zikelamondat:„…egye ne sed je tek fel,
és emel jé tek fel a fe je te ket…” Azt
gondolom,Jézusnakezamondataés
végsősoronőmagaalehorgasztott
fejűkezdetellenpólusa.
Különösívet,afelemelkedésívét

rajzoljaelénkaBiblia.Megmutatja,
hogyanéshonnanindulunk.Kitaszít-
va.Aföldrevetve.Haszületésünkpil-
lanatábanazonnalnememelnének
felésnemölelnénekátbennünket,
akkor mindjárt születésünk napja
egyben halálunk órája is lehetne.
De felemeltek. Megöleltek. Nem
hagytaksorsunkraminket.Ahogyaz

édenbőlkitaszítottÁdámotésÉvát
semhagytasorsáraazIsten.(…)
Anyolcvanas évekvégén,méga

rendszerváltáselőtttörtént,hogysok
másikkorombelifiúvalegyüttkato-
naisorozásrahívtakbe.Azéjszakátis
ottkelletttölteni.Egyajtóelőttkellett
sorakoznunk,acipőnkorrávalajáró-
lapokközöttiréshezigazodvaegyenes
vonalban.Percekigvárakoztunkígy,
azajtónfelirat,egyetlenszó:„Sorozó-
bizottság”.Azajtóegyidőutánkivá-
gódott,ésegyszigorútisztlépettelő
határozottanésingerülten.Másnap
reggelugyanígykezdődöttminden,ci-
pőkorrávalaréshezigazodva,egye-
nesvonalbanazajtóelőtt.
Egyszer csak azt vettük észre,

hogy valaki közöttünk kuncogni
kezd. Aztán egyre többen csatla-
koztakaderültséghez.Egyikünkaz
ajtóramutatott.Akkorvettükészre
mindannyian,hogyvalaki–talánaz
éjleplealatt–néhányponttalésegy
ékezettelkiegészítveátírtaazajtónol-
vashatófeliratot,ésasorozóbizott-
ságbólreggelresörözőbizottságlett.
Csakennyitörtént,semmitöbb.

Mégisabbanapillanatbanminden
megváltozott. Elveszítette minden
szorongástkeltőhatását ahelyzet,

amelybenvoltunk,aridegfolyosó,az
egyenesvonal,deméganemsokkal
ezutánazajtónkilépőtiszthatáro-
zottságaésingerültségeis.Nemtör-
téntsemmi,mégismindenmegvál-
tozott. Derű és szabadság érzése
töltöttelminket.Elégvolthozzánégy
aprópontésegyékezet.
Amikorameg vál tás szóelhangzik,

nekem mindig ez az élmény jut
eszembe.AnázáretiJézuseljött,és
látszólagnemváltoztatottmegsem-
mit.Nemtörtemeganagyokhatal-
mát,nemálltazelnyomottakélére,
nemadottnekünkhalhatatlanságot,
ésnemmutatottazédenbevezetőtit-
kosbejáratot.Nemtörölteeléscse-
réltelearégiszavakat,mégisújtar-
talmat és értelmet adott minden-
nek.Felülírtaavalóságot.Megnyitot-
ta felettünk az eget. Nekünk, az
édenbőlkivetetteknek,akiknekéle-
te a föld porához tapad, lehetővé
tette,hogyazégvonzásánakenged-
vefelegyenesedjünk,ésfelemeljüka
fejünket.Hogyazéletgyakranrideg
folyosóincéltalanulbolyongvavagy
aszigorúvonalakhozigazodvavárat-
lanulésújramegújraaderűéssza-
badságérzésetölthessenelminket.

g NémethZoltán

Pár be szé des ige hir de tés
b Pécsettrégihagyományttámasz-
tottfeljúlius14-énÓcsaiZoltán
ésNémeth Zoltán evangélikus
lelkész, amikor 1Móz 3,20–24
alapjántartottigehirdetésükben
kettenbeszéltékelaparadicsom-
bóltörténőkiűzetésdrámaitör-
ténetét.AzistentiszteletetaMa-
gyarRádióisközvetítette,ezzel
hallgatókezreiismerhettékmeg
arégiprédikációsrendet,apár-
beszédesigehirdetést.Szövegétaz
alábbiakban–terjedelmiokokból
némilegrövidítve–közöljük.
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Ezmindannyiunktörténete.Tévedés
lenneaztgondolni,hogyegyolyan
régi történet, amely csak egyszer
régentörténtmeg,akkorsemvelünk.
Azpedigkülönösigazságtalanságaaz
életnek,hogymierégitörténetmi-
attszenvedünk.
Ahiány,aveszteségmindannyiunk

élménye. Életünk sok-sok esemé-
nyelehetkiűzetésszámunkra,ami-
kor minden megváltozik, amikor
szétválikazelőtteésazutána,ami-
koraztéljükmeg,hogyezentúlmár
semminemleszolyan,minteddig
volt.Amikorelkezdtükavárvavárt
iskolát, néhány héttel később vá-
gyakozvanéztükazudvaronjátszó
óvodásokat:milyen könnyűnekik!
Mindenegyesballagásvalaminagy-
nagyvilágvége-hangulatotisjelentett,
deígynézhetünkazelsőszerelemre,
aházasságravagyéppenaválásra.
Semminemazmár,mintelőttevolt,
mindenmegváltozott.
Egybarátság,egyközösségszét-

bomlásaisilyenérzéseketváltkibe-
lőlünk.Tegnapmégvolt,mégműkö-
dött,mostegyikpillanatrólamásik-
raszéthullott.Tegnapmégértettük
egymás nyelvét,mamár vádasko-
dunk.Megjelentköztünkabűn,ate
bűnödvagyazénbűnöm,mostmár
végülismindegy,amibűnünklett,
mert minket szakított szét. Így a
bűnünk előtti állapot mindannyi-
unkszámáraazédentjelentette.(…)
Talánalegfájdalmasabbanésaleg-

valóságosabban a gyászban éljük
megmindezt.Egyszeretettemberel-

vesztéseténylegaztjelenti,hogyki-
űzettünkaparadicsomból.(…)
Lángpallossalállóangyalokvagyha-

talmaslakatokvagyegynagyfüggöny,
melyaszentekszentjét takarjasze-
münkelől–végeredménybenugyan-
az,mintaletépettnaptárlap:nemle-
hetmárvisszaragasztani.Mintaki-
mondottszó,melyetnemlehetvissza-
szívni.Tudjuk,hogyvégérvényesenés
visszavonhatatlanulkiűzettünk.
Deminthaezalehetetlenségnem-

csak tapasztalatunk, hanemhitünk
egyiklegfőbbtételeislenne.Deami-
korJézusaztmondja,hogyazIsten
országaközöttetekvan,akkorvajon
mirőlbeszél?Amikorasürgő-forgó
Mártánakaztmondja,hogyMária,aki
a lábánálülveőthallgatja,a jobbik
résztválasztotta,akkorvajonmiről
beszél?Anégyezeremberegyszerű-
enelfogadtakezébőlazételt,deanagy
vacsorapéldázatábanlévőképpmun-
kájukrahivatkozvamondjákleameg-
hívást,mintMárta.Dolgukvan!
Olyannyiramegigézettminketaz

édenbevalóvisszajutáslehetetlensé-
ge,hogymagánakJézusnaksemhi-
szünk,amikorhív.AmikorJézusaví-
zenjárt,akkorPéternekismegadta
ezt a lehetőséget, egészen addig,
mígaznemgondoltennekazegész-
neka lehetetlenségére.Ugyanilyen
hitetlenkedve,félmosollyalvagyle-
gyintvefogadjukJézusszavátabűn-
bocsánatról,akegyelemről,azújra-
kezdésről,avelevalóközösségről,a
bűntelenségről–hiszezlehetetlen.
Talánazértvanmindezígy,mert

nemcsakmilettünkkiűzetveazéden-
ből,hanemmiűztükkiazédentaje-
lenből,miszáműztükamúltba,nosz-
talgiába.Ezértmindigcsakvisszafe-
létudunkgondolnirá,mindigvissza
akarunkmenni,nempedigelőre.
Deúgyislehetfogalmazni,hogya

tegnapmegélthiányegymásikérte-
lembenmáraédennévált.Amitteg-
nap átéltünk, arról csakma látom,
hogyjóvolt,talántúlkésőn.Akkor
döbbenek rá, hogymi volt, amikor
márkívülvagyok.Agyerekkorisze-
génység, a falu sivársága vagy épp
apámszigoramáravágyotttávolság-
bakerültek.Akkormégnemistud-
tam,hogyazédenbenvagyok.Mint
ahogymostsemsejtem,sőtelsemhi-
szem,hogybizonyosértelembenamai
napiséden.Ahogyanittülünk,éne-
kelünk,akik ittvagyunk,éden, leg-
alábbisaholnapveszteségeihezképest.
Deabbanazértelembenis,hogyma

a holnap elkövetendő bűn előtt va-
gyunkmég.Mamégnemtettemmeg,
amitholnaptalánmegfogoktenni.A
jelenaholnapédene.Nézdgyerekei-
det,hogyjátszanak,nézdazóvónőt,aki
tégedisnevel,nézdöregédesanyádat,
milyenszép,nézdbetegeidet,ahogy
utolsóerejüketisösszeszedvegondos-
kodnakrólad,horgolnakvagysütnek
neked, pénzüket kuporgatva adnak
neked,vagyakármégaratnakis,hakell.
Ésnézdeztagyülekezetet,ésbár-

milyfurcsa,nézdeztavilágotmin-
denhiányosságávalegyütt,ezéden,
aholnapédene!

g ÓcsaiZoltán

ki űze tés



AlbertésPongráclovagebédutánis-
mét a könyvtárszobába sietett.
Könyvmolykönyvtároseléjüktettea
tekercset, hogy nekiláthassanak a
másodikfeladatnak.
–Lássuk,kinekanevétrejti!
– Igaz, ami igaz, nemes kirá-

lyunk dédapja, Bajusz király igazi
mesterevoltarejtvénykészítésnek!
–mondtaAlbertlovag.–Márisol-

vasomafeladatot:„Tit kos írás – rej -
tett szó, e fel adat csu da jó! Itt a be -
tű, itt a kód, már is ol va sod a szót!
Egy más után több is lesz, míg a hi -
deg meg nem vesz. Fél re vicc, és fél -
re tré fa, meg ol dás csak egy lesz má -
ma. Jól vá lassz, kí vá nom, ked ves
rejt vény fej tő ba rá tom! Mind eh hez jó
mun kát kí vá nok: a ki öt lő Ba jusz
ki rá lyod.”

–Nagyonszeretemabetűrejtvé-
nyeket! De fogjuk-e tudni, melyik
névregondolt?–aggodalmaskodott
Pongráclovag.
–Csöppetseizgulj,lovagbarátom!

Inkábbkezdjünknekiafeladatnak,
aztánmajdmeglátjuk!

Melyikakeresettnév?

Al bert és Pong rác lo vag ka land jai
b MostaninégyrészessorozatunkbanismétAlbertésPongráclovagnak
segíthettek.EzalkalommalSzakállkirályvitézeinekegykülönleges
tekercsbibliairejtvényeitkellmegoldaniuk.Ezekmegfejtéseiolyan
édesanyáknevei,akiknekkétfiukvolt.Ahelyesmegoldásokatössze-
gyűjtveasorozatvégénküldjétekbeszerkesztőségünkcímére(Evan-
gélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.).Aboríték-
raírjátokrá:Gyermekvár.
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Amocsáriteknősazegyetlenvadon
élőteknősfajhazánkban.
Tavainkbansajnosegyretöbbfelé

láthatók mellettük ékszerteknősök
is.(Azékszerteknősökőshazájaegyéb-
kéntÉszak-Amerika.)Ezeketazálla-
tokatazokengedtékszabadon,akik
egyállatkereskedésbenházikedvenc-
nekmegvették,majdegyidőmúlva
meguntákőket.
De találtakmárahazaivizekben

ugyancsakamerikaieredetűaligátor-
teknősöketis.Ezekavíziteknősöktáp-
lálékkonkurensei,azazvetélytársaiami
mocsári teknőseinknek. Erőszakos
állatok,egy-egykisebbtóbólakárkiis
szoríthatjákamocsáriteknősöket.
Meguntékszerteknőseiteketoda-

adhatjátok egy állatkereskedőnek,
vagyvigyétekkiazállatkertbeőket,
desohaneengedjétekszabadon!
A mocsári teknős téli pihenője

utánmárciusvégén,ápriliselejénbú-
jikelő.Ettőlkezdvetalálkozhattokve-
letavak,halastavak,lassúfolyásúcsa-
tornákmentén.

Szeretsütkérezni:vízbőlkiállótus-
kókramászik,vagyapartoldalonél-
vezianapsugarakat.Közbenfolyton
figyel,ésalegkisebbgyanúsjelreavíz-
becsusszan.
Vízirovarokkal,férgekkel,gőtékkel,

békákkal,ebihalakkaltáplálkozik,de
nemvetimegadögötsem.Azegész-
ségeshalatnemtudjamegfogni,abe-
tegekpusztításávalpedighasznál.
Anőstényegycsendesjúniusvégi

vagyjúliuselejiéjszakánkimászika
vízből,ésaközelben,alazatalajban
gödrötás.Ebberakjaleatojásait,majd
befediőket,sőtafelszínthaspáncél-
jávalelissimogatja.Ígyaztánsenki
semgondolná,hogytojásokrejtőznek
aföldalatt.

Azaligharmincmillimétereskis-
teknősökanapmelegénekhatására
fejlődnek, és szeptemberben búj-
nakkiaföldalól.Nyombanösztönö-
senavízhezindulnak.Egyszertanú-
javoltamennekazállatkertben.Ató-
banott isélnekmocsáriteknősök.
Aháromfiatalabokrokalattkeltki,

ésmárgyalogoltakavízfelé,amikor
észrevettem őket. Mind a hármat

megfordítottam.Perszemegijedtek,el
isindultak,decsakhamarmegálltak,
ésújraatófelévettékazirányt.Nem
láttákavizet,deösztöneikpontosan
megsúgtáknekik,merrekellmenniük.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Vajonhánytojástrakamocsáritek-
nős?
2.Milyenekatojások?
3.Mikorválikivarérettéegymocsá-
riteknős?

mo csá ri tek nős

Vá la szok: 1. négy–ti zen ket tőt; 2. fe hé -
rek, pu ha hé jú ak; 3. hat-nyolc éves ko -
rá ra.

Szerkesztette: BodaZsuzsa
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Alóduzzogvahúzattamagátatutaj
után.Haragudott a révészre,mert
mármajdnemfennvoltazelsőkét
patájaakompon,mikorazvégigvá-
gottrajtaazostorral.Pedigalelkész
mellettvoltméghely.
BezzegmikorelindultakWitten-

bergből,mégnemsajnáltatőleBálint
a hídpénzt! Holott az Elba keske-
nyebb,sodrasemerősebb,mintitt,
FrankfurtnálaMajnáé.Mostmegso-
kalltaérteaháromhallert.
A ló tévedett. Dehogy sajnálta

Bálint, a frissen végzett teológus!
Csakafejébenakartaakuszagon-
dolatokatszálláfonnialomhafolyón.
Észresemvetteatutajutánavizet
kapáló,duzzogóparipát.Mintahogy
adómotsem,amintszürkezáporral
vigasztalja az áprilisi hajnal. Csak
szomorúan bámulta a közömbös
Majnát.
AKassáróljöttkereskedőszavain

töprengett,akivelakocsmábanhoz-
taösszeavéletlen.Elkeseredett.Hát
apjaazérthagytaéletétMohácson,
hogymostegymásvérétontsákami-
att, hogyan kell helyesen az Urat
imádni?Namegégetni,ölni,pén-
zérttestvért,asszonyteladni?Per-
sze jól jön a templomrablás is,
mertbiztosabbkincs,mintabir-
tok.Aztelislehetásni.
A lelkész szemekönnybe lá-

badt; gyengének éreztemagát.
Hogyanszóljonaszószékről,

mikor néhány nagyúr hatalo-
mért hitet és gazdát cserél?
Többször is, ha megéri. Igaz,
vanválaszték:királybóliskettő.
Megegynagyhatalmúszultánis,
hakell.
TalánrosszultetteAndrásúr,

hogy tanulni küldte külhonba?
Csakazért,mertelragadtaalantos
prédikátor, akitől először hallott
Lu ther ről strófáznimegawittenber-
gitételeitmagyarázni?
Bálintelszégyelltemagátegypil-

lanatra,ésgondolatbanbocsánatot
kért gyámjától. Igazságtalan volt a
kérdés.Hiszenkitanítana,skiadna
reményt,hatudatlanszolgáilenné-
nekazÚrnak?
NamegbajnakottvanmégMis-

ka,akitnagybátyjaveleküldötttanul-
ni.Benneiscsalódott.Afiúváratla-
nulmindentotthagyott,sidőelőtt
hazamentprófétánaknépetriogatni.
De csak azért, mert megvadította
MichaelStiefeltavalykiadottszám-
tankönyve,amelybenkivanszámít-
vaavilágvégeidén1533.október19.
napjára.Reggelnyolcra.Talánazért
ilyenpontosan,nehogyvalakiisle-
késse… Mindez a bibliai szöveg
számértékeialapján.AzStiefeltnem
zavarta,hogynemismertesemahé-
ber,semagörögírást,nemisbeszél-
veakabbaláról.
MiskánakmeghiábaidézteBálint

azÍrást:„Aztanapotésaztazórát
nemtudjasenki,mégazégangyalai
sem…”HáthogyjönahhozStiefel,
hogyokosabbnakhiggyemagátMi-
hályarkangyalnál?
BálintezértvetteútjátFrankfurt

felé:hogytanácsotkérjenBernhard-
tól,akimárrégótaazittenigyüleke-
zetbenhirdetiazigét.Mostmegki-
derült,hogyradikálisútratereltea
nyáját,saképrombolástIstennektet-
sződolognakvélte.Ezértiskezdték
rögtönadómoltártábláin.Ezekután
nemvoltmitbeszélnivele.Bálintbiz-
tosvoltbenne,hogyLutherszigorú,
dorgálólevelemárútbanvanWitten-
bergből.
ErrőlújraeszébejutottStiefel,az

ártalmatlan,kószaagyúlelkész.Be-
szélik, micsoda szerencséje volt,
hogy a reformátormegmentette a
börtöntől.Ugyanis JámborFrigyes
herceg le akarta csukatni. Nem a
könyvemiatt,hanemmertapártfo-
gójátésbarátját,Luthert,akiparóki-
átisszerzettnekiasszonyostul,He-
ródesnek titulálta. De csak azért,
mertawittenbergireformátornem
akartelőszótírniazapokalipszistbe-
harangozókönyvéhez.Sőtellenezte,
hogyamakacspásztoraszószékről
hirdesseavilágvégét.Demárkéső
volt.ElterjedtaHiób-hír.
Anépugyanmegrémült,devezek-

léshelyettsokanelkótyavetyéltéka
házat,telket,smindenbűnt,amely
kellemes,buzgónűztek,hamárúgy-

isvégeleszavilágnak.Atermőföld
megvetetlenmaradt.Egyesekvég-
rendelkeztek.Stiefelmagaisszétosz-
togattadrágakönyveit;igaz,kétesér-
dem,mertmitcsinálveleazajándé-
kozott?
Azértmégsemvoltolyanmoso-

lyogtatóanártalmatlanatudóspró-
féciája.Az akkormég a jövő titka
volt,hogyegyparasztmajdazapo-
kalipsziselőestéjénkiirtjaacsalád-
ját,aztánmagátismegöli,hogyelső
legyen a sorban. Egy hibbant nő
megpusztakézzelelkaparjaaföldet
részegesférjesírjáról,hogysegítsen
nekikimászniagödörből,hahívjaa
harsona…
Stiefeléletét iscsakazmentette

meg,hogyahercegaztánmégisle-
csukatta…

* * *

Bálinthirtelenmegszédült.Érezte,
ahogyrátörarettegés;Krisztustán
elhagyjalagymataghitéért?
–Oldjaelalovát!Hiszmárleéra

lába!
Összerezzent, váratlanul érte a

révészordítása.Alelkészcsakmost
vetteészre,hogypartotértek.Azeső
iselállt,sanapsugarakelőbújtaktó-
csátszárítani.
Akiszállásnálazifjúlelkészelkö-

szönt,mirearévészcsaksercintett
egyetavízbe.Errealósemnyerített
búcsút,csakegyilletlenhanggalje-
leztemegvetését.
Később,mikormármegbékélvele-

gelészett,Bálintegyjószívűfaalatt
térdelt.Abükkazértvette felmár
mostanyárravalólombját,hogyha
valakitemplomnaknézi,megneáz-
zon.Alelkészalombalólkérteaz
Urat,fogjaakezét,lenetévedjena
hozzávezetőútról.Shanetánmeg-
roggyan, emelje fel, ha méltónak
tartjará.Nemszóvalszólt,csakaszí-
veformáltaimáváakönyörgést.
Márdélfeléjárt,mireútrakeltek.

Bálintvidámszívvelkönnyűzsoltárt
nótázott,hiszKrisztusiskedveliada-
loskedvűhívőt.Lassankéntajólla-
kottparipániserőtvettaderűlátás.
Regensburgban biztos a kőhídon
mennekát,snemkellnekimégaDu-
nátisátúszni.Hiszkiakarodahaza
rozsdáspatkóvalalábánlegelni?

* * *

SokvízlefolytaDunán,miótaBálint
magamögötttudtaalovával.Mire
megérkezett,mármájusiszélbor-
zoltaakócosbokrokat,sbazsaró-
zsabólogatottjónapotazarrajá-
róvándornak.Aromvártornyá-
ról eltűnt a gyászlobogó, mert
márnégyhetevolt,hogyAndrás
úracsaládikriptábaköltözött.

Azótaazöregvárnagymin-
dennapaszakállszárítóbólleste,
mikortűnikfelBálintúrazúton.
Csakegyszerszunyókáltel,akkor
is arra riadt, hogy a hajdani
szoknyáskisgyereköleli,akinek
kardot faragott a pogány ellen.
Tízpercrerámárösszecsődült

anép,éssokáigeltartott,mígaz
utolsó ujjongót is aludni nem
küldte a bor. A lelkész – most
kényszerűföldesúr–nemcsodál-
kozott, mikor megtudta: amidőn
Miskaelőszörhirdetteaközelivilág-
végét,kihallatszottajajveszékelésa
templomból.Andrásúrnemhúzat-
taderesre,csakelküldteavárból.Az
apokalipszismásnapjánvisszajöhet
aszószékhez.
MégkábultvoltBálintazestiün-

nepléstől,mikorszokatlanlármára
ébredt.Dühösenlerohantazudvar-
ra.Avárnépségkörébenegytopron-
gyosalakszónokolt,társa,egyláng-
hajúnémberidőnkéntelrikkantott
egy-egyhalleluját.
A próféta Bálintra pislogott, de

folytatta:
–AztánmegjönazEnochésaz

Eliasnevűtűzokádószörny,akikel-
pusztítják az egész világot. Csak
Strasbourgélitúl.AzleszazújJeru-
zsálem.Ezmégazidéntörténik,az
Úr1533.esztendejében…
EzmártúlsokvoltBálintnak.In-

tettkétkatonának,mireazoklefog-
tákaszónokot.
–Nemhúzlakderesre,ahogyma-

gyarnak járna. De hogy te se érj
időre Strasbourgba, huszonötöt
kapszatalpadraistenkáromlásért–
evvelotthagytaameglepettnépet.
Ráegyórárakordératettékavé-

restalpúmártírt,ésalomposasszony
szitkozódvakitoltaavárkapun.
Bálintcsurigtöltötteapoharát,és

felsóhajtott:
–Uram,milyennagyisateállat-

kerted!
Egyhajtásralehúztaabort.
Akordémárnemnyikorgottatá-

volból,éslassanaprófétakáromko-
dásátiselnyelteaszél.

g KisslakiLászló

Idő ről idő re el le pik a vi lág há lót a vi lág vé ge-hír adá sok, s azt hi het nénk, hogy ez ko runk sa ját ja. Nincs így: jó val több
mint fél év ez re de esett meg, hogy nap ra pon to san ki szá mí tot ták a vi lág vé gét: 1533. ok tó ber 19-én kel lett vol na be kö -
vet kez nie. Az aláb bi no vel la eb be az idő be – nem mel les leg a re for má ció ko rá ba – rö pí ti vissza az ol va sót. Bá lint,
a ma gyar re for má tor ki ta lált sze mély, ez a bi zo nyos vi lág vé ge-pró fé cia azon ban tör té nel mi leg hi te les.

g K.L.

Is ten ke re sés

SárkányAndrásTibor1916.szeptem-
ber16-ánszületettBudapesten.Ap-
ja,Sár kány (Brusz nyitz ky) Pál isko-
laigazgatóvoltKecskeméten.Édes-
anyja,Nagy Em ma református lel-
készcsaládbólszármazott.
GyermekéveitAndrásTiborKecs-

kemétentöltöttekétkoránelhunyt
leánytestvérétkövetőbátyjaéshúga
testvériközösségében.Akecskeméti
GrófTiszaIstvánReformátusReál-
gimnáziumbanérettségizett.
A teológiát Sopronban végezte

apainagyszüleilelki-anyagitámoga-
tásával.Raf fay Sán dor püspökavat-
talelkésszé1938.február9-énabu-
dapestiDeáktéritemplomban.
AzalföldiSzentetornyán,Szente-

senésTiszaföldváronvoltsegédlel-
kész,majd 1942. november 1-jétől
1946.március18-igtáborilelkészként
szolgált különböző állomáshelye-
ken,közöttükoroszharcterekenis.
AzoroszfrontrólhazatérveSzeged-
re,majdÚjvidékrevezényelték,ka-
tonakórházilelkésziszolgálatottel-
jesített.IttismerkedettmegRunity
Iván ká val, akivelKecskeméten1944
márciusában házasságot kötöttek.
Alelkészfőhadnagyavisszavonu-

lócsapatokkalésifjúhitvesévelNé-
metországbakerült.Abajorországi
Ingolstadtban – bombatámadások
közepette–születettKrisz ti na lányuk
1944decemberében.Acsaládahá-
borúbefejezéseután–sokmegpró-
báltatástátélve–1946márciusában
visszatértKecskemétre,abizonyta-
lanba.Ott,idegencsaládnálkapott
szálláshelyenszületettmegAnd rás
fiuk1946májusában,mertaszülői
házszovjetkatonáklakhelyevolt.
A tábori lelkészség megszűnése

után segédlelkész lett Kiskőrösön,
majd1948.február1-jétőlparókuslel-
készŐriszentpéteren.Ötévet(1948–
1953)töltöttavasfüggönymellettiha-
társávban,akitelepítésekmiattegy-
re fogyó gyülekezetben. AzŐrség
vándoraként járta a falvakat,mert
gyülekezetétahelybenlakóhíveken
kívültizenegyszórványfaluevangé-
likusaialkották.
Isten segítségével megoldhatat-

lannaklátszófeladatokonjutotttúl
ezekbenanehézévekben.Azakko-
ritársadalmiviszonyok,avalláselle-
nességugyanismégazáltalánosanis-
mertnéliserősebbenérvényesülta
hármashatárközelébenélő,hitüket
nyíltanmegvallóhívekkelszemben.
Különösen egy szerb származású
papfeleségetnemnéztekjószemmel
ajugoszlávhatármellett.Befeléfor-
dulással,ajószándékúemberekegy-
másbakapaszkodásávallehetettezt
azidőszakottúlélni.
Azőrségifaluból1953februárjában

aVeszprémmegyeiKertagyülekeze-
tehívtameglelkészéülSárkányAnd-
rásTibort,feleségétpedigkántorá-
nakválasztotta.Akomfortosabbkö-
rülményeknemcsakacsaládjaszá-

mára biztosítottak a korábbiaknál
jobbfeltételeket,hanemagyüleke-
zetbenvégzettszolgálataszámárais.
Azitttöltötttizenhatesztendőalatt
(1953–1969)alelkiépítkezésentúla
kiskamondifiliadüledezőtemploma
helyettúj,világoslelkiotthontépít-
tetett1967-ben.
AKertántöltöttéveksoránszaba-

dabbá,kiteljesedettebbéváltakemberi
kapcsolatai.Adimbes-dombosŐrség
utánaKisalföldpereme,azittenitáj
kissé„hazatérést”jelentettazAlföldön
nevelkedettlelkészszámára.Ámna-
gyobbhatástmégisaDunántúltjel-
lemző tájjegyek gyakoroltak rá. Él-
ményvilágagazdagodott,sezirodal-
mimunkáibanismegmutatkozott.
Márifjúkorábanistollforgatóvolt,

de költői munkássága élete delén
Kertánfordultalegtermékenyebbre.
Családi,alkalmi,elmélkedőéstájver-
seimellettjelentőshelyenszerepel-
nekistenkeresőésapapiszolgálat-
rólírtversei,valamintprédikációiés
imádságai.
Márnemcsakmagánakírt,egyre

többszörmeg is jelentekalkotásai.
SokatpublikáltazEvan gé li kus Élet -
ben, ésírásaiolvashatókvoltakako-
rabeliEvan gé li kus nap tá rak ban is.
Pusztaszentlászlóvoltutolsószol-

gálatihelye(1969–1981).Akiszalai
falu,„afestőiszépségűzalaitájegyik
gyöngyszeme”–részbenhelyiadott-
ságai, részben a társadalmi viszo-
nyokban bekövetkezett változások
eredményeként–mindenkorábbi-
nálmagasabbéletminőségetnyújtott
számára.
Onnanalapítottakcsaládotgyer-

mekei,mígőbékésenkészültanyug-
díjasévekre.Házatisépítettatemp-
lomközelében.DeazÚrmásképpen
rendelkezett:1980karácsonyánma-
gáhozszólítottaharmincnyolcéven
áthűségestársát,szeretettfeleségét.
Egyedülmaradt.Keresteahelyét,s
1981-ben,negyvenhároméviszolgá-
lat után nyugállományba vonult.
HátralévőéveitPécsetttöltöttemá-
sodik feleségével 1990. november
12-énbekövetkezetthaláláig.
Versei,prózaiírásaiésfordításai

nyomtatásbanazEvan gé li kus Éle ten
ésazEvan gé li kus nap tá ron kívüla
Som vi rág ban, azevangélikuslelké-
szekszépírásaiból1966-banmegje-
lentetett–finnésnémetnyelvenis
kiadott–gyűjteményeskiadványban
olvashatók. Írásai ma is élményt
nyújtanak az olvasónak gondolati
gazdagságukkal és változatos for-
maimegoldásaikkal.
Kéziratbanmaradtírásaitvaskos

családigyűjteményőrzinemrégel-
hunytlánya,Für jes né Sár kány Krisz -
ti na gondos összeállításában. Tőle
származikazalábbiidézet:„Életeés
szolgálatanehézgondjaithittelhor-
dozta, ésmindig tudott szépet ál-
modni.”

g Dr.JániJános

ket tős el hi va tott ság gal
III.

Vá lo ga tás so mogy-za lai evan gé li kus lel ké szek
iro dal mi mun ká i ból: Sár kány And rás Ti bor

b A somogy-zalai lelkész alkotók
pályájátbemutatóközleményso-
rozatharmadikírásátadjukköz-
rerovatunkban.KutasKálmán,
majd Jakus Imre után Sárkány
AndrásTiborpályájátismertetjük.

tHE SaUrUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra
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Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mt 7,15–23; Róm 8,12–17. Textus: Ézs 57,15–19. Énekek: 442., 238.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német)
JohannesErlbruch;de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.dr.Lászlónédr.AgodAnett;
Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.9.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/4
11.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)
VeperdiZoltán;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.)Gá-
losIldikó;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.HorváthFerenc;Újpest,IV.,
LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér
4.de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.Gerőfiné
dr.BrebovszkyÉva;Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.fél10.(angolnyelvű,
úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.
de.fél11.(úrv.)RománnéBolbaMárta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,
úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.Románné
BolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)
KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14.de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,
XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;
du.6.SchulekMátyás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.MissuraTibor;Buda-
gyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)dr.Lászlónédr.AgodAnett;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32.
de.11.(úrv.)dr.BéresTamás;XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.dr.BéresTamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,
XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom)de.10.ErdélyiCsaba;Rákosszentmihály,
XVI.,Hősöktere10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevél
u.46.de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de.9.VetőIstván;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.SeppoSattilainen;Pestszent-
lőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.dr.KorányiAndrás;Pestszentimre,
XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.dr.KorányiAndrás;Kis-
pest,XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllÉva;XIX.,Hungáriaút37. de.8.Széll
Éva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,
Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)
HokkerZsolt;Soroksár,XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitásu.112. du.4.Győri
JánosSámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)D.
KeveháziLászló;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Mátra-
szentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-templomade.fél12.Szto-
janovicsAndrás.
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istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de.11.; Badacsonytomaj,Rómaiút3. de.9;Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25. du.4.;Balaton-
boglár,Hétházu.17. de.11.;Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de.9.;Balatonszárszó,EvangélikusKonferencia-ésMissziói
Otthon,Jókaiu.41.;Fonyód,JózsefA.u.21. de.fél10.;Hévíz,Helikonu.6. du.fél5.;Kapolcs,Kossuthu.26. du.fél
4.;Keszthely,DeákF.u.18. de.fél11.;Kisdörgicse,Diófau. du.2.;Kötcse,Templomu.7. de.10.;Kővágóörs,AranyJ.
tér2. de.fél12.;Mencshely,KossuthL.u. de.11.;Nemesleányfalu,Nemesleányfaluiu. du.2.;Révfülöp,VillaFiliptér
2. de.10.;Siófok,Oulupark de.10.;Sümeg,Széchenyitér1. du.fél3.;Szentantalfa,Főu. deháromnegyed10.;Talián-
dörögd,Petőfiu.1. du.2.;Veszprém,Kossuthu.4. de.10.;Zánka,Rákócziu. de.fél9.

Összeállította: BallaMária

pro jekt gyü le ke ze ti irat ter jesz té sek 
tá mo ga tá sá ra, fej lesz té sé re 

ALuther,aKálvinésaHarmatKiadóazIFUANonprofitPartnerrel
együttműködveprojektetindítottagyülekezetiiratterjesztésekfejlesz-
tésére,erősítésére.Amunkacélja,hogyújabbiratterjesztésekindításá-
valésameglévőksegítésévelIstenországatovább
épülhessenakeresztyénkönyvek,kiadványokterjesz-
tésénkeresztül.
•Várjukolyangyülekezetek,gyülekezetitagokje-

lentkezését,akiksze ret né nek irat ter jesz tést in dí ta ni,
csaknemtudják,hogyankezdjékel,kérdéseikvan-
nak,segítségrevanszükségük.
•Várjukmár mű kö dő irat ter jesz té sek jelentkezé-

sét,amelyekszeretnénekérdemisegítséget(tippeket,
trükköket,tájékoztatóanyagokat,hasznostanácsokat)kapniiratterjesz-
tésükfej lesz té se érdekében.
•Várjukön kén te sek jelentkezését,akikanyárfolyamánszívesenin -

ter júz ná nak gyülekezetiiratterjesztőkkelakörnyezetükben(szomszéd
gyülekezetben,szomszédfaluban,városban),hogyminéltöbbiratter-
jesztést(jógyakorlatokatésaproblémákat)megismervehasznossegít-
ségettudjunknyújtaniaziratterjesztésekszámára.Akárfélnapossegít-
ségishasznos!
Mindháromtémábanállunkrendelkezésretovábbiinformációkkal.Ér-

deklődni, jelentkezni lehetÉge tő Tí me á nál: 30/382-8854, timea.ege-
to@nonprofitpartner.hu

fé bé-kon fe ren cia pi lis csa bán
A Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület augusztus 22–25. között
tartjahagyományosnyárikonferenciáját,ezúttalazEKEésaFébé-egye-
sületközösszervezésében.
Helyszín:Piliscsaba,BéthelEvangélikusMisszióiOtthon.Érkezéscsü-

törtökön15órától,elutazásavasárnapiebédután,kb.13órától.
Részvételidíj:3500Ft/nap+(igényesetén)500Ftágynemű-haszná-

latidíj.
Jelentkezés:aFébéEgyesülete-mailcímén(febe.egyesulet@lutheran.hu),

illetvea20/500-4063-astelefonszámonGö rög Zol tán né, Haj nal ka főnök-
asszonynálésBerkes Jenőné Fenyvesi Juditnál a20/824-7863-asszámon
(mindkéttelefonszámegyháziflottás).Helyetajelentkezéseksorrendjé-
bentudunkbiztosítani.

vá li de zső ki ál lí tá sa Ba la ton bog lá ron
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványésaBalatonbogláriEvan-
gélikusEgyházközségmeghívjaVá li De zső festőművészTen ger és mű -
te rem címűkiállításánakmegtekintésére.Akiállítástaugusztus3-án18
órakorGa lam bos Ádám evangélikusteológusnyitjameg,ésszeptem-
ber10-iglátogatható.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: előzetes bejelentkezés szerint (tel.:

20/824-2797);szombat:16–20,vasárnap:11–13óraközött.Helyszín:evan-
gélikustemplom,Balatonboglár,Hétházu.17.
Részletek:goo.gl/RFbJq; Facebook-esemény:goo.gl/ZDDei.

Azökumenénematökéletesszen-
teketfelmutatóegyházakszeplőtelen
közössége, de ez nem akadályoz-
hatjaaközeledést–mondtaanyu-
galmazottlelkipásztor.–Óriásiaha-
ladásahhozképest,hogygyerekko-
rában„nemillett”másfelekezetis-
tentiszteleténrésztvenni.Befejezé-
sül Győri Kornél énekeskönyvünk
268.énekénekutolsóversszakátidéz-
te:„Jézus,tebennedegyazegyház…”

Tóth Ká roly nyugalmazott duna-
mellékireformátuspüspök,aközpont
alapítóelnökebeszámolójábanszokás
szerintáttekintetteazelmúltévleg-
fontosabbfejleményeit.AzEgyházak
Világtanácsánakmamár349tagegy-
házavan,ésaII.vatikánizsinatóta
arómaikatolikusegyházisfontosfel-
adatánaktekintiazökumenét.
AzApos to li hit val lás tétele– „Hi-
szemazegyetemesanyaszentegyhá-
zat” – látható formáinak keresése
csaknagyonlassanésellentmondá-
sosanhaladelőre.

Európábanháromhatalmaskihívás-
sal kell a keresztyén egység látható
formáitkeresőegyházaknakszembe-
nézniük.Ezekaszekularizáció,anem
keresztyénvallásokmegújulásaésaz
európaikultúra,identitáskérdése.Eu-
rópakulturálisörökségéhezelválaszt-
hatatlanulhozzátartozikakeresztyén-
ség.Ezakkorisígyvan,haazEurópai
Unió bizonyos körei nem szívesen
gondolnakrá,a„keresztyénEurópa”
igazságtalanságait hangsúlyozva. Ez
szelektívértékelés,hiszenapéldaként
emlegetettgörögdemokrácialényegé-
benazoligarchákdemokráciájavolta
rabszolgatartó társadalomra épülve.
Jézusazonbankonkréttetteketvár

azIstenésafelebarátszereteténekta-
núsításaként. Konkrét evangéliumi
tetteketkívánvafogalmazígy:„Hal lot -
tá tok, hogy meg mon da tott a ré gi ek -
nek… Én pe dig azt mon dom nek tek…”
(Mt5,21.27.31.34.39).Európakeresz-
tyéngyökereihezezbizonyhozzátar-
tozik,mivelatöbbivilágvallásnemis-

merilyenradikálisváltozásokat.Rend-
kívülfontos,hogyaRómaiKlubleg-
újabbjelentésébenolvasható:„Csakaz
evangéliumiszeretetbenvégbemenő
változásnyújthatreménytazemberi-
ségésavilágtúlélésére.”
Ígéretesjelekisláthatókazökume-

nébenajelenlegipápával,azEgyhá-
zak Világtanácsának novemberben
Dél-Koreában sorra kerülő tizedik
nagygyűlésévelésazEurópaiEgyhá-
zakKonferenciájának(azótajúlius3–
8.közöttmárlezajlott)tizennegyedik,
budapestinagygyűlésével.
JelensorokírójaazÖTKésaSoci-

etasOecumenica,azeurópaiökume-
nékutatóktársaságatitkárakéntbeszá-
moltaszervezettizenhetedik,tavaly
augusztusban Belfastban rendezett
konferenciájáról(errőlazEvan gé li kus
Élet 2012.szeptember30-iszámában
tudósított)ésajövőévreszólóbuda-
pestimeghíváselfogadásáról.
Atársasághattagúvezetőségemá-

jus 23–25. között látogatást tett az
Evangélikus Hittudományi Egyete-
menmint tervezetthelyszínen, járt
Gáncs Pé ter elnök-püspöknél,ésTóth
Károlypüspökötisfelkerestemintaz
intézményestagÖTKvezetőjét.Ater-
vezettidőpont2014.augusztus21–26.,
atémapedigazegyházkatolicitása
lesz,aszóeredeti,vagyisazegy ség re,
egye te mes ség re vonatkozóértelmében.

g SzentpéteryPéter

„én pE dig aZ t m on d om nE K tE K …”

Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
központ köz gyű lé se

b AzÖkumenikusTanulmányiKözpont(ÖTK)június28-ántartottaidei
közgyűlésétabudapestiSchweitzerAlbertReformátusSzeretetotthon-
ban.GyőriKornélnyugalmazottbaptistalelkész,egyházánakegykorifő-
titkáraFil3,12–16alapjántartottbevezetőáhítatábanelmondta:ahábo-
rúutániévtizedektörténeténekcsodája,hogyazökumenikusmozgalom
fennmaradt,sőtmegiserősödött.Önmagábanegyetlenfelekezetsemtud
megfelelniakihívásoknak,ezértméginkábbszükségükvanegymásra.
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Nemlehetnosztalgiázásnélkülbe-
legondolni,hogyMagyarországblog-
jainakegyetlenkomolyversenyét,a
Gol den blo got idénimmárkilencedik
alkalommalrendezikmeg.Havissza-
tekintünk2005-re,akkornemlátjuk
mégsemaziWiW-et, semaFa ce boo -
kot, ésbárvoltakkülönfélefórumok,
az önkifejezési vágy elsősorban a
saját„internetesnapló”vezetésében
teljesedhetettkiigazán.
Azótaperszeablogiselszakadta

naplójellegtől, a saját magunkkal
kapcsolatosinformációkpedigjósze-
rivelaközösségioldalakhírfolyamá-
baköltöztekát,deaszakmaiolda-
lakmégmindignagynépszerűség-
nekörvendenek.
Mitöbb:azinternetesblogokszer-

zőiéppolyismertségnekörvendhet-
nek,mintatévébennapmintnapfel-
bukkanó arcok. Minden bizonnyal
emlékszünk még azokra az időkre,
amikoranépszerűvalóságshow-sze-
replőknemcsakmindennaposlátoga-
tókkáváltakaképernyőn,deegy-egy
jólvagykevésbéjólsikerültszereplés
utánakönyvesboltokpolcainmegje-
lentekavelükfoglalkozókötetekis.
Úgytűnik,hogyakönyvmegjelente-
téseolyanindikátor,amelymegmutat-
ja,hogyazadottilletőbenvalakilát-e
forintokraválthatópotenciált.
Ajóbloghasonlóankonvertálha-

tó–azzalakülönbséggel,hogyeb-
benazesetbenpontosanfelmérhe-
tő,mitisfogunkkapniapénzünkért.
Nemvéletlen,hogyelőszöralegnép-
szerűbbgasztroblogokszerzőiadtak

kikönyvet,hiszenaszakácskönyvek
révén–hanemtúl fellengzősek–
mindenfőzniszeretőemberbenfel-
éledavágy,hogyhasonlóanmeste-
riételeketállítsonösszemagátólér-
tetődőkönnyedséggel.
A Dol ce Vi tát (dolc evi tab log.hu)

jegyzőVrá bel Krisz ti na elsősorban
olaszos ételek közül válogat. Első
könyve,aDol ce Vi ta Ma gyar or szá gon
utánmostaFőzd ma gad! címűköte-
tébenarravállalkozik,hogyezeketa
finomságokatházialapanyagokbólis
elkészítse.Példáulakárakedveltolasz
édesség,atiramisualapjáulszolgáló,
drágamascarponesajtotislegyárthat-
jukotthonegyszerűházitejszínbőlés
citromléből.
Szinténkétkönyvvelvanapiacon

Ma ut ner Zsó fia, aChi li & Va ní lia
blogszerzője.Magyarországontalán
ővoltazelső,akihobbiszakácsból
váltelismertgasztronómiaiszakem-
berré,márpedigazigazánelismerés-
reméltó,havalakiegyblogvezeté-
sétalakítjaátéletreszólóhivatássá.
Achi li es va ni lia.blog spot.hu oldalon
kétkönyvénekborítójaalattazÍgy fő -
zünk címre lehetünk figyelmesek,
amelyérdekesmódonegyletölthe-
tő PDF-fájlt takar. A 204 oldalas
szakácskönyvbenpedigkülönböző
népekreceptjeiolvashatókSzerbiá-
tólKínáig.Mindenképpenérdemes
letölteniésátlapozni,agyönyörűil-
lusztrációkegészenbiztosankedvet
ébresztenek egy-két egzotikus, de
egyszerűfogáselkészítéséhez.
Ámnemcsakagasztronómiaitémá-

júblogokbejegyzéseitlehetérdemes
összegyűjteniéskötetbenmegjelentet-
ni.„Far kas Lí via alegsikeresebbfüg-
getlennőiblogger,azUr ban:Eve blog
gazdája.2008ótanőktízezreitláttael
tippekkel, tanácsokkal: hol segítő
posztjaival,holszemélyeslevelekben.
Ablogróljólismertéletszeretetévelés
azévekalattösszegyűjtötttapasztala-
távalírtamegeztakönyvet,amelyben
megpróbáljaátadniaztahétköznapi
filozófiát,amelysikeresséésboldog-
gátette”–írjaazEn nél zöl debb nem
lesz! címűkötetbevezetője.
A2008-banindultbloganyagából

több mint kétezer bejegyzés után
születettkönyv;ablogFacebook-ol-
dalánaktöbbminttizenháromezerláj-
kolójavan.Havalakiszeretnégyor-
sanmegtudni,milyenisazoldalhan-
gulata,látogassonelagoo.gl/Z2sgl ol-
dalra,aholegyharmincnapostréning
leírásaolvasható.Célja,hogyegysze-
rűrutinokkialakításávalegyhónap
alattalegélhetőbbévarázsoljuklaká-
sunkat,hogyvégülgondtalanulélvez-
hessük,éstöbbidőnkjussonarra,amit
igazánszeretnénkcsinálni.
Azemlítettblogoknépszerűségé-

heznemférhetkétség,debiztosakle-
hetünkabban,hogyazideiGol den blog
győzteseit isérdemes leszmegnéz-
nünk.Anevezésiidőszakjelenlegis
tart–egészenjúlius21.éjfélig.

g N.B.

Ara nyos blo gok
E g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

„Amíg csak föld lesz, nem szűnik
megavetésésazaratás,ahidegés
ameleg,anyár ésatél,anappalés
azéjszaka.”(1Móz8,22)
„Mertéjjel-nappalrámnehezedett

kezed,erőmellankadt,mintanyá ri
hőségben.”(Zsolt32,4)
„Teszabtadmegaföldmindenha-

tárát, te alkottál nya rat és telet.”
(Zsolt74,17)
„Eredj a hangyához, te rest, fi-

gyeld,hogymit tesz,ésokulj!Bár
nincsvezére,elöljárójavagyuralko-
dója, mégis biztosítja a kenyerét

nyá ron, begyűjtieledelétaratáskor.”
(Péld6,6–8)
„Akinyá ron gyűjt,azeszesfiú,de

aki aratáskor alszik, az szégyellni
való.”(Péld10,5)
„Minthóanyár hoz ésesőazara-

táshoz,úgynemillikazostobáhoza
dicsőség.”(Péld26,1)
„Nemerősahangyáknépe,még-

is beszerziknyá ron az eledelüket.”
(Péld30,25)
„Ott marad mindenestül a he-

gyekragadozómadarainakésaföld
állatainak. Ott nya ral a ragadozó

madár,ésotttelelaföldmindenál-
lata.”(Ézs18,6)
„Elmúltazaratás,végetértanyár, és

minemszabadultunkmeg!”(Jer8,20)
„Összezúzódottavas,acserép,a

réz,azezüstésazarany,ésolyanlett
azegész,mintnyá ri szérűnapolyva,
amelyetelviszaszél,ésnyomátsem
lehettalálni.Akőpedig,amelyledön-
tötteaszobrot,nagyheggyélett,ésel-
foglaltaazegészföldet.” (Dán2,35)
„Összedöntömatéliházatanyá -

ri házzalegyütt,elpusztulnakazele-
fántcsontházak,végeleszasokféle
háznak–ígyszólazÚr.”(Ám3,15)
„AzonanaponfolyóvízfakadJeru-

zsálemből,egyikágaakeletitengerfe-
léfolyik,másikágaanyugatitengerfe-
lé;ígylesztélen-nyá ron át.”(Zak14,8)

* * *

„Okuljatokafügefapéldáján:amikor
márzsendülazága,és levelethajt,
tudjátok,hogyközelvananyár. Ígyti
is,amikormindeztlátjátok,vegyétek
észre,hogyközelvanő,azajtóelőtt.”
(Mt24,32–33;Mk13,28–29;Lk21,30–
31)–„Jöjj, Uram Jé zus!” (Jel22,20)

g Vá lo gat ta: G.A.

Nyár a Bib li á ban
b AprotestánsújfordításúSzentírásszerintazÓszövetségben éppenegy
tucatszorfordulelő–örökérvényűigazságokathordozóigékben–az
évszakotjelölőnyár szavunk,mígazÚjszövetségben csakegyszer:Jézus
mondásában,amelyetaszinoptikusokmindközreadnak.Tekintsükhát
átanyaratabibliaikönyveksorrendjében,ésgondolkozzunkelazon,
hogy–Istennelösszefüggésben–mitüzenszámunkraezazévszak!Hogy
neaggódvafigyeljünkanapokra,ahónapokra,azévszakokraésazesz-
tendőkre(lásdGal4,10),éshogyakánikulábanisszemünkelőttlebeg-
jen–denedélibábként!–azévesigénkbenelénktártcél:„Mertnin-
csenittmaradandóvárosunk,hanemazeljövendőtkeressük.” (Zsid13,14)
Ahol„nemlesztöbbéidő” (Jel10,6),ígyéjszakasem,mertazelsőkel-
múltak.CsakIstenlesz„mindenmindenekben” (1Kor15,28).

is ten tisz te let és szál lás a mát rá ban
Szeretetteladjukhírül,hogyaFébéEvangélikusDiakonisszaegyesület
mátraiNázáret-templomábanjúliusban,augusztusbanésszeptember-
benmindenvasárnapfél12-koristentiszteletettartunk.Atemplomcí-
me:3235Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7–9.
Jézusszavávalhívunk:„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan…”
Atemplomhozcsatlakozóüdülőrészbenturistaszintűszállásisvan

felszereltkonyhával,melegvizesmosdókkal(hálózsákról,takarórólaje-
lentkezőkmagukgondoskodnak).Jólehetőségsokgyermekescsaládok,
iskolaivagygyülekezetiifjúságicsoportok,jólevegőrevágyóasztmásgye-
rekekszámára.
Aszállásdíja:2000Ft/fő/nap+idegenforgalmiadó.Gyermekeknek

hároméveskorigingyenes,háromtóltízéveskorig1000Ft/fő/nap.Jelent-
keznilehetafebe.egyesulet@lutheran.hue-mailcímen.

Felejthetetlenpillanatvoltagyüleke-
zetéletében.Afiataloktizenévesko-
rukramárértik,hogymiértállnakkinn
azoltárelőtt.Ilyenkormegilletődnek,
ésérzik,hogyvalamicsodálatosdo-
logindultelazéletükben.Milyenfel-
emelőésjóérzésisafiataloktólhal-
lani,hogyéletükbenakrisztusiúton
akarnakjárni.Márőkistudják,hogy
ezakeskenyút–amelyolykorugyan
göröngyös–azörökéletrevezet.
Háromhétmúlvaafelnőttekegy

csodálatostemplomialkalmontettek
hitvallástnyilvánosan.
Aszokásostóleltérőmódon,egye-

sévelálltunkkiazoltárelé.Különbö-
ző történeteket hallhattunk arról,
hogy kit milyen módon közelített
megaTeremtő,kithogyanszólított
meg. Az idősek nem szégyellték,
hogyhosszabbidőreletértekazigaz
útról,viszontannállelkesebbenme-
sélték,hogyantaláltakvissza.Négy
testvérünkahitvallásokutánfelvet-
teakeresztséget,megkeresztelkedett.
Majdőkisazoltárelőttletérdelvea
többiekkelegyüttmondtákakonfir-
mációifogadalmat.

Sán dor Fri gyes tisztelendőúrmeg-
áldottminket, és a következő igét

mondtanekünk:„Úgy ra gyog jon a ti
vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy
lás sák jó cse le ke de te i te ket, és di cső ít -
sék a ti mennyei Atyá to kat.” (Mt
5,16)Ennélazigénéltalánsemmisem
tudjajobbankifejezni,hogymicso-
da felelősségünk van, ésmennyire
példamutatóankellélnünk.
Miutánnyilvánosanvallásttettünk

hitünkről,agyülekezetimádságávalaz
Úrszentasztaláhozjárultunk,hogya
Szentlélek erejével először vegyük
magunkhozazÚrszentvacsoráját.
Mindkét vasárnap örömteli ün-

nepvolt.Nemcsakazoknak,akikfo-
gadalmattettek,hanemazoknakaro-
konoknak,hozzátartozóknakis,akik
résztvettekezenameghatóalkalmon.
Tizenkilencévesenénishiszemés

tudom,hogyazéletünkmegválto-
zott. Mindannyiunk szíve mélyén
ottvanazistenipecsét,dehanemta-
láljukmegatest,lélek,szellemhar-
móniáját, és nem támasztjuk fel a
magunkszellemioldalát,akkorha-
martévesútontaláljukmagunkat.Ha
mimind – felnőttek és fiatalok –
megtartjuk,amitmegfogadtunk,ak-
korazIstenvelünklesz!

g JágerBence

két kon fir má ció 
mis kol con

b Aszokatlannaktűnőmiskolciesetpéldamutatólehet:egyéven–sőt
néhányhéten–belülkétkonfirmációtistarthattakazészak-magyar-
országinagyvárosban.Május26-ántizenegyfiatal,június16-ánpe-
digtizenegyfelnőtt–azalighuszonévestőlegészenahetvenévesig–
tettvallásthitéről.

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

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30/MusicaSacra
Verdi egyházzenéje – 5. rész
10.40/M1
Kérdések a Bibliában
IttzésIstván–
Micsodajelelesz...
11.30/M1
Látogatóban Csomós József
református püspöknél
0.35/M1
MüpArt classic
EgyesteChopinnel–
BogányiGergelyzongorázik

HÉTFŐ

9.00/DunaTv
,,Ha a mi fényünk nem lobogna...’’
(magyar ismeretterjesztő film)
Nándorfehérvár1456–
Budapest1956
9.20/M2
Rejtélyek Tesz-Vesz városban
19.00/Bartókrádió
Verdi – Wagner 200
Útinapló,1.rész
AMagyarÁllamiOperaház
turnéjaJapánban
21.00/DunaTv
Hyppolit, a lakáj
AJátékszínelőadása(1990)
22.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
Debrecenidzsessznapok2012
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

5.20/M1
Hajnali gondolatok
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Benne:Puccini:
Capricciosinfonico
12.20/DunaTv
Városrajzolatok – 
Budapest, 8/7. rész
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
12.35/DunaWorld
Magyarország története
Forradalom és honvédelem
13.05/DunaWorld
Isten kezében
Mátéevangéliuma
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)

SZERDA

12.00/PaxTv
Böszörményi Gyulával
Vámos Miklós beszélget
12.50/DunaTv
A világörökség kincsei
(német ismeretterjesztő
sorozat)
AHaghpat-ésSanahin-
kolostor–Afelemás
testvérpár,Örményország
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
19.30/DunaWorld
Hazajáró
Kis-Kárpátok–
Anyugatigyepűőre
19.41/Kossuthrádió
Téli-nyári laboda
Dalok,gyermekjátékok,
mondókákóvodásoknak
Énekel:SzalókiÁgi

CSÜTÖRTÖK

11.07/Kossuthrádió
A Hely
11.45/DunaWorld
Sebaj Tóbiás
12.50/DunaTv
A víz rejtélyes útjai
(szlovén dokumentumfilm)
13.05/Bartókrádió
A King’s Singers hangversenye
13.25/M1
Átjáró
Emberekéstörténetek
aKárpát-medencéből
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
JankovicsMarcell
20.25/DunaWorld
Talentum
VenczelÁrpád
21.10/M2
15. FINA 
vizes-világbajnokság 2013
Magyarország–Kazahsztán
nőivízilabda-mérkőzés

PÉNTEK

8.35/DunaTv
Hazajáró
AzAlsó-Garammente
Kenutúraakurtaszoknyás
falvakközött
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.07/Kossuthrádió
Alma és fája
GryllusDánielésfia,
Sámuelzenészek
14.32/Kossuthrádió
Regényes történelem
MagyarhonvédekSzardínián
17.00/DunaWorld
Jókai Mór városai:
Komárom, Pápa,
Balatonfüred
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
BalázsGézaműsora

SZOMBAT

9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
9.40/DunaTv
Sírjaik hol domborulnak?
10.10/M2
Akadálytalanul
Down-világnapaVígszínházban
15.20/M1
A világörökség kincsei
ASzentPéter-székesegyház
ésaVatikánváros
17.15/Bartókrádió
Titkok a muzsikában –
zeneszerzőporték
JohannSebastianBach
ésLudwigvanBeethoven
19.45/Bartókrádió
Titkok a muzsikában –
zeneszerzőportrék
RobertSchumann
ésEdvardGrieg

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.10/DunaTv
Vad Magyarország –
A vizek birodalma
Magyarismeretterjesztőfilm
9.30/M1
Evangélikus magazin
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
Mozart:C-dúrmise–K.167
20.30/DunaWorld
Talentum
LajkóFélix
21.15/Bartókrádió
Arcadi Volodos 
a Carnegie Hallban

vASárNAPTól vASárNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 21-étől július 28-áig
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va sár nap (jú li us 21.)
Az Úr őr zi a jö ve vé nye ket, tá mo gat ja az ár vát és az öz ve gyet. Zsolt146,9a–
b(1Jn4,19;Mt5,13–16;Ef5,8b–14;Zsolt11)„Hazánkbaéventeátlagosan3500-
4000menedékkérőérkezik,legtöbbjükavoltJugoszlávia,AfrikaésaKö-
zel-Keletországaiból”–olvasomaMagyarVöröskereszthonlapján.Éshogy
azEurópaiUniónyomásamiatt„Magyarországegyreszigorúbbmenekült-
ügyipolitikátfolytat”.Vajonminemvagyunkjövevények,árvák,elesettek,
menekültek?Sajnoséletünksoránbármikorválhatunkbármelyikké…Há-
lalegyenIstennek,hogymennyeiAtyánknemvédi„szuverenitását”tőlünk,
nemgyakorolnyomást,nemhúzkörénk„schengenihatárt”,hanemkitárja
karjátésazatyaiházajtajáttékozlófiaielőtt,ésalegteljesebbéletetésbol-
dogságotkínáljafelmindenkinek,akihozzákiált.

Hét fő (jú li us 22.)
Ne félj, te ki csiny nyáj, mert úgy tet szett a ti Atyá tok nak, hogy nek tek ad ja az
or szá got! Lk12,32(Jer32,42;Jak2,14–26;ApCsel22,22–30)Esorokírójaisag-
gódótípus,ígyszívéhezszólnakJézusszavai…Olvastamegypszichológiaikí-
sérletről,amelybenavizsgáltszemélyekkelfeljegyeztettékmindenrendűés
rangúaggodalmukat,alegkisebbtőlalegnagyobbig.Napontasokfeljegyzés
készült,ésaztismellékellettírni,hogybeigazolódott-e,megtörtént-e,ami-
tőlféltek.Egyévutánkiderült,hogyazesetekke ve sebb mint egy ötö dé ben volt
jogosasok(lélekmérgező)aggodalom.HaIstenkezébetettükleéletünket,ne
legyünkkicsinyhitűek!AzÚrJézusnagyobbamifélelmeinknél!Nekünkad
mindent,ésnekünkadjaazaggódásmenteséletetis.Amihitünkkicsi,Jézus
hatalmaéserejeviszontvégtelen–kérjüktőle,hogynövelje,erősítsehitün-
ket,hiszengond,bajminketisér,denemvagyunkegyedülbenne!

Kedd (jú li us 23.)
Mind örül nek majd, akik hoz zád me ne kül nek. Zsolt5,12a(Jn15,10–11;2Kor
6,11–18/7,1/;ApCsel23,1–11)Visszatérvea„menekültügyihelyzetre”:Istenme-
nedékreszorulónépenemkerülfogdába,mintahazájukatelhagynikénysze-
rülőkegymásikországban–éppenakkorkerülünkkia„fogdából”,amikorha-
zatalálunkIstenatyaiházába.Ahalálfélelemszorításaésabűnkeserűutóíze
helyettörömötad.Ezazonbanmély,maradandóöröm,nemazafelszínesér-
zés,amelyetörömhajhászásunksoránvalahaisátéltünk!Nemveszieltőlünk,
sőtegyretöbbetad,ahogyanátadjukkezébeéletünket,megnyitjukelőttelel-
künket.Nemmitesszükeztacsodát,hanemővégzielrajtunk.

Szer da (jú li us 24.)
Urunk (…), add meg szol gá id nak, hogy tel jes bá tor ság gal hir des sék igé det.Ap-
Csel4,29(Jer15,16;Jak3,13–18;ApCsel23,12–35)Ezazimádságnemanyagi
jólétért,javakért,világielőrejutásért,mégcsaknemishosszúéletértvagyegész-
ségértszól.Akezdődőkeresztényüldözésekidejénazapostoloknemasaját
biztonságukért,azéletükértkönyörögnek,deazellenségvesztéértsem!„A hit
hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus be szé de ál tal.”Amaikoremberesem
szívesenhalljaatörvényt,ésnemakartudnibűnösállapotáról.Azigazság,az
evangéliumüzenetévelkelleléállnunk,Krisztusrakellmutatnunk,hiszenmi
márkegyelmébőlélünk.Legyünkmiisbátorigehirdetőiazevangéliumnak!

Csü tör tök (jú li us 25.)
Kö nyö rülj raj tam ke gyel med del, Is te nem, tö röld el hűt len sé ge met nagy ir gal -
mad dal! Zsolt51,3(Lk7,47;Lk11,33–36/37–41a/;ApCsel24,1–27)Ahívő
emberszámárasemkönnyűolykorbocsánatotkérnivagyszívbőlmegbo-
csátani.Pedigmindigmegfogadjuk,hogyelőbbtízigszámolunk…Hogyelőbb
gondolkozunk,aztánbeszélünk…Hogynemvagdalkozunk…Hogyjórama-
gyarázzukadolgokat…Aztánmégismegtörténikabaj.Sebetejtünk,ésse-
betkapunk.Forduljunksebeinkkel,bűneinkkel,kudarcainkkalelőszörIs-
tenhez!Azutánnézzünkelőre,induljunkel,éstegyükmegakövetkezőlé-
péstazőútján–amegbékélés,megbocsátásfelé.

pén tek (jú li us 26.)
Ves se tek ma ga tok nak igaz sá got, ak kor hű sé get arat hat tok!Hós10,12a(Ef4,24;
Jn18,19–24;ApCsel25,1–12)Avetés-aratáshasonlatátjólértetteHóseásko-
ránakembere.Mai„szántó-vető”emberek:amultinálrobotolókvagyköz-
munkáskéntdolgozók,gyesenlévőanyukák,munkanélküliek,nagycsaládo-
sokvagynyugdíjasok–mimindfelelősekvagyunkIstenelőtttetteinkért.
ÉsnemavasárnapiistentiszteletidejénkellkeresnünkIstentésélnünkhi-
tünket…Vetés,aratásmindennapunk,ajándékéslehetőségmindenóránk,
ragadjukmeg!

Szom bat (jú li us 27.)
Pi lá tus meg kér dez te Jé zus tól: „Te vagy a zsi dók ki rá lya?” Ő pe dig ezt fe lel te: „Te
mon dod.” Lk23,3(Zof3,15b;Fil2,12–18;ApCsel25,13–27)Hónapokótaláz-
bantartjaavilágotanapokbanmegszületendőangoltrónörökös.Király/ki-
rálynőleszmajd,mármostdrágaajándékokkalhalmozzákel,segynapóri-
ásipompávalteszikfejéreakoronát…Avilágsorsátegyet len ki rály változtat-
tameg,akitazevangéliumbanmegörökítettkörülményekközött:gúnnyal,köp-
ködéssel,veréssel„koronáztakmeg”.Díszes„ruhát”iskapott,és„hódoltak”
iselőtte.Gyök össy End re ígyír:„ÚgyjátszanakJézussal,minthaKirályvolna.
SJézusegyetlenszónélküleltűri,pontosabbanelviselieztajétékot.Némán
ésszótlanul,mintegykirály!Királyimódon,mertvalóbanaz!”

g KőhátiDorottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
Gyakorlattal,tapasztalattal54éves
özvegyasszonyidősgondozást,ház-
vezetést,takarítástvállalottlakással
is.Tel.:70/260-0472.

* * *

Kétlánykeresegyharmadik–már
dolgozó,keresztény–albérlőtársategy
háromszobáslakásbaaugusztus1-jé-
től.Alakásvilágos,felújított,szépen
berendezett, a belvárostól kb. húsz
percre,aXI.kerületben,a7-esbuszvo-
nalán,csendeshelyentalálható.Ára:
35000Ftrezsivelegyütt.Érdeklődni
a70/549-0728-astelefonszámonlehet.

APRÓHIRDETÉS

GYÁSZHÍR
„Mert én tu dom, hogy az én meg vál tóm él, 

és utol já ra meg áll a por fö lött…” (Jób19,25)

Tá borsz ky Lász ló né született Mór Mar git
életének84.esztendejébencsendesen,család-
ja szerető jelenlétében hazatért megváltó
Urához.Kéréseszerinthamvaitszűkcsaládi
körbenjúlius14-énabudaörsitemetőben,fér-
jemelletthelyeztükel.Kérjükmindazokat,
akiktisztelték,szerették,imádságbanemlé-
kezzenekróla.

A gyá szo ló csa lád

nyá ri mun ka rend az or szá gos iro dá ban
AMa gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já ban (1085Buda-
pest,Üllőiút24.)július29.,hétfőtőlaugusztus9.,péntekig–anyárisza-
badságegyidőbentörténőkiadásamiatt–általánosmunkaleálláslesz.
Elsőmunkanap:augusztus12.,hétfő.Szívesmegértésüketkérjük.

Apesterzsébetievangélikusgyü-
lekezetbenjúlius28-án,vasárnap
adélelőtt10-korkezdődőisten-
tiszteletenköszöntikBen c ze Ist -
ván orgonistát90.születésnap-
jaalkalmából.IgéthirdetGyő ri
Gá bor Ádám esperes.

Szü le tés
Kiss Ta más és
Gáncs Tün de há-
zasságátIstenmá-
sodik gyermekkel
áldotta meg. A
gyermekneve:Do -
mon kos Ba lázs.

„Bi zony az Úr
aján dé ka a gyer -
mek, az anya méh
gyü möl cse ju ta -
lom.” (Zsolt127,3)


