
Gyűj tés az ár víz-
 ká ro sul tak ja vá ra 

Azutóbbihetekbenszámosolyan
településenokozottsúlyoskárokat
azárvízszerteazországban,ahol
evangélikustestvéreinkélnek.Szá-
mukraésmindazokszámára,aki-
ketezatermészeticsapássújtott,
aMagyarországiEvangélikusEgy-
házOrszágosPresbitériumagyűj-
téstszervez.Kérjükezértminden
jó szándékú ember adományát,
amelyetazalábbi,erreacélrael-
különített bankszámlára juttat-
hatnakel.AzOTPBanknálveze-
tettszámlaszáma:

11707024-20478070;
„MEEazárvízkárosultak

megsegítésére”
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A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a helyszínen segíti
az áradások károsultjait. Kérjük, támogassa Ön is a mun -
kánkat! Csekket kérhet: 1/205-3955. Adomány számlaszám:

11705008-20464565, On-line adományozás: www.segelyszervezet.hu 

AzEgyesültNemzetekSzervezetének
javaslataalapjánakörnyezetvédelmi
világnapalkalmábólaJézusTestvé-
reiÖkumenikusDiakóniaiRendhu-
szadikalkalommalrendeztemegate-
remtésünnepét.AKör nye zet ba rát
élet vi tel – fenn tart ha tó tár sa da lom
címmelmeghirdetetteseményrejú-
nius3.és5.közöttBudapest-Pesthi-
degkútonkerültsor.

Azünneprésztvevőitöbbekközött
elzarándokoltakazősigercseitemp-
lomhoz,aholGáncs Pé ter püspöktar-
tottnyitóáhítatot.Aprogramsorán
teljesliturgiájúökumenikusistentisz-
teletrekerültsor,majdkülönbözőfe-
lekezetűmeghívottakelőadásaihang-
zottakel.

f Részletek a 3. oldalon

Te rem té si
ün nep 

b Június4-én,pénteken,pontbanfélötkoraKárpát-medence–csaknem
–valamennyimagyaroklaktatelepülésénektemplomtornyábanmeg-
kondultakaharangok,emlékeztetvén(évtizedekótaelőször)hazánk
szétszabdaltságára.Az1920-astrianonibékediktátumkényszerűalá-
írásaidőpontjának90.évfordulójánazonbanamagyarságisméttör-
ténelmetírt…HosszúévtizedekutánelsőízbenemlékezettmegaMa-
gyarKöztársaságparlamentje–atelevízióáltalközvetítettrendkívüli
ülésen–nemzetitragédiánkról.Ennélisnagyobbjelentőségetkelltu-
lajdonítanunkannak,hogyaparlamentiemléküléstkövetőenaképvi-
selőktöbbsége–azüléstösszehívóházelnökvezetésével–azOrszág-
házbólIstenházába(aSzentIstván-bazilikába)vonultát,aholemlék-
mise,majdökumenikuselcsendesedésvittenépünk,nemzetünk,ha-
zánkügyétazÚrelé.AMagyarTáviratiIroda(MTI)jelentéseialapján
készítettalábbihírösszefoglalónkolyanössztársadalmitörténéseketkí-
vándokumentálni,amelyek–meggyőződésünkszerint–jelentőség-
gelkell,hogybírjanakmindenmagyarevangélikusszámárais.

Március31-énSó lyom Lász ló köztársaságielnökaláírtaamagyarállampol-
gárságrólszólótörvényt,amelyalapjánahatárontúlimagyarokkedvezmé-
nyesenszerezhetikmegamagyarállampolgárságot.Ajavaslatazeddigitől
eltérőenahatárontúlimagyaroknaknemszabjaazállampolgárságmegszer-
zésénekfeltételéülabejelentettmagyarországilakóhelyetésazalkotmányos
alapismeretekvizsgát.

Aköztársaságielnökazévfordulótmegelőzőnaponláttaelkézjegyévela
június4-ét,atrianonibékeszerződésaláírásánaknapjáta nem ze ti össze tar -
to zás nap já vá nyilvánítótörvényt,ígyazpéntekenhatálybaléphetett.Atör-
vénnyelazOrszággyűléskinyilvánítja,hogy„a több ál lam fenn ha tó sá ga alá
ve tett ma gyar ság min den tag ja és kö zös sé ge ré sze az egy sé ges ma gyar nem zet -
nek, mely nek ál lam ha tá rok fe let ti össze tar to zá sa va ló ság, és egy út tal a ma -
gya rok sze mé lyes és kö zös sé gi ön azo nos sá gá nak meg ha tá ro zó ele me”.

AParlamentbenjúnius4-én,abékediktátumkilencvenévvelezelőttialá-
írásánakpontosidőpontjábanvettekezdetétaTrianon-emlékülés.Sch mitt
Pál házelnökszavaiutánSólyomLászlóköztársaságielnökbeszédehang-
zottel,akiszerintazemléknapakkortöltibefeladatát,havalóbanújkor-
szakotnyitanemzetegészérőlvalógondolkodásnakéscselekvésnek.

„Trianonsemtudtamegfojtaniamagyarságéleterejét,bizalmáthazájá-
banésszebbjövőjében”–mondtaNé met Lász ló nagybecskerekimegyéspüs-
pök,hangsúlyozva,hogyatrianonitraumafeldolgozásamérhetetlenpozi-
tívenergiáttudnafelszabadítaniamagyarnemzetben,éserrevárMagyar-
országésamagyarokvilágszerte.

Azemlékülésután,estehatórakoraSzentIstván-bazilikábanEr dő Pé ter
bíboros,prímás,esztergom–budapestiérsekcelebráltmisét,eztkövetőenpe-
dig,aképviselőktöbbségénekrészvételével,ökumenikusimaóráttartottak
–többekközött–D. Sze bik Im re nyugalmazottevangélikuspüspöknek,aMa-
gyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsaelnökénekszolgálatával.

g EvÉlet-összefoglaló

Az or szág há zá ból 
az Is ten há zá ba

Par la men ti em lék ülés és öku me ni kus 
emlékezés Tri a non 90. év for du ló ján

b LapzártánkidejénazárvízmiattÉszak-Magyarországonmártöbbmint
ötezerembernekkellettelhagyniaotthonát.Azárvízkárosultakjavá-
rapéldátlanösszefogássalindítottakgyűjtéseketkülönbözőszerve-
zetek.ÍgyteszaMagyarországiEvangélikusEgyházésaMagyarÖku-
menikus Segélyszervezet (MÖSZ) is – ez utóbbi az elárasztott
területekenissegítiazáradásokkárosultjait.AzEvangélikusÉlet el-
sőoldalánmostmégisegycivilkezdeményezésrőlszeretnénktudó-
sítani.Egyrőla–remélhetőleg–számos„apró”jócselekedetközül…

Azevangélikusokinterneteslevelezőlistáján,aFra ter ne ten voltolvasható
Scher mann Gá bor értesítésearról,hogyegytatabányaicsaládjúnius20-tól
30-igszívesenvállaljatíz–tizenötolyangyermekfelügyeletét,akiknekavíz
tönkretetteazotthonát.Mintahelyievangélikusegyházközséglelkészétől
megtudtuk,afelajánlástagyülekezetegyikpresbitere,Saller Molnár Róbert
ésbátyja,Gyula tette,akijelenlegistámogatrászorulógyerekeket:családi
vállalkozáskéntműködőéttermükbenfebruárótaazegyikközeliáltalános
iskolatizennyolctanulójánakadnakingyenebédet.

–Akatasztrófahallatánarrajutottunk,hogyamagunkeszközeivelleg-
inkábbtalánazzaltudnánksegíteniazárvízkárosultjainak,haanyáriszü-
netkezdeténegyrövididőre„tehermentesítenénk”afelnőtteket,hogymíg
őkazotthonaikatpróbáljákvalamelyestrendbehozni,nekelljenközbenmég
agyermekeikreisfigyelniük–mondjaSallerMolnárRóbert.

Előszörúgytervezték,hogycsaládoknálszállásoljákmajdelagyerekeket,
deidőközbenazönkormányzatisfelajánlottnéhányszobátésegyközössé-
gitermetazegyikkollégiumban.Agyermekektermészetesennemmarad-
nakfelügyeletnélkül:SallerMolnárRóbertlányapedagógus,ővállalta,hogy
megszervezi,mikorkivigyázazapróságokra.Agyerekekutaztatásátisők
szerveznékmeg;nemcsakelmennénekértük,dehazaisvinnékőket.Utób-
bitpedigazzalisösszekötnék,hogyátadjákazadottgyülekezetnekatata-
bányaiakélelmiszer-,ruhanemű-éstisztítószer-adományát.

–Tizenkétévkörüligyermekeketvárunk,lehetőségszerintegyazontelepü-
lésről.Azérintettterületekenlévőegyházközségeklelkészei–SchermannGá-
boronkeresztül–biztosantudnaksegíteninekünkabban,hogykapjunkegypon-
tosnévsortarról,szerintükkikethozzunkelerreabőegyhétreTatabányára.

g V.J.
f La punk „Pres bi te ri” ol da lán a Fel ső zsol cá val szomszédos Ar nót ár el -

le ni he ro i kus küz del mé ről köz lünk ri por tot evangélikus lelkészük tollából.

Civil kurázsi
Szolidaritás a baj ba ju tot takkal

A nemzeti összetartozás és összefogás napjai

Új időpont! AMagyarÖkumenikusSegélyszervezetMágaZoltánhe-
gedűművészéssztárvendégeiközreműködésévelsegélykoncertethirdet
azárvízkárosultakmegsegítésére.Ajótékonyságikoncertrejúnius23-án
(szerdán)19óraikezdettelkerülsoraDeáktérievangélikustemplomban.

„Változatlanmeggyőződésünkazonban,
hogyapogánymitológiailyenalakjai
nemvalókkereszténytemplomba.Atu-
rulnemléphetaSzentlélekhelyébe.”

Emese álma és egy püspök
álmatlansága f 6. oldal

„Deahívő,dráganénifeltesziakövetke-
zőkérdéstis:»Mitszámít,tisztelendőúr,
hogyapincémbenmareggelrenyolcvan
centivízvan,mígaszomszédfaluban,vá-
rosbanalakásokbanáll?«”

És jött a Sajó! f 9. oldal

Isten emésztő tűz f 2. oldal
Edinburghi gyorsmérleg f 4. oldal
6. évfolyamában a lelkészakadémia f 5. oldal
Szétszaggatott ország f 6. oldal
Luci Ferkó a paradicsomban f 7. oldal
Melléklet: Útitárs– magyar evangéliumi lap

„Remélem,akedvesolvasók,egyházunkfelelő-
sengondolkodótagjaiközülsenkisemgondolja,
hogybajainkatazegyházunk,egyházakirántaz
előbbikurzusnáljoggallojálisabbnakreméltkor-
mányzatmajdhelyettünkmegoldja!”

Reménység és illúziók f 3. oldal
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se Mper refOr M AndA

„Kérve kérek s intve intekminden
kegyeskeresztyént,hogynebotrán-
kozzékmegaBibliaegyszerűbeszé-
deinstörténetein,senekételkedjék
azokban.Akármilyenhitványnaklát-
szik is,mégis csak a felséges Isten
hatalmának, bölcsességének való-
ságosigéje,műve,történéseésítélete
mindez.Olyankönyvez,amelyaböl-
cseketéstudósokatbalgataggászé-
gyeníti,scsakazegyszerűekérthetik
meg,mintKrisztusismondja...Dobd
sutbahát amagad elképzeléseit és
érzéseit, shelyezdmindenek fölée
könyvet,mintlegfelségesebbésleg-
drágább szentséget,mint a leggaz-
dagabbkincsesbányát,amelyetelég-
géfeltárniéskimerítenisohasemle-
het.Hogymegtalálhasdbenneazta
bölcsességet,amelyetIstenolyegy-
szerűségbenadelénk,hogyelhomá-
lyosítésmegszégyenítveleminden
oktondigőgöt.Ekönyvajászolbölcső
ésapólya,amelybenaKrisztusfek-
szik.Lám,azangyalisideutasítjaa
pásztorokat.Jóllehetapólyasilányés
szegényes,dedrágakincsaKrisztus,
akibennevan.”

d� Luther Márton: Jer,örvendjünk
keresztyének!

(Szabó József fordítása)

b Maiénekünk,aJöjjetek,IstenFia
hív (EÉ435)közvetlenülkapcso-
lódik a heti igéhez: „Krisztus
mondja: »Jöjjetek énhozzám
mindnyájan,akikmegfáradta-
tok,ésmegvagytokterhelve,és
énmegnyugvástadoknektek.«”
(Mt11,28)

Azénekszövegénekszerzőjeatiroli
születésű Ge org Grün wald, akinek
életérőlnemsokat tudunk,deamit
igen,azrendkívülmegrázó.AJa kob
Hut ter vezettekeresztelők(Hut te ri -
s che Brü der) történetéttartalmazókö-
tetbeneztolvashatjuk:„1530-banG.G.
cipésztestvérünket–Istenigéjénekés
gyermekeinekbuzgószolgáját–azInn
mellettiKufsteinbanazisteniigazság
miattbebörtönözték,elítéltékésmeg-
égették,ígyhátvéréveltettlovagiasta-
núságotazÚrtanításamellett.EzaG.
énekeltemegésköltötteújraaszinte
mindenüttismertKommt her zu mir,
spricht Got tes Sohn régiéneket.”Eza
korabeliszóhasználatszerintGrün-
waldszerzőségétjelenti.

Azeredetikölteményhétversszak-
ra terjed, ebből énekeskönyvünk
Túr me zei Er zsé bet fordításábanné-
gyetközöl(1.,2.,6.,7.).Ametruma8,
a8,b7,a8,a8,b7;ahárom-háromszo-
rosabbanösszefüggősorkétrészre
osztjaastrófát.

AzelsőkétversszakKrisztussza-
vainakparafrázisa(ahetiigefolyta-
tása: Mt 11,28–30), melyben Jézus

igájaéskönnyűterheafőgondolat.
Análunknemszereplőháromstró-
fa a mulandó fiatalságot és erőt a
gyengeséggel állítja szembe, majd
arrólbeszél,hogyhiábavalóagazdag
vagyona,atanultembertudása,ha
nemismerifelakegyelmiidőt.Az
utolsókétversJézusörökszavának
követésérebátorít.

Azénekdallamamára16.század
elején felbukkant világi forrásban,
szerzőjétnévszerintnemismerjük.
1530-banrendeltékhozzáGrünwald
versét,és1534-benNürnbergbenje-
lent meg nyomtatásban. A dallam
többnyirekörülfonjaamollhármas-
hangzatot,éskétszerlépazáróhang
alá:ezadjaakompozíciókiegyensú-
lyozottságátésstabilitását.Astrófa
szilárdságátaziselősegíti,hogy–a
rímképlethezisigazodva–az1–2.,
valaminta4–5.soregymásvariánsai,
a3.és6.sorpedigújgondolatothoz.

Anémetdallam(EG363)páratlan
lüktetésű,ésritmikailagsokkalvál-
tozatosabb,mintazáltalunkismert
verzió.Ilyenegyszerűsödésifolyama-
ton ment át énekeskönyveinkben
többekközöttazÚr Jé zu sunk, for dulj
hoz zánk (EÉ279)vagyaMenny nek,
föld nek te rem tő je (EÉ96).

g EcsediZsuzsa

Mintegyzölderdőapusztaságkö-
zepén–olyanGe org Grün wald éne-
ke…Üdítőlátvány,nyugalmat,békes-
ségetadókörnyezet,abelsőcsend
szigete,frisslevegő,azéletillata.

Ezazénekigazievangélikuskincs.

Aztmutatja,hogyénekeinknemmu-
landó vallásos érzelmekből fakad-
nak,nemakegyesromantikatermé-
kei,hanemigehordozók.Ezérttűnik
a16.századidallamésszövegegyaránt
frissnek,éssajátunkkénténekelhetjük
mi,21.századiemberekis.

Igéthordoz,mégpedignemisakár-
milyent.KrisztusUrunksajátszavát,
azevangéliumiigékközülisazegyik
legismertebbet, sőt legkedvesebbet:
„Jöj je tek én hoz zám…” (Mt11,28)Je re -
mi ás pró fé ta köny vé ben olvassukeztaz
ígéretet (31,25), amely Jézus száján
márnemamesszitávolreménysége,
hanem személyes valóság. Benne
megérkezettazIstenajándéka:anyu-
galom,abékesség,afelüdülés–szem-
benabűnnyugtalanságával,agyűlöl-
ködésbékétlenségévelésazéletküz-
delmeibőladódókimerültséggel.

Az igehordozóének sajátossága,
hogy nem magyarázgatja a bibliai
mondatot,nemiscsupánkiegészíté-
sekkellátjael,esetlegkiszínezveaz
egyszerűbb fogalmazást. Ezek az
énekekolyanok,mintaprédikáció.
Az igehirdetés nem egyszerűen az
igérőlbeszél,vallásosgondolatokkal
kiegészítveazt,hanemprédikál,az-
az meg hir de ti az igét. Isten pedig
vállalta,hogyazemberiszavakbanő

magaszólalmeg.Azigehirdetésígy
válhat élő evangéliummá. Az ige-
hordozóénekisígyválikprédikáci-
óvá:önmagunknak,egymásnak,má-
soknak éneklünk, és énekünkben
megszólalazIsten.Magaavilágonúr
Fiúisten.

„Jöjjetek”–hangzik a szavane-
künk,nekemhangzóan.Nincskizár-
vasenkihívogatószeretetéből!Kor-
ra,nemre,bőrszínre,hitreéslelkiál-
lapotravalótekintetnélkül,minden-
kinekszólameghívó.

Annyimindenhívogatmanapság.
Hívnakprogramokra,rendezvények-
re, hívnak vásárlásra áruházakba,
boltokba, hívnak pártokba, hívnak
ilyen-olyankínálattalközösségekbe.
De tényleg azt kapjuk, amire vá-
gyunk?Shaavágyainkatkielégítiis
ezvagyazakínálat,ténylegaztadja,
amirevalóbanszükségünkvan?Jézus,
azIstenFiahív:jöjjetekénhozzám.Ő
megadja,amiazéletre,azörökélet-
reelegendő.Nemkecsegtetkönnyű,
gondtalanélettel,hiszen„igát”kellfel-
venni,deezvállalható,ésvelecélba
juthatunk.Hívószaváraegyjóválasz
van:követniőt.Akeresztényember
nagykísérleteez,amelybenottvanel-
rejtveasikeresvállalkozás:nemami-
énk,hanemahívó,kísérő,vezető,cél-
bajuttatóÚr„sikere”.

Azéneketzárónagyhitvalláspe-
digagyülekezetválaszaazigére.Az
énválaszomKrisztushívószavára.
Arraaszóra,amelyreegyéletetlehet
–sőtérdemes–építeni.

g HafenscherKároly

Jöj je tek, Is ten Fia hív

b StefanZweigRáhelperbeszáll
Istennel címűnovellájábanIsten
rettenetesharagjaaszentváros
ellenfordul.Aközelgőveszede-
lemneksenkisemtudellenállni.
Engesztelőn vonulnak fel az
Ószövetség nagyjai, Ábrahám,
Izsák,Jákób,azősatyákmindés
apróféták,Mózes,Sámuel,Illés
ésElizeus,dehiábaminden,Is-
tennémamarad.

VégülelőállRáhel,Izraelősanyja,
éselmeséliIstennekazőtörténe-
tét.Elmondja,hogymennyitkel-
lettvárnia,tűrnie,szenvednieasa-
ját,Jákóbmellettátéltsorsában,de
elmondjaaztis,hogymindentra-
gikusdöntésébenIstenre figyelt,
tőlenyerterőt.Olyanmegbocsá-
tó,nagyvonalúésszeretettelteljes
akart és tudott lenni, mint az
Örökkévaló,decsakisrátekintve,
rágondolva,tőlekérvesegítséget.
Azt mondja, ha ő, az egyszerű
asszonytudottilyenlenni,éppen
Istenrehivatkozvamindentetté-
ben,akkor–hogynecsalódjonab-
ban, akireeddig támaszkodott–
Istenistudjonmegbocsátóvávál-
ni.Őazonbanhallgat,ésa sötét
felhőknemtávoznak.

* * *

HirdetemnektekazérzékenyIs-
tent,akitnemtudunkmegfogal-
mazni szobrok,képekalakjában,
akitnemtudunkbirtokolniáldo-
zatiformákban,liturgiákban,dog-
matikaitételekben.Őtnemlehet
egyszerűen törvénnyé, eszmévé
lealacsonyítani. Minden emberi
szavunkkevésahhoz,hogymegra-
gadjuk őt. Hirdetem nektek az
éppenemiattnemstatikusIstent,
akimélyenfeltudháborodniosto-

baságainkon. El tud keseredni,
amikorelszakadunktőle.Ember-
telenségünkvalódifájdalmatokoz
neki.Ezafelháborodása,elkesere-
dettsége,fájdalmafélelmetes.

HirdetemnektekIstenharagját,
amelylényegébenmás,mintazem-
berekharagja.Nagyságafelfoghatat-
lan.Deamásságaabbanáll,hogy
nemválaszthatóelazirántunkér-
zettszenvedélyesszeretetétől.Ennek
aharagnakerőtlenleképzéseannak
azapánakharagja,akifiagaztette-
ivel szembesül. Olyan indulat ez,
amelysohanemfelejtiel,hogyaki
ellenfordul,azmindenestől,mindig,
elválaszthatatlanulazövé.ASionon
felvonulhatazélőIstenvárosának
népe,amennyeiJeruzsálem,azan-
gyalokezrei,azelsőszülöttekünne-
pi serege, a tökéletességre jutott
igazaklelkei,őcsakminketkeres,
akikelutasítottukazt,akiszólt,aki
amennybőlszólthozzánk.Minket
keres,mertazövéivagyunk.

* * *

AkkorRáhelszembefordulIstennel.
„TeegyidegenIstenvagy,egyHa-

ragisten, egy Lesújtóisten, egy
Bosszúisten,ésén,Ráhel,akicsaka
SzeretőtszeretiésazIrgalmasnak
szolgált,én,Ráhel,énmegtagadlak
itt,azangyalaidszemeláttára!Ám
hajtsanaktérdetelőttedmindannyi-
an: kiválasztottaid és prófétáid…
én,Ráhel,azanyanemhajlokmeg
Előtted! Egyenes gerinccel lépek
kellős közepedbe, elválasztva lé-
nyedetigédtől.Mertmégmielőttbí-
rájalennélgyermekeimnek,perbe
szállokénVeled,ésíme,nyíltanvá-
dollak,szavad,Uram,ellentmondlé-
nyednek,haragosszádmegtagadja
szíved végtelen irgalmát! Így hát
tégy igazságot lényed és szavad
közt!HavalóbanazEngesztelhetet-
lenvagy,mintakinekmutatkozol,

ámtaszítsleengemisgyermekeim-
hezasötétségmélyébe,mertHarag-
isten-orcádatnemvágyomlátni,és
féltékenységedtajtékzódüheundor-
raltöltel.HaazonbanazIrgalomIs-
tenevagy,aLegkönyörületesebb,kit
szerettemkezdetkezdetétől,kinek
tanításátmindenkorkövettem,ak-
korvessvégetkétségemnek,akkor
ismertesdmegMagadelőttem,adj
jeltnekem,akkor tekints szelíden
rámszánalmadfényében,akkorir-
galmazz gyermekeimnek, és óvd
megaszentvárost!”

* * *

Hirdetemnektekazesélyrevágyó
Istent.Mertmiközbenazemberte-
levannyugtalansággal,bűntbűn-
rehalmoz, aközbenbevanzárva
Teremtőjénekszeretetébe.Hirde-
tem nektek az élet töréspontjait,
aholnincsmás,minthozzámene-
külni, akinek kivívtuk jogos ha-
ragját,akitemberréalacsonyítot-
tunk,akitmegpróbáltunkamagunk
igájábabefogni,akitkészekvoltunk
projekcióinkkalpárbaállítani.Egy
naponkikell,hogyderüljönszá-
munkra,hogymegalázottIstenünk
az egyetlen lehetőségünk ahhoz,
hogy a valódi valóság bármilyen
formájánakrészeseilehessünk.

Hirdetem nektek, hogy Isten
folytonmentségetkeresnekünk,és
végképpnemérti,miértkötődünk
olymélykötődésselahhoz,akihi-
báinkkövetkezményeivelszennyez
be,akivádol,ésközbenújkísérté-
sekkelgyötör,akibezárjaament-
ségek kapuit. Hirdetem nektek,

hogy Isten minden erejével azon
van,hogymentsen,hogyjótmond-
jonrólunk,hogymindentjavunk-
ramagyarázzon.

* * *

Istenpedig,akiválasznélkülhagy-
taÁbrahám,Izsák,Jákóbimádságát,
akinémamaradtaprófétákkérésé-
re,akinembékültmegRáhelszen-
vedéseinekhallatán,most,erreaz
őszintekifakadásrakészelfordítani
haragját.Ésazangyalok„megérték,
hogyszavánaktagadója–hitének
féktelenségéért – kedvesebb volt
Istennek igéje jámbor szolgáinál,
vakbuzgónkövetőengedelmességü-
kért.Ésszertefoszlottazangyalok
rémülete,megbizonyosodvapillan-
tottakfelszárnyaikmögül,ésíme,
újrafényésdicsőséglengettIstenélő
jelenlétekörül,ésmosolyánakbol-
dogítókékjeberagyogtaavégtelen
teret.”

* * *

HirdetemnektekJézusKrisztust.A
keresztenlátszikennekamondat-
nakvalódiértelme:amiIstenünk
emésztőtűz.Igazalobbanása,igaz
aheve,devégülmagátemésztifel.
Agolgotaiégensötétfelhőgyűlik,
de a sötétség alatt átéltmélyma-
gánybanvilágosságnyílikazember
számára.Azégharagjavisszavonul,
magátemésztifelatűz,ésengemis
újjáéget,örökemlékkéntbevésőd-
ve, megmentve engem, a haragra
méltót.Szoktukeztmondaniaszü-
lőiszeretetre:emésztimagátazag-
godalombanésaféltésben.Amek-
kora a harag tüzének ereje, olyan
nagyazönpusztításais.Ottálloka
keresztelőtt.AviaskodóSzenthá-
romságlátványaújemberrétesz.És
akkor megértem, hogy Isten, aki
emésztőtűz,amiIstenünk.

g KoczorTamás 
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Is ten emész tő tűz

C AntAte

A vA sárnAp iG éje
KegyelmesAtyánk!Köszönjükneked,
hogy igédben újra és újra szólsz
hozzánk,ésabennedvalóremény-
ségrehívszminket.

Könyörgünkazokért,akikremény-
telenülélnek.Segítsnekikfelemelni
tekintetüket rád, hogy meglássák
bennedazéletértelmétésteljességét.

Könyörgünkazokért,akikanagy
árvizekben elveszítették otthonu-
kat,eddigiéletükmunkájánakgyü-
mölcseit.Segítsdőketerőveléskitar-
tássalazújjáépítésben,újrakezdés-
ben.Adjmelléjüksegítőkezeket,a
másokgondjátfelvállalókisebb-na-
gyobbközösségeket.Tégybennün-
ket is nyitottá, hogy segítségükre
legyünkaszenvedőknek,nélkülözők-
nek.

Könyörgünk azokért, akik nem
bennedkeresikazéletreménységét
ésteljességét.Vezesdőketazegyet-
lenszükségesfelé,hogymindenmá-
sértcsakezutánadjanakháláttene-
ked.

Könyörgünkazokért,akikbenned
bíznak,tőledkaphattákmegazélet
teljességénekajándékát.Tartsdmeg
őket,testvéreinketaveledvalóközös-
ségben,ésaddmegaztazelszánást,
hogy akaratodat és kegyelmedet
mind jobbanmegakarják ismerni.

Könyörgünk azokért, akiket fel
akarszhasználniegyházadépítésére.
Segítsmegtalálnihelyünketagyüle-
kezet közösségében. Add, hogy
mindannyianfelvállaljukazt,amitta-
nítványaidrabízolfeladatként.Segíts
szólnunk, ha kell, hallgatnunk, ha
kell,add,hogyegészéletünktanúsá-
gottegyenabennedmegtaláltbékes-
ségrőlésteljességről.

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

Oratio
œcumenica



EvangélikusÉlet 2010.június13. f evangélikusélet

b Dumspirospero–amígélek,re-
mélek. A rejtélyes eredetűnek
tűnőmondásraszószerintvagy
tartalmávalegyetértvesokanés
gyakranhivatkoznak.Vannak,
akikazókorhíresemberének,
Cicerónak tulajdonítják,aBánk
József általszerkesztett3500la-
tinbölcsesség címűkönyvpedig
ProhászkaOttokár székesfehér-
vári katolikus megyés püspök
jelmondatakéntismerteti(bárez
akettőakáregyüttisigazlehet).
A sokszor emlegetett remény
nélkülnemlehetélni istulajdon-
képpenugyaneztmondja.Tar-
tok tőle, hogy a gondolkodá-
sunkat(ésolykorsorsunkatis)
meghatározókérdéseknélnem
mindigvagyunkelégpontosak,
és ilyenkor összekeverednek
bennünk a megalapozott re-
ménységekésalégbőlkapottil-
lúziók.Akedvesolvasókfigyel-
mét kérve ezek közül említek
mostnéhányat.

Ittvanmárisamindannyiunksorsát,
egésznemzetünkjövendőjétérintő,a
mindennapokatmeghatározóválasz-
tási eredmény! Tiszteletben tartva
mindazok politikai meggyőződését,
akiknekerrőlmásavéleményük,nem
lehetnemkomolyanvenniaminisz-
terelnöknekaválasztáseredményétal-
kotmányos forradalomnakminősítő
nyilatkozatait.Aztisgondolom,hogy
anemzettúlnyomótöbbségének–ta-
lánmégakétharmadnálisnagyobbré-

szének–ezavéleménye.Ésezasokak
szívében, gondolkodásában megfo-
galmazódóreménységvissza-visszaté-
rőindoklása,hivatkozásialapjais.Hi-
szenakétharmadazkétharmad!

De nem torzul-e ez a reménység
meg nem alapozott illúzióvámind-
azokban,akikazthiszik,hogyajövő
mindennyitottésbizonyjogosaggo-
dalomraisokotadókérdéseaválasz-
tásimatematikávalegycsapásrameg-
válaszolható?2010áprilisában,akétvá-
lasztásifordulónténylegeldőltminden?
Mostmáregyenesútvezetavégsőgyő-
zelemig,azegyházakkalislojális,min-
dentekintetbenamiértékrendünknek
iskedvespolgáriMagyarországdiadal-
masrekonstrukciójához?

Mindenkitóvokettőlarövidzárla-
tosillúziótól!Habárkiisazthiszi,hogy
mostantólkezdvediadalmenetajövő,
azsúlyosantéved!Nemcsakasokszor
–ésvalljukmeg,nemismindigpoli-
tikai szándékoknélkül– emlegetett
úgynevezettcsont vá zak miatt,hanem
mertacélulkijelöltjövőegyszerűen
nemvalósíthatómegazegésznemzet
áldozathozatalaésalemaradtakiránt
isfelelősségetérzőszolidaritásanélkül.
Akimástmond,aztéved,deazisle-
het,hogyszándékosantéveszt!

Aztánittvanegyházunkjövőjének
kérdéseis.Magamishallottammár
olyanvéleményeket,hogymostantól
kezdvemindenjórafordul.Haaztnem
mondtákisezekazillúzióktólmegba-
bonázotthittestvéreink,hogyszerin-
tükapolitikaifordulattalittvanmár
aKánaán,deaztigenisjelezték,hogy
elvárásaik szerint mostantól kezdve
másdolgasemleszazállamnak,mint

hogyasze gény egy há zak jogossérelme-
itorvosolja.NemidézemPe tő fit, de
mindenkitkérek,hogyvegyefontoló-
raaköltőmarkánsítéletétamessianisz-
tikusKánaán-várókról.

Remélem,akedvesolvasók,egyhá-
zunkfelelősengondolkodótagjaikö-
zülsenkisemgondolja,hogybajainkat
azegyházunk,egyházakirántazelőb-
bikurzusnáljoggallojálisabbnakremélt
kormányzat majd helyettünk meg-
oldja!Amikülső,akármégnagyvona-
lúanegyházbarátnakismondhatótá-
mogatással,finanszírozássalmegold-
ható,lehetfontoséskomolysegítség
–desemmiképpenmindenbajunkat
gyógyító csodaszer, problémáinkat
egycsapásrarendezniképesmegoldás.

Amiszívünkbőlazegyházunkiránti
felelős szeretet terén hiányzik, azt
nempótolhatja,nemhelyettesítheti–
haebbenanyomorúságosgazdasági
helyzetben egyáltalán lehetősége is
lennerá–azegyházakirántlojáliskor-
mányzatbármilyennagyvonalúpoli-
tikája. Testvérek, vessétek ki szíve-
tekbőleztazillúziót!Kikellmondanom
újra:egyházunkjövőjénektartalékai
nemazállamibüdzsében,hanemate
szívedbenészsebedbenvannakelrejt-
ve,kedvesolvasó!

Végülmárcsakegykérdéstemlítek.

Eterületenishadakoznakegymással
gondolkodásunkbanareménységekés
azillúziók.Megvagyokgyőződvear-
ról, hogy amúlt bénító örökségétől
megszabadulnicsakegylehetőségünk
van.Lelkiismeretemrehallgatva,pász-
torifelelősséggelkikellmondanom:a
mi ér de künk, egy há zunk ér de ke az,
hogynekellőennagysöprűvelésmin-
denteltakarnitudó,eléggénagysző-
nyeggelharcoljunkmúltunkárnyaival,
hanemúgy,ahogyaMestertanítotter-
re.Vállalvaaszerénytelenségesetlegitt-
ottmegfogalmazódókritikájátis,be-
fejezésüla2000.szeptember23-ánel-
mondottpüspökiszékfoglalómegyik
idekívánkozópasszusátidézem.Hava-
lamikor,akkormostideillik.Sapienti
sat–abölcsnekelég.

„Van-e még szá munk ra re mény ség?
Hi szem, hogy van. És ezen az ün ne pi
órán, e ha tal mas gyü le ke zet előtt szá -
mot is adok a ben nem élő re mény ség -
ről. (1Pt 3,15)

De van itt még va la mi, amit im már
nem ha lo gat ha tok to vább!

A ma rám bí zott szol gá lat és a szí -
vem re he lye zett fe le lős ség in dít ar ra,
hogy mi előtt fel vá zol nám püs pö ki szol -
gá la tom alap ve té sét és prog ram ját,
meg ren dül ten, de Is ten bűn bo csá tó
ke gyel mé ben bi za kod va, meg kö ves sem
egy há zunk né pét, gyü le ke ze te ink tag ja -
it. Kü lö nö sen is az azok ból ki sza kadt
test vé re in ket, a gond ja ik sú lya alatt ma -
gá nyo san ros ka do zó kat, el ár vult és
ma gá ra ha gyott ér tel mi sé gün ket, a ta -
nács ta lan ná lett fi a ta lo kat, az em ber -
hez mél tó élet pe ri fé ri á já ra szo rul ta kat.
Mind azo kat, akik mi at tunk, Is ten hi -
va ta los szol gái: püs pö kök és lel ké szek

mi att, erőt len sé ge ink mi att gon dol -
hat ták gyen gé nek Is tent. Hogy nem
lát hat ták raj tunk, nem hall hat ták tő -
lünk, hogy job ban sze ret jük és fél jük Is -
tent, mint a nyíl tan, majd a meg szi lár -
dí tott ha tal má nak biz ton sá gá ban egy -
re tak ti ku sab ban egy ház ron tás ra tö rő
ha tal mat. Hogy nem lát ták raj tunk,
hogy Is ten a mi erős vá runk és bi zo dal -
munk.

Sze mély sze rint is bo csá na tot ké rek
szol ga tár sa im tól, hit test vé re im től, az
egy ko ri ta ká csi–ge csei társ gyü le ke zet és
a kő sze gi gyü le ke zet tag ja i tól, a ve lem
kü lön fé le al kal ma kon kap cso lat ba ke -
rült más fe le ke ze tű ke resz tyén test vé re -
im től és hon fi tár sa im tól, hogy ha adó -
suk ma rad tam Krisz tus-hi tem meg val -
lá sá nak bá tor sá gá val, a jé zu si sze re tet
tet te i vel, az élő Is ten meg ta pasz talt
ha tal má ról és ere jé ről va ló bi zony ság -
té tel lel, a vi gasz ta ló, bá to rí tó és ir gal -
mas pász to ri szó val.

Ky rie ele ison!
Re mény sé gem az az Úr, aki ma en -

gem is meg hí vott asz ta lá hoz, és aki -
től én is hall ha tom: »…nem ítél lek el
té ged, menj el, és mos tan tól fog va töb -
bé ne vét kezz!« (Jn 8,11)” 

Re mény ség és il lú zi ók
é GtájOló

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b AzEgyesültNemzetekSzerveze-
tének javaslata alapján életre
hívottkörnyezetvédelmivilág-
napalkalmábólaJézusTestvé-
reiÖkumenikusDiakóniaiRend
idénhuszadikalkalommalren-
deztemegateremtésünnepét.A
Környezetbarátéletvitel–fenn-
tartható társadalom címmel
meghirdetett eseményre júni-
us 3. és 5. között a budapest-
pesthidegkútievangélikustemp-
lomban,valamintahelyiökume-
nikusiskolábankerültsor.

Az idei alkalom helyszínére Láng
Zsolt meghívásának köszönhetően
esettaválasztás;aII.kerületipolgár-
mesterköszöntésétisküldtearészt-
vevőknek.(AII.kerületiönkormány-
zatpályázatikeretekközötttámoga-
tástisnyújtarendapátja,Szé chey Bé -
la általszerkesztettZa rán dok nap ló
másodikköteténekkiadásához.)

APesthidegkútiEvangélikusEgy-
házközség lelkésze, Fo dor Vik tor
nemcsakaházigazdaszerepétvállal-
ta,hanemőmagaszerveztemega
hatodikzarándokutata13. századi
eredetűgercsei templomhoz.Akik
vállaltákagyaloglástasárban,esős
időben,azokazútközbensőállomá-
sánmeditációsimádságot,atemp-
lombanpedig énekkari szolgálatot
hallgathattakmeg.IstenigéjétGáncs
Pé ter, aDéliEvangélikusEgyházke-
rületpüspökehirdette(képünkön).A
zarándoklatonrésztvettekaMária-
remete-HidegkútiÖkumenikusÁl-

talánosIskolatanáraiis,atemplom-
ban pedig Cse re Ist ván, az iskola
igazgatójavártaazodaérkezőket.

Péntekenteljesliturgiájúökume-
nikusistentiszteletrekerültsor,majd
különböző felekezetekhez tartozó
meghívottakelőadásaihangzottakel.

Azestivitábanállásfoglalásszületett
akörnyezetbarátéletviteltilletően.A
résztvevőka„felelősmértékletesség”
kifejezéshasználatáttartottákmegfe-
lelőnekatartósanvállalhatóéletfor-
majellemzésére.Egyetértettekabban,
hogyazerőltetettpolgárijólétsem-
miképpennemegyeztethetőösszea
józan,keresztényelvárásokkal.

Azökumenikusistentiszteletigei
szolgálatátSzécheyBélaevangélikus
lelkészvégezteJózs5,10–12alapján.
Ateremtésvédelemterénazérdemi
előrelépéshez,változáshoznemele-
gendőazegyéni,„hősikörnyezetvé-
dő”élet–fejtetteki–,afenntartha-
tótársadalomkialakításáhoztársa-
dalmiszintűösszefogásszükséges.
Diakóniai-szolgáló szemléletet és

ennek megfelelően alakított kor-
mányzatimunkátkellmegkövetelni
az egyes országokparlamentjeitől.

Man ga si Si homb ing, az Indonéz
Köztársaságnagykövetemintazün-
nepfővédnöke,illetvefőelőadója–
mintegy válaszként– egy indonéz
művészfestményévelkapcsolatbana
vezetőiszékekbirtokosainakóriásife-
lelősségérőlésnagylehetőségeirőlbe-
szélt,éspedigföldgolyónkegészének
összefüggésében.Szerinteazegyesál-
lamoknak – saját országához ha-
sonlóan–érdemiválasztkelladni-
uk a koppenhágai klímaprogram-
malkapcsolatbanis.

Aharmadiknapon–azökumeni-
kusiskolábanzajlottmunkasorán–
arésztvevőkhatározatijavaslatokat
fogadtakel,amelyeketakormányzat-
nak(akörnyezetvédelmiésazokta-
tásiállamtitkárságnak)kívánnakel-
juttatni.Ezzelpárhuzamosanazis-
kola aulájában tanárok és diákok
mutattákbe,mikéntlehetkörnyezet-
kímélőanyagokbólhasználhatódísz-
tárgyakatkészíteni.

AzENSZ1992-benindított,Agen -
da 21 elnevezésű,széleskörűakció-
programjáhozkapcsolódókérdőíves
felméréselőzetesértékelésétésto-
vábbfejlesztését Gerőcs né Czeg lé di
Irén vállalta.

Aprogramvégeztévelazünnep
résztvevői úti áldással indulhattak
haza.

Nagy Gá bor Ta más evangélikus
polgármestermeghívásárajövőreaz
I.kerületbenrendezhetikmegate-
remtésünnepét.

g Sz.B.

Kör nye zet ba rát élet vi tel  
– fenn tart ha tó tár sa da lom

A te rem tés ün ne pe Pest hi deg kú ton

Ünnepiistentiszteletkeretébeniktat-
tákbetisztségébejúnius6-ánKa ri
Mä ki nent, aFinnEvangélikusEgyház
tizennegyedikérsekét.

Aziktatásszolgá-
latátEero Hu o vi nen
helsinkipüspökmint
rangidőspüspökvé-
gezte a turkui szé-
kesegyházbanafinn
egyház, illetve kül-
földievangélikusegy-
házak–észt,skandi-
náv,namíbiai,dél-af-
rikai,német,oroszés
jordániai – vezető
püspökeinek, vala-
mintazanglikántest-
véregyházpüspöké-
neksegédletével.

Egyházunkat Itt -
zés Já nos elnök-püs-
pökképviselte,akiazúrvacsoraosztás-
bansegédkezett.

Aszámoskülföldievangélikusés
másfelekezetűmeghívottvendégkö-
zöttottvoltIsh ma el No ko, aLutherá-

nus Világszövetség főtitkára, vala-
mintaRomániaiEvangélikus-Luthe-
ránusEgyházképviseletébenAdor já -
ni De zső Zol tán püspökis.

Azünnepenrészt
vett Tar ja Ha lon en
köztársasági elnök
asszony, valamint
Juk ka Pa ar ma, ati-
zenegyévesegyház-
vezetői szolgálat
után nyugdíjba vo-
nultérsekéselődje,
John Vik st röm nyu-
galmazott érsek is.

Abeiktatottújér-
sek–akiötvenötéves,
és eddig turkui püs-
pökkéntszolgált–ige-
hirdetésébenavasár-
napevangéliumaalap-
jánbeszéltagazdagés

Lázártörténeténekmaivalóságáról,és
felhívtaafigyelmetarra,hogyazegyház
küldetésenemlehetmás,minthogya
gyengékéselesettekmelléálljon.

g BaranyayCsabafel vé te le

Be ik tat ták az új finn érseket 

Elsőízbengyűltösszeazőszite rem tés vé de lem he tét előkészítőökume-
nikusmunkacsoportjúnius4-énaDéliEgyházkerületpüspökihivatalá-
ban.AmegbeszélésenazArarátmunkacsoporttagjainkívüljelenvoltak
akatolikusésareformátusegyházképviselőiis.

AzEgyházakVilágtanácsaáltalateremtésünnepérekijelöltidőszak-
ban(szeptember1.ésoktóberelsővasárnapjaközött)azegyesfelekeze-
tekmárakorábbiévekbenisszerveztekkülönbözőalkalmakat,ámmost
egybehangzóanfogalmazódottmegaközöshálaadásgondolata.

Aszeptember26-árameghirdetettökumenikusalkalomnakabudapesti
VillányiútiSzentImrePlébániaadotthont.Amunkacsoportbiztatjaazegyes
gyülekezeteket,közösségeketazünnepmegtartására,melyhezakésőbbi-
ekbenmindenkiszámáraelérhetősegédanyagokatisszeretneközreadni.

g JCsCs

Te rem tésün ne pek öku me ni kus elő ké szí té se
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b AzEurópaiParlamentésazunió
kormánya, az Európai Bizott-
ságaszegénységésatársadalmi
kirekesztéselleniküzdelemeuró-
paiévéneknyilvánította2010-et.
Ezzelkifejezte,hogyatársadal-
miszolidaritásmegerősítése,va-
lamintaszegénységéskirekesz-
tés megszüntetése továbbra is
fontos célja az Európai Unió-
nak.Ezatetszetősenmegerősí-
tettelkötelezettségugyanakkor
annak beismerését is jelenti,
hogyazEurópaiUniótagállamai
közöttigazdaságiéstársadalmi
különbség az elmúlt években
nemcsak hogy nem csökkent,
hanemolykornövekedettis.

Afeszültségekkelésellentmondások-
kalterheltszociálisésgazdaságihely-
zetbenazEU 2020 elnevezésűeuró-
paiuniósstratégiaidokumentumhoz,
annakvitaprogramjáhozsokfélekép-
penkapcsolódnakazeurópaiegyhá-
zak.Ezeksorábanfontosdokumen-
tumajeleníráscímétviselő,német
nyelvűtanulmánygyűjtemény,amely
a Tár sa dal mi igaz sá gos ság című –

Heidelbergbenmegjelenő–egyházi
évkönyvsorozatnegyedikkötete.

Akönyvfőtémája,illetvefőkérdé-
seaz,hogyanlehetneáthidalniazúj
szakadékotKelet-ésNyugat-Európa
között.Etémakörbenaszegénység,ki-
rekesztettség,kilátástalanság, fenn-
tarthatatlanság gazdasági-társadal-
miokairóléskövetkezményeiről,va-
lamintazerreadandóteológiai,eti-
kai,egyházireflexiókrólolvashatunk.

Akötetbevezetőtanulmányának
márafőcímeisválasztsugallakér-
désre,amelyszerintazeurópaiszo-
ciálisintegrációlegfontosabbfeltéte-
leaz,hogyneáldozzákfölaszegény-
ségelleniküzdelmetaversenyésa
növekedésoltárán.Másszóval„azeu-
rópaiszociálisintegrációnelegyen
többéalárendelveegyolyangazdasá-
giintegrációnak,amelyetaverseny
határoz meg”. (A bevezető tanul-
mány–amelyrereflexiókatisszíve-
senvárunkazoikumene@meot.hue-
mailcímre–teljesterjedelmébenma-
gyarulisolvashatóaMagyarországi
EgyházakÖkumenikusTanácsának
honlapján:http://www.me ot.hu.)

Atanulmánykötet–amelyközliaz
ökumenikustanácsszociáletikaibi-

zottságánakFa za kas Sán dor teológi-
aitanárvezetésévelírttanulmányát
is:Ke resz tény szo li da ri tás fe le ke ze ti
szí nek nél kül címmel–ünnepélyes
bemutatására a közelmúltban ke-
rült sor az Európai Parlamentben.

Aszociáletika irántelkötelezett
teológusokésegyháziszakemberek
mintegynyolcvanfőscsoportjapa-
nelbeszélgetések formájában ele-
mezteazeurópaigazdasági,szoci-
ális és ökológiai jelenségeket és

ezekösszefüggéseit.Anégytemati-
kus ülés témája a következő volt:
Sze gény ség és mun ka; Igaz sá gos ság
és szo ci á lis ko hé zió Kö zép- és Ke let-
Eu ró pá ban; Fenn tart ha tó fej lő dés; A
lissza bo ni szer ző dés szo ci á lis di -

men zi ó ja. AKözép-ésKelet-Euró-
pával foglalkozó panelbeszélgetés
moderátoriszerepéreaMagyaror-
szágiEgyházakÖkumenikusTaná-
csának főtitkára–e sorok írója–
nyertfelkérést.

A kétnapos tanácskozás az el-
mondottakontúléletrehívtaaCALL
Networkelnevezésűmunkaközössé-
get,amelyannakérdekébenteremt
lazaegyüttműködésifórumot,hogy
az európai egyházak szakemberei
olyankérdésekbencseréljenekvéle-
ménytéstapasztalatot,mintafog-
lalkoztatás,szociálisbiztonság,kire-
kesztés,szegénységstb.,shogymeg-
vizsgáljákmindezeketikaidimenzi-
óját.

Erendszeresésmódszeresszak-
maitevékenységkapcsánazegyhá-
zak még jobban bekapcsolódhat-
nakabbaazeurópaiintézményekál-
talfolytatottvitaprogramba,amely
egy„igazságos,fenntarthatóésokos
európai gazdaság” megvalósításá-
értfáradozikazelőttünklévőévti-
zedben.

AmegbeszélésenaMagyarorszá-
giReformátusEgyházképviselője-
ként részt vevőLő rincz Sza bolcs a
CALLNetworkvezető,koordináci-
óstestületében,esorokírójapediga
Val lás a köz élet ben elnevezésűmun-
kacsoportbanvállalttovábbiegyütt-
működést.

g Dr.BónaZoltán

Sze gény gaz dag Eu ró pa
Egy há zi hoz zá já ru lás a sze gény ség és szo ci á lis ki re kesz tés le győ zé sé hez

b Közös nyilatkozat kiadásával
értvégetaskóciaiEdinburghban
ajúnius2–6.közöttmegrende-
zettvilágmisszióikonferencia.
„Arrahívattunk,hogyazegyütt-
érzésnek és a gyógyításnak a
közösségelegyünk”–államint-
egy hatvan ország háromszáz
delegáltjának közös felhívásá-
ban.Arésztvevőkakeresztény-
ségközösspektrumábólkiindul-
va tanácskoztak öt napon ke-
resztüla21.századimisszióirá-
nyáról.A konferencia témái a
szociálisigazságosságmelletta
kolonializmussal átitatott
misszióitörténetfeldolgozásaés
amásvallásokkalfolytatottpár-
beszédvoltak.Avasárnapizáró-
ünnepségenarrólaszázévvelez-
előttiedinburghivilágmissziói
konferenciárólismegemlékez-
tek,amely–sokakszerint–a20.
századiökumenikusmozgalom
kiindulópontjának tekinthető.
Lapunkdr.BónaZoltánt,aMa-
gyarországiEgyházakÖkumeni-
kusTanácsánakfőtitkárátkérte
megarra,hogy–azárásaután
egynappalrendelkezésreállóin-
formációkalapján–vonjameg
anagyjelentőségűkonferencia
mérlegét…

„Mintszeretteezazemberaszegény
pogányokat,mennyiönmegtagadással
éltközöttükésértük”–írjaútinapló-
jábanM.O.jegyzésselaBé ke ha rang
metodistahavilap1910.augusztusiszá-
mábanalapkiadójaDa vid Li vings tone
edinburghiszobránál.Majdimádság-
galígyfolytatja:„Istenem,adjnekemis
ilyenszeretetteljesszívetésilyenerőt
azönmegtagadásra,aminélkülnemva-
gyokhivatásomraeléggéalkalmas.”A
metodistalapkiadólátogatókéntvoltje-
len1910-benavilágmisszióigyűlésen,
éshasonlóanszenvedélyeslelkesedés-
seladhírtazegészeseményről.

A skót főváros–Livingstoneés
másskótmisszionáriusok,valamint
askótegyházakmisszióielkötelezett-
ségemiattis–méltóhelyszínevolt
száz évvel ezelőtt annak a világ-
misszióikonferenciának,amelyso-
kakszerintjoggalmondhatóegyben
a modern ökumenikus mozgalom
bölcsőjénekis.(Atanácskozáslefo-
lyásáról,témaköreirőléstanulsága-

iról–egyebekmellett–azEvan gé -
li kus Élet június6-iszámábanolvas-
hatunkD. dr. Har ma ti Bé la nyugal-
mazott evangélikus püspök tollá-
ból.)

Sokatváltozottavilág,deKrisztus
misszióiparancsaváltozatlan.Ésvál-
tozatlan a keresztények egységére
buzdítókrisztusiimádságis.Avilág
változásaésváltozatlanságabeszéde-
senfejeződikkiakétnagygyűlésté-
maköreiben.Azelemzőösszehason-
lításegynagyszabásúdolgozattémá-
jalehet,ezértmostcsakacímekből
álljon itt ízelítő, igyekezzünk ezek
alapjánképetalkotniaszázesztendő
hoztaváltozásokról.

Az1910-estémakörök:
1. Az evan gé li um el jut ta tá sa az

egész nem ke resz tyén vi lág hoz. 2. Az
egy ház a misszió te rü le tén. 3. Ne ve lés
a nem ze ti lét krisz ti a ni zá lá sa vi -
szony la tá ban. 4. A misszi ós üze net a
nem ke resz tyén val lá sok vi szony la tá -
ban. 5. A misszi o ná ri u sok fel ké szí té se.
6. A misszió ott ho ni tá masz pont ja.
7. Misszi ók és kor má nyok. 8. Együtt -
mű kö dés és az egy ség elő se gí té se.

A centenáriumi konferencia té-
makörei:

1. A misszi ói alap jai. 2. Ke resz tyén
misszió a vi lág val lá sok kö zött. 3.
Misszió és poszt mo der ni tás. 4. Misszió
és ha ta lom. 5. A misszi ói el kö te le zett -
ség for mái. 6. Teo ló gi ai kép zés. 7. Ke -
resz tyén kö zös sé gek a mai vi lág ban. 8.
Misszió és egy ség – ekk lé zio ló gia és
misszió. 9. Misszi ós ke gyes ség és hi te -
les ta nít vány ság.

Néhány azonosságot ésmarkáns
különbséget azért rögtön látunk.
Azonos, hogy hangsúlyos az öku-
menikusszempont;elismerikaközös
teológiai felkészítésszükségességét;
elismerikavilágvallásokirántifigyel-
mességszükségességét.

Nyilvánvalókülönbség,hogyrégen
különkelletthangsúlyozniamisszió
egyházijellegét,amimatöbbmintma-
gátólértetődő;maamissziótöbbirá-
nyú, olykor egyértelműen fordított
irányú földrajzilag és kulturálisan,
mintkorábban; amisszió immáron
nemegyházakvagyegyházispeciális
körökrendkívülivállalkozása,hanem

minden hívő egyén és gyülekezet
egyetemestanítványikötelezettsége.

Ezazegyetemesmisszióielhívás
egybenradikalizáljaamisszióésaz
egységösszetartozását,amelyetOlav
Fyk se Tve it, azEgyházakVilágtanácsá-
nak(EVT)főtitkáraelőadásábanígy
aktualizált:„Százévvelazedinburghi
konferencia után meg kell indíta-
nunkahuszonegyedikszázadiközös
missziónkat. Együtt kell felismer-
nünk,hogymitjelentszámunkrama
aKrisztuskeresztjénekhordozására
való felhívás, amelyről közösen te-
szünk bizonyságot, és amely által
megtaláljukazokatakülönbözőuta-
kat, amelyeken láthatóvá tesszük,
hogyegységrevagyunkelhívva.”

Akilencfőtémaközültehátki-
emelkedik a nyolcadik, amely az
egy ház ta ná val és az egy ház kül de té -
sé vel foglalkozik.(Azezzelkapcso-
latosterjedelmestanulmányt,amely-
nek kidolgozásában nagy szerepe
voltdr. Gon da Lász ló debrecenire-
formátusteológiaidocensnek,hama-
rosan magyarul is olvashatjuk az
ökumenikus tanács honlapján:
http://www.me ot.hu.)

Akonferenciarésztvevőijúnius6-án
aKö zös el hí vás – Edin burgh 2010 című
dokumentummal erősítették meg
misszióielkötelezettségüket,ésmegfon-
tolásraajánljákeztavilágkeresztényei
számára.Egyebekmellettakövetkező-
ketéreztékfontosnakleszögezni.

„…ar ra hí vat tunk, hogy meg tes te sít -
sük és meg hir des sük az üd vös ség evan -
gé li u mát… oly mó don, hogy a sze re -
tet és az igaz sá gos ság élő meg je le ní tői
va gyunk…

…ar ra hí vat tunk, hogy hi te les dia -
ló gust, tisz te let tel jes el kö te le zett sé get
és alá za tos bi zony ság té telt vi gyünk a
más val lá sú ak és a val lás ta la nok elé
Jé zus Krisz tus egye dül ál ló sá gá ról…

…ar ra hí vat tunk, hogy az együtt ér -
zés nek és a gyó gyí tás nak a kö zös sé ge
le gyünk…

…ar ra hí vat tunk, hogy a bűn bá nat -
ban, a ha tal mi rend sze rek meg kér dő -
je le zé sé ben és a ha tal mi struk tú rák el -
szá mol tat ha tó sá gá ban le gyünk Krisz -
tus tes té nek tag jai…

…ar ra hí vat tunk, hogy az evan gé -

li um ki fe je zé sé nek örö mé vel je len jünk
meg a vi lág nem ze tei kö zött…

…ar ra hí vat tunk, hogy a teo ló gi ai
ok ta tás új for má i ban is együtt dol goz -
zunk…

…ar ra hí vat tunk, mint a hit kö zös -
sé ge, hogy kül de té sün ket min den irány -
ból és min den irány ba be tölt sük…

…ar ra hí vat tunk, hogy fo lya ma to -
san együtt dol goz zunk akár egy más -
nak el lent mon dó té ma kö rök ben is,
an nak ér de ké ben, hogy kö zös lá tás ra
jus sunk…

…ar ra hí vat tunk, hogy ezt az utat
a Szent lé lek ál tal öröm mel, lel ke sen,
fel ken ten, el kül döt ten és fel ha tal ma -
zot tan vé gez zük…”

AKrisztusrólvalóbizonyságtételte-
hátmindannyiunkkereszténylétének
ren des elemeésmegjelenésiformája.
Mégisvannakrend kí vü li események
–ilyenekazévfordulók,amelyek„je-
lesállomásaiaközösutazásnak”.Er-
ről tett bizonyságot az a panelbe-
szélgetés,amelybenBri an Far rell ró-
mai katolikus püspök, Olav Tveit
EVT-főtitkárésGeoff Tun nic lif fe lel-
kész,azEvangéliumiVilágszövetség
képviselőjevettrészt.

Abeszélgetésapropójátnemcsaka
fenti teológiai, missziológiai, öku-
menikaiigazságokadták,hanemegy
másikévforduló is,nevezetesenaz,
hogyötvenévesaKeresztényekEgy-
ségétElősegítőPápaiTanács.

Krisztusegyházaháromnagycsa-
ládjánakképviselőiegyebekmellettaz
alábbiháromfontosdologbanértet-
tekegyet.

a) „…ha kö zös úton já runk, idő ről
idő re meg kell áll nunk, és meg kell
vizs gál nunk az irányt és elő re ha la dá -
sunk mér té két, hogy fel fris sít sük ma gun -
kat a még előt tünk lé vő na pok ra.” b) „Jé -
zus Krisz tus el fo ga dá sa a vi lág ál tal köz -
vet len kap cso lat ban van a mi egy sé -
günk kel. A kü lön bö ző ség le het erős sé -
günk, de csak ak kor, ha a vi lág együtt lát
ben nün ket…” c) „…ha en nek a kon fe ren -
ci á nak az ered mé nye nem tű nik for ra -
dal mi nak szá munk ra, az csak azért lesz,
mert már oly so kat el ér tünk. Mé lyül az
a fel is me rés kö zöt tünk, hogy az evan gé -
li um hir de té sé re hí vat tunk el, és egy re
job ban meg ta nul juk ezt kö zö sen ten ni.” 

1910-ben ezerkétszázan gyűltek
összeatanácskozásra,többnyireaz
angolszászvilágból.Európábólössze-
senaligkétszázanvoltak,Közép-Eu-
rópábólsenki,arómaikatolikusésaz
ortodox egyházakból szintén senki
nemvolt jelen.Magyarországrólaz
említettmetodistalátogatóésKo vács
J. Ist ván mintreformátustudósítóje-
lenlétérőltudunk.

Arészvételbenisvannakhasonló-
ságokéskülönbözőségekaszázévvel
ezelőttiésamostanirendezvénytte-
kintve.

Acentenáriumikonferenciamint-
egyháromszázrésztvevőjénektöbbsé-
geaharmadikvilágbólérkezett.Jelen
voltazortodoxiaésarómaikatoliciz-
mus is.Magyarországról,mintmár
említettük,dr.GondaLászlódebrece-
ni missziológus vett részt mint az
EgyházakVilágtanácsaVilágmisszióiés
EvangélizációsBizottságánaktagjaés
anyolcadiktémacsoporttársvezetője.
Skóciagyönyörűfővárosában,azegye-
temépületeibenésaSkótReformátus
Egyházdísztermébena látogatókkal
együttezresközösségélteátaszáza-
dik évforduló felemelő programjait.

A szervezők ugyanakkor világ-
szerte azt kérték, hogy a modern
technikaéskülönbözőakciókesz-
köztárával,amennyirecsaklehet,bő-
vítsük a misszió átgondolásában
résztvevőkközösségétazévfordu-
ló kapcsán. Hazánkban erre volt
példaazaközelmúltbanzajlottbu-
dapestiösszejövetel,aholD.dr.Har-
matiBélanyugalmazottevangélikus
püspöktartottelőadástelsősorban
az 1910-es eseményről. A Károli
Gáspár Református Egyetem Kö-
zép-ésKelet-európaiMisszióiTa-
nulmányiIntézeteesszépályázatki-
írásávaljárulhozzáazévfordulóhoz.
AMagyarországiReformátusEgyház
DoktorokKollégiumánakaugusztu-
si,Pápánmegrendezendőplenáris
ülésénekisnapirendjénszerepelaz
esemény.

AMagyarországiEgyházakÖku-
menikusTanácsánakOk tó ber a re for -
má ció hó nap ja elnevezésűrendez-
vénysorozata egy teljes hétvégét
szenteletémának,atervekszerint
Pécsettoktóberelején.Mipedigve-
gyük szívünkre a közös felhívást,
hogyIstenszereteténekjelekéntél-
jükmegkrisztusibizonyságtételün-
ketmaésholnapis.

Bi zony ság té tel Krisz tus ról ma
Edin burgh 1910–2010 – gyors mér leg a vi lág misszi ói kon fe ren ci á ról
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– „Őszin te, gya nak vás tól és egy más
be ska tu lyá zá sá tól men tes, nyi tott és
be fo gad ni, ugyan ak kor ad ni is kész
lég kör jel le mez te a kur zust. Más -
ként ne vez het jük ezt test vé ri, lel ki kö -
zös ség nek is” – töb bek kö zött ezt ol -
vas hat juk KovácsLászlóla punk ban
meg je lent tu dó sí tá sá ban, ame lyet a
má so dik lel kész aka dé mi á ról írt. Egy -
há zi, sőt lel ké szi kö rök ben ennyi re kell
ezt hang sú lyoz ni?

VargaGyöngyi: Tagadhatatlan,
hogyeleintesokanfenntartássalfo-
gadtákakezdeményezést.Ennekaz
egyikoka az indulásban, illetve az
akadémiaszabályozásábankeresen-
dő:egyházunkországospresbitériu-
ma,amikorszabályrendeletbenren-
delkezettalelkészektovábbképzésé-
ről,alelkészakadémiátisbeemeltea
lelkészimunkaközösségekésa lel-
készkonferenciákáltalnyújtottkép-
zéseksorába.Ezzelegyüttarende-
letkimondja,hogyebbenazinten-
zívteológiaiésspirituálistovábbkép-
zéstbiztosítóképzésiformábanalel-
készikartagjainakötévalattlegalább
egyszerkötelezőarészvétel.

Emellettőszinténhozzákellten-
nünkaztis,hogybárnemvagyunk
nagyegyház,alelki,kegyességisok-
színűségevangélikusságunkraisjel-
lemző,ígytermészetszerűlegalelké-
szikarrais.Éppezértmindenkurzu-
sonérdekeslátni,hogyanérlelődik
összeazadotttémakapcsánasokfé-
leteológiailátásmód.

NémethZoltán:Alelkészaka-
démiát – német minta alapján –
Lack ner Pál ésÖr dög End re kezde-
ményezteannakidején,ésamikorez
a továbbképzési forma végül itt-
hon is elindult, akkor kettőnket
kértekfelszervezőként.Miakezde-
tektőlaztacélttűztükkimagunk
elé,hogyegy-egyötévesciklusban
minéltöbbféletémaésmegközelí-
tésimódérvényrejuthasson.Egyké-
nyelmes,bőkabáthoztudnámha-
sonlítanieztazegészet,amelybenaz
ajó,hogysokmindenésmindenki
elférbenneésalatta.Habizonyos
szempontok alapján elkezdenénk
szűkíteni–példáulcsakegyesteo-
lógiai irányzatokmentén szervez-
nénk,vagycsakalelkigyakorlatra,
esetlegcsakagyakorlatikérdések-
revagyéppcsakazelméletisíkrahe-
lyeznénkahangsúlyt–,akkorazzal
kizárnánk bizonyos embereket.
Nem ez a célunk, és valószínűleg
ezértiskaptukmármega„liberális”
jelzőt.

– A lel kész aka dé mia hon lap ján
vissza me nő leg is lát ha tók a ko ráb bi
kur zu sok té mái és elő adói. Mi lyen
szem pon tok sze rint vég zik a szer ve -
zést?

V.Gy.: Mindenkurzusvégénsor
kerül kiértékelésre is, amelyen a
résztvevőkelmondjákvéleményüket.
Ekkornemannyirakonkréttémaöt-
letekhangzanakel,mintinkábbál-
talánosjavaslatok.Alelkészakadémia
korábbiszakaszában–azegyházive-
zetéssel egyetértésben – igyekez-
tünk„berkeinkenbelülről”hívniaz
előadókat.Azutóbbiidőbenazonban
nyitási szándékkal más egyházak
kompetens személyeit, illetve az
adotttémaszaktekintélyeitisfelkér-

jükegy-egyelőadásésműhelymun-
kamegtartására.

N.Z.:Mindenelőadónaknagyon
hálásakvagyunk,hiszenmunkájuk,
kutatásaikmellettsokszoraszabad-
idejükterhérevállaltákésvállaljáka
felkérést. Nem szeretnénk most
„névsorolvasást”tartani,nehogybár-
kitiskihagyjunk,dehaddillesseehe-

lyenkülönköszönetTa kács né Ko -
vács há zi Zel mát, akiakezdetektőlfi-
gyelemmel kísérte és segítette a
munkánkat,éshatehette,mindigel-
jöttakurzusokra.Arésztvevőkkonk-
rétvisszajelzéseimellettakurzusok
soránmimagunkislátjuk,érezzük,
mirevanigény,mitlehetméghoz-
zátenniaképzéshez.Olyanez,mint
a gyülekezeti élet– a lelkipásztori
munkánakazisrésze,hogyfigyelje
aközösségéletét,éslássa,merrele-
hettovábbhaladni.

– És hogy ér zik, min dig si ke rül a
kép zés sel szem ben tá masz tott igé -
nye ket ki elé gí te ni?

N.Z.:Nemfeltétlenülfeladatunk,
hogy mindig mindennek és min-
denkinek megfeleljünk. Hozzáte-
szem,nemislehet.Aztisfelvállaljuk,
hogy adott esetben az igényekkel
szembenispróbálkozunk.Hogyegy
konkrét példát említsek: egy-egy
teológiaitémamegbeszélésesoránmi
nem egy leírt prédikációt szeret-
nénk a kollégák kezébe adni, amit
majdvasárnapaszószékrőlelmond-
hatnak,hanemazacélunk,hogymi-
utánakérdéstsokszempontbólkö-
rüljártuk,abeszélgetéstapasztalatait
leszűrveőkmagukkészítsékelasa-
ját stílusuknakésgyülekezetüknek
megfelelőprédikációt.

– Mennyi ben tér el a lel kész aka dé -
mia a töb bi lel ké szi to vább kép zés től?

V.Gy.: Máreleveahosszúságá-
ban.Anégy-ötnapolyanmértékű
ráhangolódást,atémaalaposfeldol-
gozásátteszilehetővé,amelyatöb-
bi,egy-kétnaposalkalomhozképest
mindenképpenpozitív.Akoncep-
ciókialakításakorháromszempon-
totpróbáltunkszemelőtttartani,
amelyazeddigitapasztalatokalap-
jánbeisvált:aszakmai,teológiai
műhelymunkánakisnevezhetőkép-
zésmellettalelkiség,illetvearekre-
ációisfontosszerepetkap.Éshogy

mindaháromnagyjábólegyformán
beleférjen egy-egy napba, ezért a
délelőttésakésődélutáninkábba
szellemifoglalatosságideje,aköz-
televő,viszonylaghosszúdélutáni
szünetpediglehetőségetadapihe-
nésre, beszélgetésre, elcsendese-
désre.

Aprogrammindigúrvacsoraiis-
tentisztelettel kezdődik, a reggeli
„klasszikus”áhítatsokesetbenkísér-
letező,sajátoshangvételű–ezrend-
hagyómódonolykoráhítatközbeni
diskurzusrainspiráljaakollégákat.Az
estialkalmakoninkábbazimádság-
raésannaktöbbféleformájárakerül
nagyobbhangsúly.Ahosszabbkur-
zusok programjábamindig beépül
egy-egykirándulásvagyszínházláto-
gatás.

– Rossz nyel vek ezért is hív ják a lel -
kész aka dé mi át „well ness aka dé mi á -
nak”?

V.Gy.: Sajnálatos,hogyvannak,
akiknemnézikjószemmel,haegy
lelkésztöltekezik.Nemgondolomlu-
xusnak,haazállandókészülésköze-
pette–gondoljunkpéldáulavasár-
napiigehirdetésekre,abibliaóraial-
kalmakra,atemetésivagyéppenaz
esküvőiszolgálatokra–alelkészis
töltekezniakar.Általábanazjellem-
ző,hogyinkábbabánatunkatoszt-
jukmegalelkigondozónkkal,ésrit-
kábbankeressükfelőt,haörömér.
Mivelalelkészisember,ezértnesaj-
náljuktőle,haarárakottterheket–
akárkollégáikörébenis–időnként
vanmódjaletenni.

– Le telt az el ső öt éves cik lus, és ha
mér le get vo nunk, őszin tén el kell
mon da nunk, hogy a lel ké szi kar egy
ré sze nem élt a lel kész aka dé mia ál -
tal fel kí nált to vább kép zé si le he tő -
ség gel. Va jon mi ért?

N.Z.:Mégmielőttakérdésrevá-
laszolnánk,egyvalamittisztáznikell.
Szervezőkéntmicsaka„végrehajtói”
vagyunk egy szabályrendeletnek.
Nemakettőnkfeladata,hogyszá-
monkérjük,kimiértnemjöttmégel
alelkészakadémiára,ésnemisránk
tartozik,hogyennekakövetkezmé-
nyeittisztázzuk.Amimegbízatásunk
azalkalmakmegszervezésére,lebo-
nyolításáraésadminisztrálásáraszól.

Azmindenesetremagáértbeszél,
hogymostmárahatodikévbenjár-
va és a huszonnegyedik kurzusnál
tartvafolyamatosanvannakjelentke-
zők, és sok lelkész rendszeresen
résztveszatovábbképzésen.Évente
négy-ötalkalommalhirdetjükmeg,
aszolgatársakpedigszeretikésvár-
jákazalkalmakat.Nagydolog,hogy
ahuszonhatmeghirdetettkurzusból
csakkettőtkellettelhagynunkake-
vésjelentkezőmiatt.

Shogymiokbólvanmégmindig
néhánykolléga,akinemvettrésztlel-
készakadémián?Sokfélemagyarázat
lehet erre. Biztosan vannak olya-
nok,akikatörténetbelifavágóhozha-
sonlítanak.Őkmárrégótakicsorbult
fejszévelvágjákafákat,demégarra
akisidőresemhagyjákabba,amíg
megköszörülhetnék a szerszámot.

Érdekesmegfigyelni,hogygyüle-
kezeteink egy része még mindig
nemszokotthozzáahhozalehető-
séghez,hogyalelkészetöbbnapra
otthagyjaanyáját.Mivelakorábbi
történelmihelyzetsemmifélebelföl-
di vagy külföldi ösztöndíjat, to-
vábbképzéstnemtettlehetővé,ahí-
veknek természetessévált,hogya
lelkész soha nem megy sehova,
mindigelérhető,ésmindenszolgá-

latotőlátel.Ezekután,
haalelkivezetőjükbe-
jelentené,hogynéhány
napra elutazik egy to-
vábbképzésre, az nagy
visszatetszéstváltanaki.
Kellő–felügyelői,pres-
biteri, netán esperesi
vagypüspökiésanyagi
–támogatáshíjánalel-
készinkábbnemvállal-
ja a konfliktust, és le-
mond az egyház által
felkínáltlehetőségről.

A távolmaradás egy
másik oka lehet az is,
hogyalelkészikarbanaz
idősebb generációhoz
tartozókesetlegúgygon-
dolják,hogyapályánel-
töltött évek alatt olyan
tapasztalatokra tettek
szert, amelyek birtoká-
ban a fiatalabb korosz-

tályhoztartozóelőadóktólnemsokat
tanulhatnak.Deaztisőszinténbekell
vallanunk,hogyvannakolyankollé-
gák,akikúgyérzik,alelkészakadémia
kényelmes,bőkabátjanemazőruha-
darabjuk.

V. Gy.: Akik azonban eljönnek,
maguktólésszívesenjönnek,éppen
ezértkiisveszikrészüketaprogra-
mokból.Avégénpedigfeltöltekezve,
hálásanmennekhaza–avisszajel-
zésekbőllegalábbiseztszűrjükle.A
tapasztalatokaztmutatják,hogya
balatonszárszói konferencia- és
misszióiotthonnagyonbeválthely-
színe lett a lelkészakadémiáknak.
Az ellátás színvonala és az itteni
munkatársaksegítőkészközvetlensé-
ge is nagymértékben hozzájárul a
képzéseksikeréhez.

– Mi lyen ter ve ik van nak a jö vő re
néz ve?

V.Gy.: Egy-kétkorábbikurzusta-
pasztalata alapján szeretnénk olyan
„lappangó” teológiai témákkal fog-
lalkozni, amelyek különlegességük-
nélvagyesetlegkényességüknélfog-
vanagyérdeklődésretarthatnakszá-
mot.Annakörülnénk,haalelkészaka-
démiaszemélyesfórumátválasztanák
akollégákezekmegvitatására,szem-
benamásfórumokontapasztalható,
sokesetbenkoordinálatlan,ígynem
mindigméltóhangvételűfeldolgozá-
sukkal.Azutóbbiidőbenkülönleges
helyzetalakultkiafiatal,kisgyerme-
keslelkésznőkszámánaknövekedésé-
vel.Őknemengedhetikmegmaguk-
nak,hogytöbbnapraotthagyjákcsa-
ládjukat,ezértfoglalkoztatbennünket
azúgynevezettcsaládoslelkészakadé-
miagondolatais.

N.Z.:Fontolgatjuk„rétegkurzu-
sok”szervezésétis,példáulapálya-
kezdőkvagyéppanagytapasztala-
tokkalrendelkezőszolgatársakszá-
mára.

g BodaZsuzsa

Ké nyel mes, bő ka bát
Ha to dik év fo lya má ba lé pett a lel kész aka dé mia

b Elindultalelkészakadémia–avagyajópapholtigtanul, illetveLel-
készakadémia–jóbornakiskellacégér. Ezekkelacímekkelolvasha-
tókazelsőkétalkalomrólszólótudósításoka2004-eslapszámaink-
ban.Azazótaelteltévekről,amegélthuszonháromkurzustapaszta-
latairólbeszélgettünkakétszervezővel,VargaGyöngyivel, hittudo-
mányiegyetemünkdocensévelésNémethZoltán pécsilelkésszelaha-
todikévfolyamhuszonnegyedikkurzusán,amelyetjúnius4.és8.kö-
zötttartottakBalatonszárszón.

b Kétnapos, úgynevezett nyári
konferenciát szervezett június
4–5-éreazEvangélikusKórházi
LelkigondozóiSzolgálat.Pénte-
kenamegszokotttársasággyü-
lekezettapiliscsabaiKlotildli-
geten,akertvárosikörnyezetben
található Béthel Evangélikus
Missziói Otthonban, hiszen
többségük már évek óta részt
veszezekenazalkalmakon.

Hei ne mann Il di kó kórházlelkészrö-
videlmélkedésévelkezdődöttaprog-
ramaPé ter apos tol el ső le ve lé ből vett
igéről:„Tud já tok, hogy nem ve szen dő

dol go kon, ezüs tön vagy ara nyon vál -
tat ta tok meg atyá i tok tól örö költ hi á -
ba va ló élet mó do tok ból, ha nem Krisz -
tus drá ga vé rén.” (1Pt 1,18–19) Ez-
utánRa dos né Len gyel An na előadá-
sakövetkezettKom mu ni ká ció a csa -
lád ban címmel.ADéliEvangélikus
Egyházkerületfelügyelője (képünkön)
acsaládfontosságárólbeszélt,arról,
hogyacsaládbankaphatunkerőtah-
hoz,hogyszembeforduljunkatársa-
dalmunkbanuralkodóliberalizmus-
sal,önmegvalósítással,munkamáni-
ával és egyéb káros tendenciákkal.
Mondanivalójátrádiósriporterként
szerzetttapasztalataivalisgazdagítot-
ta. Előadása végén arra bátorított:
„Tegyükmegazt,amirajtunkmúlik!”

EbédutánMol nár Jó zsef miskolci
kórházlelkészvetítésselegybekötött
előadásakövetkezettaHellinger-féle
családállításról.Eztapszichoterápi-
ás módszert nem olyan rég alkal-
mazzákMagyarországon,sokanmég
nemishallottakróla.Adinamikus,ér-
dekfeszítőelőadásésazutánakövet-
kezővezetettmeditációújszerűsége
mélyenmegérintettearésztvevőket.
Közülüktöbbeketérzelmilegfeliska-
vart, ezért volt fontos és nagyon
hasznos, hogy Heinemann Ildikó-
nakegybeszélgetéskeretébenmind-
annyianelmondhattákészrevételeiket,
véleményüket,nehézségeiket…

Ba logh Éva kórházlelkészatizen-
évesek világáról beszélt értő-érző
módon.MondanivalójátÁgai Ág nes
verseivelisillusztrálta.

Abőségesvacsorautánegykissé-
takövetkezett.Aszemlélődéstésaz
utánakövetkezőestiimátHon ti Irén
kórházlelkészvezette,akirövidmagya-
rázatotisadottaszemlélődőimához.

Másnap,szombatonLip ták né Gaj -
dács Má ria kórházlelkészvetítéssel
egybekötött előadása tulajdonkép-
penigazitanúságtételvoltsajátcsa-
ládjáról,szolgálatáról,hitéről,lelkészi
meglátásairól.

EzutánKulcsárZsuzsakórházlel-
készszámoltbeabeteg,haldoklókis-
babák, gyerekek körében szerzett
megrendítő tapasztalatairól. Mon-
dandójánakaCsa lád szü le tik címet
adta,mertsokszorvolttanújaannak,
hogyanrendeződikcsaláddáabeteg
gyerekkörülazanya,azapa,atestvé-
rek,nagyszülők,sőtakórházigyógyí-
tókis.Munkájánakegyikértékesta-
nulsága:„Amosolyazagörbület,ami
mindentegyenesbehoz!”

g JakabÉva

Gondozók
lelki házban
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AHódmezővásárhelyiÉgbőlpottyantEvangélikusÓvoda(6800Hód-
mezővásárhely,Zrínyiutca23.)pályázatothir det 1 fő óvo da pe da gó gu -
si ál lás ra, határozottidejűmunkaszerződéssel,rész mun ka idő ben. Apá-
lyázathozcsatolnikell:szakmaiönéletrajzot,erkölcsibizonyítványt,az
iskolaivégzettségetigazolódokumentummásolatát,érvényesegészség-
ügyikiskönyvet.Előnyt je lent: evan gé li kus ke reszt ség, egyéb gyü le ke ze -
ti kö tő dés, lel ké szi aján lás. BérezésaKjt.szerint.Azállásbetölthetőszep -
tem ber 1-jé től. Apályázatbeadásátszemélyesenvagypostaiútonazin-
tézményvezetőjéhezjú ni us 18-ig kérjük.

h i r D e t é s

AHódmezővásárhelyiÉgbőlpottyantEvangélikusÓvoda(6800Hód-
mezővásárhely,Zrínyiutca23.)pályázatothirdet1 fő óvo da pe da gó gu -
si ál lás ra, határozottidejűmunkaszerződéssel,tel jes mun ka idő ben. A
pályázathozcsatolnikell:szakmaiönéletrajzot,erkölcsibizonyítványt,
aziskolaivégzettségetigazolódokumentummásolatát,érvényesegész-
ségügyikiskönyvet.Előnyt je lent: evan gé li kus ke reszt ség, egyéb gyü le ke -
ze ti kö tő dés, lel ké szi aján lás. BérezésaKjt.szerint.Azállásbetölthető
au gusz tus 1-jé től. Apályázatbeadásátszemélyesenvagypostaiútonaz
intézményvezetőjéhezjú ni us 18-ig kérjük.

h i r D e t é s

Ad fon tes! – Vissza a for rá sok hoz!
„Ne nyug ta lan kod jék a ti szí ve tek…” (Jn14,1)
Ad fon tes! – Vissza a for rá sok hoz! címmelrendeznyárikonferenciátaz
EvangélikusMisszióiKözpont július4–7.közöttapiliscsabaiBéthel
MisszióiOtthonban.

Akonferenciakínálata:életünkértelmének,tartalmánakéscéljának
keresése–előadás,evangélizáció,bibliaköribeszélgetés,bizonyságté-
tel, imaközösség, missziói munkaágak bemutatkozása, határon túli
magyartestvérekbeszámolói,előadó-művésziest…

Szolgálattévők:Gáncs Pé ter püspök,Dér De ni sa színművész,dr. Koch
Bé la családszakorvos,Széll Bul csú lelkész,Csá kány Ma ri an na énekes
(Kárpátalja),De ák Lász ló lelkészésazIm má nu el együttes(Orosháza),
D. Kiss Il di kó ésazÉi rí együttes,Ke ve há zi Lász ló egyháztörténész,Endre -
ffy Gé za lelkész,Or bán At ti la lelkész,Kul csár Zsu zsan na kórházlelkész,
arádiómissziómunkatársaiésmások…

Lehetőségetkínálunkgyermekescsaládokrészvételéreis:afelnőttprog-
ramokkalpárhuzamosangyermekfoglalkozásoklesznek.

Akülmisszióikonferenciajúlius8-tól11-igleszszinténaBéthelben.
Akikazonisrésztkívánnakvenni,maradhatnakahelyszínen,dekülön
kelljelentkezniükakülmisszióikonferenciaszervezőinél.Eztaszándé-
kukatnekünkisjelezzék.

Részvételidíj:6800forint,tízéveskoralatt3800forint.(Adíjtámo-
gatott.Akitud,adjontöbbet,hogyvendégülláthassunkolyanokatis,akik-
neknincslehetőségükarészvételidíjkifizetésére.)

Jelentkezésihatáridő:június20.Jelentkeznilehetpostaiúton,telefo-
nonvagye-mailbenazEvangélikusMisszióiKözpontelérhetőségein:1164
Budapest,BatthyányIlonau.38–40.;1/400-3057(adélelőttiórákban);
evmis@lutheran.hu.

h i r D e t é s

Ván dor úton Jé zus sal
Augusztus1.és8.között14.alkalommalrendezimegazMEEGyermek-
ésIfjúságiOsztályaaNap ve tő or szá gos evan gé li kus gye rek tá bort Pilis-
csabán,azidén3–8.osztályosokszámára.

Arrahívunk,hogykössükfelegyüttazútilaput,ésinduljunkvándor-
útraJézussal!Játsszukel,beszéljükmeg,énekeljükelközösen,milyen
isKrisztussaljárniéletünk,álmainkútjain!Vármindenkitacsodátrej-
tőtarisznya,hamubasültpogácsaésavidámútitársak,továbbáazed-
digiévekhezhasonlóanakreatívhittanórák,áhítatok,víziolimpia,Ki
mittud?,bibliaitársasjátékéskézművespalota!

Táborvezető:KelényiZsolt.Információ:PellioniszPetra(30/313-6658,
petra.pellionisz@gmail.com).Jelentkezés:www.lu ther cam per.hu.

h i r D e t é s

KER KIT 
– dé li ke rü le ti kon fir man dus- és if jú sá gi tá bor

Időpont:június21–26.Helyszín:BonyhádiPetőfiSándorEvangélikus
GimnáziumésKollégium,7150Bonyhád,KossuthLajosu.4.Rész-
vételidíj:16000forint.Infó:AradiAndrás(andras.aradi@lutheran.hu,
20/824-3574);MEEGyermek- és IfjúságiOsztálya–HuszákZsolt
(zsolt.huszak@lutheran.hu,20/824-3870).

„Miazigazság?”–kérdeztePilátus,éskérdezzükmiisegyütt,olvas-
vaaBibliátvagyéppenbelepillantvaMátyáskirályudvarábais.Avá-
laszkutatásárahívunkésvárunka6.KERKIT–délikerületikonfirman-
dus-ésifjúságitáborba,Bonyhádrajúnius21.és26.között.Várjukaz
idénvagytavalykonfirmáltakatésaközépiskolásokatis!

h i r D e t é s

ApróműhelyalakitelekiAntológiaKi-
adó.Kevésújkiadvánnyaljelentkezik,
delegtöbbszörfontoséssokakatér-
deklőkötetekkel.Mintmost:aSzét -
szag ga tott or szág – Trianon a magyar
költészetben az irodalom szavaival
próbáljaelmondaniTrianonelmond-
hatatlanfájdalmát.Hatvanegyköltő,
régiekéskortársainkzengikanem
gyógyulósebjajdulását,úgy,hogyész-
revétlenülamikönnyünkismegered.

Ady End re megkondítjaasejtelem
harangjait,sdadogvamondja:„Neta-
possatokrajtanagyon,/Netiporja-
tokrajtanagyon,/Vér-vesztes,sze-
gény,szépszivünkön,/Ki,imeszá-
guldaniakar.//Bal-jóslatú,búsnép
amagyar…”

Deagyőzőknemhallottákmega
költőszavát,ésdarabokraszaggattak
bennünket.

Fájó-szépsorok,zsoltárosmonda-
tokűzikazembert,szintebemene-
kül Jé kely Zol tán marosszentimrei
templomába: „…egér futkározik a
padalatt/sodvábólegy-egyvénku-
vikkiront./Tízenvagyunk:ezagyü-
lekezet,/atizenegyedikmagaapap,
/deénekelünkmiszázakhelyett…”

ANyu gat nagynemzedékeazel-
sőciklus:Ba bits, Kosz to lá nyi, Ju hász
Gyu la, Tóth Ár pád versei,alegtöb-
betévtizedekenátkihagytákgyűjte-
ményesköteteikből.Atrianoninem-

zedékkövetiőket:Jó zsef At ti la, Illyés
Gyu la, Sík Sán dor, Szép Er nő, majd
akortársak:Cso ó ri Sán dor, Kiss Dé -
nes, Ba ka Ist ván, Szent mi há lyi Sza -
bó Pé ter… Érdekes,erőshangErdély
válaszaatragédiára:Áp rily La jos, Re -
mé nyik Sán dor, Bar ta lis Já nos, Lász -
ló ffy Ala dár, Far kas Ár pád művei.
Dsi da Je nő hatalmaszengésűPsal -
mus Hun ga ri cu sa kiáltanagyvilág-

ba:„Mertannakfiavagyokén,/kia
küszöbretéve,/akülsősötétségre
vettetett,/kitvernekezeréve,/kit
nemfogadmagábasohaabékeréve!”

MegszólalaFelvidékkeserűhang-
ja,KárpátaljaésDélvidékfájdalmais.
Má rai Sán dor Ha lot ti be szé de avég-
sőigazságotfogalmazzameg:„Nagy-
hatalmak cserélnek majd hosszú
jegyzékeket./Tehallgassésfigyelj.
Tudjad,márélakissakál,/Melyaf-
rikai sírodon tízkörmével kapál. /
Mársarjadavadkaktuszis,melyel-
fedineved/Amexikóifejfán,hogy
neiskeressenek./Mégazthiszed,
élsz?…Valahol?…Éshamásholnem
is,/Testvéreidszívébenélsz?…”

Versek, prózaversek, imák, kö-
nyörgésekgyűjteményeabátoranto-
lógia,Bí ró Zol tán szerkesztésében.A
legtöbbköltőminthavérévelírtavol-
navallomását.Tudva,Trianonaláfir-
kantottpapírjaMagyarországhalála
ésamiéletünk!Mindennapigyászunk
ésreményünk:enyhülamélyseb,egy-
szerafiatalokismegismerikésmeg-
értikazigaziTrianont.Nemfélnek
emlékezniráésbeszélniróla.

g FenyvesiFélixLajos

Szét szag ga tott or szág

AzEvan gé li kus Élet 2010.június6-i
számának6.oldalánismegjelentaz
anyilatkozat,amelyetkétpüspöktár-
sammal,dr. Be er Mik lós vácirómai
katolikusésdr. Sza bó Ist ván dunamel-
lékireformátuspüspökkeltettünka
Verőcénépült„Kárpát-hazatemplo-
ma”ügyében.Számosolvasójelezte,
hogy szívesen venne további ma-
gyarázatot,illetvemagamisszüksé-
gesnekérzem,hogy– tekintettela
kérdésteológiaisúlyára–visszatér-
jekerreazügyre.

Közleményünkbenishangsúlyoz-
tuk,hogyanemzetiösszefogástfon-
tosnak tartjuk, különösen annak a
diktátumnakatudatában,amelyetki-
lencven éve Trianonban hoztak a
nagyhatalmak.Ezértaztánszükségis
vanolyanemlékhelyekre,aholavilág-
banszétszórtmagyarságfelidézhetia
magamegrablottmúltját.

Elismerésseladóztunkazelőttis,
hogy Beth len Far kas verőcei pol-
gármesterlelkesedésesokakatmagá-
valragadott.

Aközadakozásbólemeltépületet
azonbanegyszerűennemnevezhet-
jükkereszténytemplomnak.Aszer-
vezőkegyikegyházzalsemegyeztet-
tékatemplomszentelésneknevezett
alkalom liturgiáját, és – ami még
nagyobbbaj–atervezőkakeresz-
ténységszámáravállalhatatlanmotí-
vumot helyeztek a templombelső
középpontjába.

Egy,azalkalomrahívogatóhonlap
akövetkezőképpenírjaleazépület
belsejét:„Azegyszerűhófehérfalak
ésboltozatközöttszínesüvegablak-
sorfeszül,melyenhonfoglalóeleink
páratlanulgazdagdíszítőművészete
jelenikmegfénybeöltöztetve.Közép-
pontban az álmában égbe emelt
Emese,akitőlamondaszerintazÁr-
pád-ház származik…” Ez azonban
egyszerűen vállalhatatlan volt az
egyházak számára, ezért jeleztük,
hogyazünnepségenlegnagyobbsaj-
nálatunkranemtudunkrésztvenni.
(A magam részéről kértem, hogy
másevangélikuslelkészselegyenje-
len–ugyanígyteljesentávolmarad-
takarómaikatolikusokis.)

„A Kárpát-haza templomának”
megálmodóiéstervezői–válasznyi-
latkozatuk szerint – „megdöbbe-
nésselésszomorúsággal”értesültek
döntésünkről,ésaztállították,hogy
azalkalmazottszimbólumrendszer„a
kereszténységünkbengyökerezőegy-
ségünket” ábrázolja. Változatlan

meggyőződésünk azonban, hogy a
pogánymitológiailyenalakjainem
valókkereszténytemplomba.Atu-
rulnemléphetaSzentlélekhelyébe.

Természetesen készen állunk az
alkotók által szorgalmazott párbe-
szédre,márcsakazértis,mertebben
azesetbennekik,aszakmaamúgyki-
válóképviselőinekiselmondhatjuk:a
kereszténytemplomépítészetnekbi-
zonyoskritériumrendszerevan.Híve-
inknekésaszélesebbközvéleménynek
pedigaztmagyarázhatjukel,hogybib-
likus hitünkkel nem egyeztethetők
összeapogányvallásosságelemei.

Tudatábanvagyunkannak,hogy
történetesoránakereszténységapo-
gányságmilyenjegyeitszívtamagába,
és„kereszteltmeg”bizonyosidegen
jelenségeket.Azisigaz,hogyazin kul -
tu rá ci ó nak nevezettjelenségahagyo-
mánybizonyosszabadabbkölcsönha-
tásátislehetővéteszi.Egyházainkban
azonbanfelkellemelnünkszavunkat
azújpogányságkülönféleformáiellen.
Apüspökökfeladataegyebekmellett
atanítástisztaságánakvédelmeésahí-
veknekkínáltútmutatás.

Őszinténmegmondom,fájt,hogy
mindez Trianon évfordulója kap-
csántörtént.Vázlatosanmármegvolt
azabeszédem,amelyetjószívvelel-
mondtamvolnaVerőcén–hanem
templomszentelésre,hanemegyem-
lékhelyfelavatásárahívnak.

Mély szomorúsággal olvastam
ugyanakkorazokatazindulattólfűtött

írásokat, amelyek távolmaradásunk
okátenyhénszólvanemértettékmeg.
Stof fán György Há rom püs pök Krisz tus
el lencímű,széleskörbenterjesztettcik-
keszerint„ellenségesésKrisztusparan-
csaivalhomlokegyenestellenkező,bű-
nösésmegosztódöntés”voltamienk,
nyilatkozatunk őszerinte „ostoba és
joggal magyarellenesnek nevezhető”.
Feladatunkatpedigígyhatározzameg:
„Legyenottkínai,arab,székelyvagyhun
motívumafalon,akkoriselkellmen-
ni,mertezahivatásuk,akötelességük.”
Az„urak”(ezekmivolnánk,püspökök)
szerinte„bűntkövettekel”,ezértírása
vége felé így fakad ki: „Isten legyen
Önökhözirgalmasakkor,amikorelé
kellállniukazelszámolásra!”

Különféle internetes fórumokon
mégennélisdurvább–éstöbbnyire
perszenévtelen–bejegyzésekjelen-
tekmeg.Ezekegyikeazazírás,amely
azOkád nak a je ho va püs pö kök címet
viseli.(Az idé ze tet vál toz ta tás nél kül,
be tű hí ven kö zöl jük. – A szerk.) „Ezek
acsillagokatislehazudnákazégről.Az
egyház papjai, püspökei az elmúlt
hatvanévbensohanemszóltakama-
gyarokérdekébenésaTrianon-igya-
lázatmiattsemszóltaksoha.Mostis
Erdőrabbivalazélenmegtiltottákaha-
rangzúgást.Kibújtaszögazsákból!Új-
pogányoknaktartanakbennünketsö-
tétlelkűJehovakiszolgálói.Nemtet-
sziknekikatemplombansemmi,sem
akülsejében,semabelsejében.Akkor
menjenekazsinagógákbaésnyaljáka
rabbikfenekét.Tehátkiismondják,
hogynemzetünkmúltjánakkorábbiés
nagyobbikrészétnemismerikel.”

Mindigazthittem,jóalvóvagyok.
Ámfeleségemszerintújabbansokat
forgolódomnyugtalanul.Talánnem
csoda. Félreértés ne essék: tudom,
hogyezekavéleményekfényévekre
vannakazokgondolkodásától,akika
verőceiemlékhelyetmegálmodták,és
azok lelkületétől, akik június 4-én
résztvettekazavatáson,vagyaDu-
naTelevízióközvetítésenyománkí-
sértékfigyelemmel.Áméppeneza
sistergőgyűlöletindokolja,hogyhig-
gadtanéstürelmesentovábbraiski-
fejtsükálláspontunkat.

Bízombenne,hogyazelkeserítő
jelenségekellenéremegtudjukbe-
szélniközösdolgainkat.

Eme se ál ma 
és egy püs pök ál mat lan sá ga

g FabinyTamás

„A Kárpát-haza temploma” Verőcén
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Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és
meg vagy tok ter hel ve, és én meg -
nyug vást adok nek tek.” (Mt11,28)

Szentháromságünnepeutánamáso-
dikhétenazÚt mu ta tó reggeliésheti
igéibőlfigyelmeztetőhíváshangzik:„Vi gyáz za tok, hogy el ne uta sít sá tok (ne
vessétekmeg)azt, aki szól!” (Zsid12,25)Mert„Istenbeszédeélőésható,éle-
sebbmindenkétélűkardnál,ésmegítéliaszívgondolataitésszándékait”(Zsid
4,12;LK).AzÚrszeretetesjóságakörülöleliéletünket.Őminketishív:„Fi -
gyel je tek rám, jöj je tek hoz zám! Hall gas sa tok rám, és él ni fog tok!” (Ézs55,3)
Ezért:„Mi,akikélünk,áldjukazUratmindörökké!”(GyLK749)Anagyva-
csoráravalóhívogatásmárazÓszö vet ség ben elkezdődött;ott„fel üdí tem a
fá radt lel ket, és meg elé gí tek min den el csüg gedt lel ket” (Jer31,25).Sezfoly-
tatódikazÚj szö vet ség ben; mert„bol dog az, aki Is ten or szá gá nak ven dé ge”, ezért
„jöj je tek, mert már min den ké szen van” (Lk14,15.17).És:„Bol do gok, akik hi -
va ta lo sak a Bá rány me nyeg ző jé nek va cso rá já ra!” (Jel19,9)Lu ther szerint„Is-
tenelőttnincsszemélyválogatás.Krisztusországaazigévelazértfoglalmin-
denkitegyenlőegységbe(lásda23.v.:»kény sze ríts be jön ni min den kit, hogy
meg tel jék a há zam«),hogyneazüdvözüljön,akiígyvagyúgyél,eztvagy
aztteszi;hanemakihisz!”CsakaJézusbavetetthitünkáltalvanszabadutunk
egyLélekbenazAtyához;így„te hát nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve vé -
nyek, ha nem pol gár tár sai a szen tek nek és há za né pe Is ten nek” (Ef2,19).Aböl-
csességésabalgaságmaisegyszerrehívogat,deminefeledjük:„A böl cses -
ség kez de te az Úr nak fé lel me, és a Szent nek a meg is me ré se ad ér tel met.” (Péld
9,10)AzegyiptomiférfiagyonütésemiattmenekülőMózestMidjánpapja
fogadtabejövevényként,sígyszóltlányaihoz:„Hív já tok ide, és egyék ve lünk!”
(2Móz2,20)AgyermektelenAnnamegnyugvásraleltazÚrtemplomában,
miutánkönyörgöttazÚrhoz,ésfogadalmattett:ha„fiú gyer me ket adsz szol -
gá ló lá nyod nak, ak kor egész éle té re az Úr nak adom” (1Sám1,11).Jézusélőigé-
jéveléshétkenyérbőlvendégeltemegapusztábanasokaságot;köztükanégy-
ezerférfit,akik„mind nyá jan et tek, és jól lak tak, az után össze szed ték a ma -
ra dék da ra bo kat hét te le ko sár ral” (Mt15,37).Akétgonosztevősorsa,dea
miöröksorsunkiseldőltakereszten.A„jobb”latormagánáljobbnak,sőt
királyánakismerteelJézust,éshozzáfohászkodott;kegyelmetnyert:„Bi zony,
mon dom né ked, ma ve lem le szel a pa ra di csom ban.” (Lk23,43)Jézusszerint:
„aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal
meg so ha.” (Jn11,25–26)Aprófétaeszavábanavégsőhazatérésésanagyva-
csoraígéreteisbennerejlik:„Mert meg vál tot ta az Úr Já kó bot, meg sza ba dí -
tot ta az erő sebb ke zé ből. Meg jön nek majd, és uj jon ga nak Si on ma gas la tán,
él ve zik az Úr tól ka pott ja va kat…” (Jer31,11–12)„Jöjjetek,IstenFiahív:/»Térj
énhozzám,megterheltszív!/Jöjj,hívlak,fáradtlélek!«(…)Beteljesülazígé-
ret,/Elnyerjükazüdvösséget/Jézusunkáltal.”(EÉ435,1.4)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA VA LÓ

LuciFerkóeföldipályafutásaalattköz-
ismertenavádolószerepéttöltöttebe.
Az ítéletnap közeledtével azonban
gondoltegynagyot,sravaszpraktiká-
valésügyesmágiávalbeszököttapa-
radicsomba.Újszerű,zseniálisötlete
támadt:őleszinkábbavédőügyvéd-
jeezentúlmindenelbukottföldiem-
bernek.Lényéhezsevégidőpercem-
berkéihezillő,„korszerű”stratégiátvá-
lasztott:őnem„menti”,csupán„men-
tegeti”majdazelesetteket.Nem„bűn-
ről”kellmajdpapolni,hanem„botlás-
ról”érvelni!Tudtajól:eztutibejön!

Márisottálltakirályiszékelőtt.Kö-
högöttegyet,hangjátélesreköszörül-
te,ésígyszóltazOttÜlőhöz:

–Ugyanmár,Főnök!HogyÁdám
ésÉvavétkeztek?Egészéletükbenté-
ged dicsőítettek, neked énekeltek,
csakegyfülledtnyárireggelenszegé-
nyekmegkívántákazalmát,amittetil-
tottálnekik.Olynagydologez?Em-
berekvoltakőkis!Ezértkellettvolna
azemberfajnakvéglegelbuknia?Mi-
csodaigazságtalanságez!

AzOttÜlőhátradőltbíborvöröska-
rosszékében,sennyitmondott:

–Megfontolom!
LuciFerkófolytatta:
–Pétervoltaleglelkesebbkövető-

jefiadnak.Mégmeghalniiskészlett
volna érte! Csak ama reménytelen
helyzetbenszegényengedettanyo-
másnak,ésmegtagadtaőt.Olynagy
dologez?Emberbőlvoltőis!

AzOttÜlőhátradőltbíborvöröska-
rosszékében,sennyitmondott:

–Megfontolom!
LuciFerkófolytatta:
–Júdásnakhatalmasterveivoltak

fiaddal!Népeszabadításátvártatőle!
Ésolyszorgalmasanőrizteatanítvá-
nyokpénzét!Aszegényekrőlsohasefe-
ledkezettmeg!Hátnemérthető,hogy
csalódottszegény,éselárultaőt?Oly
nagydologez?Emberbőlvoltőis!

AzOttÜlőekkorfelálltbíborvörös
karosszékéből, szemeivel szikrákat
szórt,éshangosanígykiáltott:

– Hát persze! Már értem! Bűn,
megváltás,ítélet–mekkoramarhaság!
HolvanazénBárgyúFiam,akieztbe-
etette velem? Elő azzal a birkával,
mertátvertengemésrászedett!Ka-
landlelke testetöltött, emberré lett,
szeretett,éskínhaláltszenvedett!De
minek?!Vessétekazonnalagyehenná-
ra!Elvele!

Lu ci Fer kó a pa ra di csom ban
(Teo ló gi ai tan me se)

ALutherKiadóésaHermeneutikai
Kutatóközpont2009-benmegjelent
közöskiadványaannakamaganemé-
benegyedülállóbeszélgetéssorozatnak
az alapján készült, amelyet Fa bi ny
Ti bor, a Károli Gáspár Református
Egyetem tanszékvezető professzora
kezdeményezettIrány vál tás címmel.

Azelőadásoknemtitkoltcéljaaso-
kak számára idegenül hangzó „bi-
zonyságtétel”intellektuálismegújítá-
savolt.A2008őszénelhangzottso-
rozatkeretébennégyjelesegyetemita-
nárvállalkozottarra,hogyközönség
előttőszintén,deazintimszférameg-
őrzésemellettvalljonmegtérésénekél-
ményéről,megosszaéleteirányváltá-
sánaktörténetét.(Azelőadásokrólaz
Evan gé li kus Élet Meg té ré sek címmel
márkorábbanistudósított.)

Asorozatnégyelőadójaahumán
tudományoknégykülönbözőterüle-
ténekjelesképviselőjevolt:Dér Ka -
ta lin, Ko czisz ky Éva, Bé ké si Sán dor és
azötletgazda,Fa bi ny Ti bor. Anégy
személy„megfordulása”,magaameg-
térésmindenkiesetébenmás,közös
vonásokatazonbanfelfedezhetünk.

Nyilvánvaló,hogymindenember
életében vannak olyan szakaszok,
amikorvalamiféleváltozásravágyik,
kiüresedettnek érzi az életét. Vagy
egyszerűencsakúgytapasztalja,hogy
asajátszakmájaterületénelérteaz
összeslehetségescélt,kivívottmin-
denelismerést:valamimégishiány-
zikazéletéből.Sokanekkorújpályát

választanak,átértékelikéletüket,em-
berikapcsolataikat…

Hasonló események történtek a
négy személlyel is. Dér Katalin a
klasszika-filológiátólaBibliáhozfor-
dult.Megtérése előtt nagyon beteg
volt,testi-lelkiproblémákgyötörték.
Ahogyőfogalmazott:„alétemvoltbe-
teg”.Egyhúsvétvasárnaponazonban
felébredvénIstenszólthozzá,éson-
nantólkezdvemindenmegváltozott…

KocziszkyÉvarégipályájátéstu-
dományosmunkásságátértékelteát,
szakmaiérdeklődésétújítottameg.A
lételmélettőljutottelazÉlettanúsá-
gáig.BékésiSándor–eredetiszak-
májáttekintverajzfilmrendező,gra-
fikus–hivatásátazonbanteológus-
ként,ateológiaiesztétikábantalálta
meg.Azőirányváltása:aművésziér-
zékenységhitáltaliátrendeződése.
Fabiny Tibor a lelkészgyerekektől
sokak által „automatikusan” elvárt
egyházi szolgálat helyett angol–
könyvtárszakos„világi”bölcsészként
kezdte tudományos karrierjét. Bár
angolirodalmárkéntmaistöbbegye-
temjelestanára,újrafelfedezvéna
Bibliát, érdeklődése fokozatosan a
teológiaésahermeneutikafeléfor-
dult.Ahogyabeszélgetésbenfogal-
mazott,azőéletearraafolyamatra
példa,hogy„azegyházbólnemcsak
kinőni,hanembelenőniislehet”.

Anégytudósnégyegymástólelté-
rőélettörténetétegyfontosforduló-
pont köti össze: mindannyian fel-

nőttként,komolytudományostanul-
mányokkalésmunkássággalahátuk
mögötttértekmeg.Atörténetekkö-
zötttalálkozunkPálapostoli,drámai,
gyógyító fordulattal és augustinusi
hosszúúttalis,mindamellett,hogye
néhánytörténetisrádöbbentiazolva-
sótaTeremtőútjainaksokszínűségé-
re. A történetek inspiráló üzenete,
hogy nem csupán több irányból és
sokféleképpen lehet megérkezni a
fordulóponthoz.Azirány,haegylesz
isazút,mégissokfélemarad.

Akönyvmindengondolkodóem-
berszámáraaktuáliskérdéseketvetfel:
Hogyantovább?Mitjelentegyértel-
miségiszámáraazirányváltás?Hogyan
kerülújhelyre,újmegvilágításbaaz
irodalom,afilozófiavagyazesztétika?
Hogyanformálódnakazembertulaj-
donságai,kapcsolatai,céljai?Mifoly-
tatható,ésminemkeresztényember-
ként?Hogyanváltozikmegakeresz-
ténnyélettértelmiségiérdeklődése,vi-
lágképe,munkája?Hogyanférmeghit
ésgondolkodás?Mikéntértelmeződik
újraazaddigfelhalmozotttudás?

Négyszemélyesmegtéréstörténeta
múltbólésnégyhiteleshitvallásaje-
lenből.Kereszténnyéválniéskeresz-
ténynekmaradniértelmiségiként.A
könyvRi to ók Zsig mond akadémikus
ajánlásávalésazeredetibeszélgetések-
ről készült felvételeket tartalmazó
DVD-melléklettelkaphatóazevangé-
likuskönyvesboltban.

g A.Sz.

A Hó nAp kön y ve

Irány vál tás – Hu mán ér tel mi sé gi ek meg té ré se

A hónap könyve – júniusban a Luther Kiadótól 
30% kedvezménnyel
FabinyTiborésTóthSára(szerk.)
Irányváltás–Humánértelmiségiekmegtérése
Vásároljamegahónapkönyvétkedvezményesen!
Eredetiára:1860forint.
http://bolt.lutheran.hu•E-mail:kiado@lutheran.hu
Fax:1/486-1229 •1085Budapest,Üllőiút24.

b SzűcsFerenc reformátusteoló-
giaiprofesszormutattabeamá-
jus26-iCredo-estenFabinyTi-
borSzótörténések című–azel-
múltévvégénmegjelent–tanul-
mánykötetét. Az alábbiakban
azelmondottakatkivonatosan
közöljük.Azelőadásteljester-
jedelmébenaCredo evangélikus
folyóirat következő számában
fogmegjelenni.

FabinyTiborszámáraaszótörténésel-
sősorbanaszemélyesmegszólítottsá-
got jelenti. De a kommunikációhoz
mindenekelőttkommunióra(közösség-
re)vanszükség,vagyéppenfordítva:„A
szótörténésakkorvalóságos,haabból
közösségtámad”(9.o.).Akönyvetezért
mostabbólasajátosszempontbólis
próbáljukáttekinteni,hogykiknekatár-
saságábanérzijólmagátFabinyTibor,
kikszólítottákmegőtigazán,éskiket
ispróbálőmagaszórabírni.

Aszerzőlegsajátosabbközösségea
keresztényegyházteológusainakközös-
sége.Nemtitkolja,hogyezenbelülis
alutheriteológiaitradícióbanvanleg-
inkábbotthon,nemcsakaszülőiház-
bólhozottcsaládi-felekezetiindíttatá-
sokokán,hanemsokkalinkábbazide
történt szellemihazatalálás jogán is.
Magávalragadjaennekateológiának
Krisztus-éskeresztközpontúságaésige-
szemlélete,amelybőlegyenesenkövet-
kezikareformátorihermeneutikais.Fa-
binyTiborrendszeresteológiaiérdek-
lődésénekkétsarkalatospontjavan:az
egyikazigeeseményhitelesmegérté-
se, a másik ennek hitvallásos meg-
nyilvánulása.

Számáraatipológia,mintazÚj szö -
vet sé getésareformátorifelfogástjellem-
zőanalogikusgondolkozásmód,dön-
tőjelentőségű.Ezaműfajisajátosság
megismagyarázza,hogyajelenválo-
gatásban Ru dolf Bult mann például
csupánérintőlegesenszerepel.Másfe-
lőléppenatörténeleméshermeneu-

tikaszoroskapcsolatamiattannakahi-
ányérzetünknekishangotkelladnunk,
hogyezazaspektus–példáulajeles
kortárslutheránusteológussal,Wol fart
Pan nen berg gel együtt–szinteteljesen
kiisesikaszerzőlátóköréből.

Acon fes si ót Fabinykettősértelem-
benhasználta:hitvalláskéntésbűnval-

lásként.Akönyvisszólmindkétértel-
mezésről.Ahitvalláshelyzetea20.szá-
zadkétpolitikaiésideológiaidiktatú-
rájánaknyomásárajöttlétre.Ennekha-
tásáratalálkozunkolyanhitvallószemé-
lyiségekkel,akikazelvtelenkompro-
misszumhelyett„azárralszembenis
vállaltákhitüket,sígytanúkká,mártí-
rokkálettek”(287.o.).Erreahitvalló
helytállásrakülönösenkétszemélyiség
jelentiszámáraamértékadópéldát:a
németDi et rich Bon hoef fer ésamagyar
Or dass La jos.

Amúltazonbanszégyenünkkelés
gyengeségeinkkelisszembesítminket.
FabinyTiborennekakényeskérdésnek
amegítélésébenisapurifikálásésazel-
hallgatásvégleteiközöttkeresiakeresz-
tényközösségegyedüljárhatóútját.Ez
pedigacon fes sio oris (aszájbűnvallá-
sa)ésaközösségellenibűnközösségi
megbocsátásának Bonhoeffer által
ajánlottútja(306–307.o.).

Amásikközösség,melyhezaszer-
zőelsődlegesszakmájaszerintistarto-
zik,azirodalomtudományésazangol
irodalomnak az a része, amely még
szervesenkapcsolódottabibliaiihleté-
sűkultúrához.Mil ton El ve szett pa ra -
di cso maazimádságliturgiaimélysége-
ibeésmagasságaibavezetbennünket
(366–375.o.).FabinyShakespeare-ol-
vasatábanagyermekeklátnakabűnál-
talmegvakítottszülőkellenében.Deők
képviselikéshirdetikafeloldozástis.De
éppoly lenyűgöző a bűn és gonosz
szimbolizmusánakelemzéseisaMac -
beth kapcsánPa ul Ri coeur Ádám-mí-
toszasegítségével(78–93.o.).

Aharmadikközösség,aholFabiny
Tiborotthonérzimagát,ahermeneu-
tikavilága.Különösfordulat,hogyezt
azeredendőenteológiainyelvetéppen
azirodalomelméletésfilozófiaiherme-
neutikanyománéppenFabinyTiborta-
nítjaújra,immárévtizedekótaateo-
lógusoknak.

Végül,denemutolsósorban,Fabiny
Tibortatiszteleteséstudósprédikáto-
roktársaságábanlátjuk.Anégyközölt
igehirdetésaklasszikushomiletikaés
retorikaszabályaitkövetimindenpa-
pospátosznélkül.Mondanivalójafriss
ésaktuális.Különösenszépésmegra-
gadóanegyedülállóaMag ni fi cat para-
frázisakéntelmondottimádságaake-
resztyénpolitikusoknaktartottisten-
tiszteleten.

Számadás,antológiaezakönyvFa-
binyTiboreddigisokirányúszellemite-
vékenységéről.Négytisztestársaságban,
szellemiműhelycsoportképénpróbál-
tukőtelhelyezni.Végülhaddfejezzük
kiörömünket,hogymaestemiistár-
saságábakerülhettünk:barátként,test-
vérként,tanítványként–deminden-
képpen szótörténéseinek résztvevői-
ként.

Fa bi ny Ti bor: Szó tör té né sek. Her me -
ne u ti kai, teo ló gi ai és iro da lom tu do -
má nyi ta nul má nyok. Lu ther Ki adó,
Bu da pest, 2009. Ára 2990 fo rint.

Szó tör té né sek
Fa bi ny Ti bor új kö te te

g FabinyTibor
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Hei deg ger rel kezdjükabeszélgetést.
EgészenpontosanaLét és idő harma-
dik paragrafusával: a tudományok
„mozgásával”–eza20.századiné-
metegzisztencialistafilozófuskifeje-
zése–,azzal,hogymennyireképesek
válságbahoznisajátalapfogalmaikat.
(Heideggerszerintezaválságbaho-
zóképességhatározzamegegy-egy
tudományszínvonalát.)Errőlazállí-
tásrólírtesszétafilozófiaOKTVmá-
sodikfordulójábanVince,éserrőlbe-
szélmostakockásabroszfelett.Sza-
batosan, pontosan, összeszedetten.
Rögtönkitűnik,hogyifjúkoraellené-
re–ezekbenahetekbenérettségizik
–rendkívülszélesalátókörre,ugyan-
akkornyomasincsbennenagyképű-
ségnek,önteltségnek.

–Tizenévesként az a feladatom,
hogymegkérdőjelezzemadolgokat.
Válságbahoznivalamitpontosanezt
jelenti:hogyalapjaibankérdőjelezzük
megazadottfogalmat.Deamegkér-
dőjelezéscsupánakérdésfelvetését
jelenti,nempedigazt,hogyfeltétle-
nülteljesegészébensutbaiskellvág-
niakorábbieredményeket.

Ezutánesszéjéneklényegétismer-
tetvearrólbeszél,hogyHeideggerál-
láspontjamennyibentagadjaatudo-
mányoshaladásbavetetthagyomá-
nyosbizalomjogosságát.Egyered-
ményteszerintnemlehetmeghalad-

ni,csakújragondolni.Azesszéafizi-
katörténetébőlveszpéldát:aszázad-
fordulónazelektrodinamikakitelje-
sedésenemafizikalezárulásátvon-
tamagaután,hanemáttételekkela
fénykettőstermészeténekfelfedezé-
sét,majdinnenatermészetrőlvaló
gondolkodásunkteljesújraformáló-
dását.Vincebevallja:tájékozottsága
atémakörbenjórésztmérnökvégzett-
ségűédesapjától–Mun tag And rás -
tól, egyházunkzsinatánaknemlelké-
szielnökétől–származik,sszámá-
rainkábbaztbizonyítja,hogyatudo-
mányosságtörténetenemateljesség
felémutatóegyenesnyíl.

A tudomány lineáris értelemben
vett fejlődésének tagadásától szinte
észrevétlenül jutunk el Ady End re
költészetéigésannakmegítéléséig.A
magyarirodalomOKTV-rekészülve
ugyanisetémábaástabelemagátVin-
ce. Röviden vázolja Ki rály Ist ván
Ady-monográfiájánakjelentőségét–
miközbenkételyeitismegfogalmaz-
zaapártállamielvárásokszerintíró-
dottművelszemben–,majdA ma -
gyar Uga ron címűversselkapcsolat-
banarraajelenségreterelődikaszó,
hogyolvasásközbenmilyengyakran
lépnekautomatikusanműködésbea
tanult olvasási reflexek, és hogy a
legjobb szándékú értelmezés is
könnyen a rögzült elvárásrendszer

fogságábanmarad,ígyterméketlenség-
revanítélve.Ilyenkormagátazelvá-
rásstruktúrátérdemesfelülvizsgálni.

–AirodalomOKTVjelentősvál-
tozásthozottagondolkodásomban.
Egyrejobbanérdekelaszövegbefo-
gadásánakésértelmezésénekami-
kéntje.Egyszövegcsakakkorszólal
meg,haolvassák,éscsakazokraa
kérdésekre ad választ, amelyek az
adottolvasásihelyzetbenelevejelen
vannak.

Hasonló kérdésekkel – például
hogyaversformáknakmiafunkci-
ójukajelentésképződésben–kíván
majdfoglalkozniVinceazegyetemen
is.Feltéve,hogy(csakamásodikként
megjelölt)magyarszakrajutbe.El-
sőhelyenmégcsaknemisafilozó-
fiaszakszerepel:aSzínház-ésFilm-
művészetiEgyetemszínházidrama-
turg szakán meghirdetett tizenkét
helyegyikérepályázik–akárcsakraj-
takívülmégkörülbelülkétszázötve-
nen.Illetvemostmárcsakötven-egy-
néhányan.Ennyiemberthívtakbe
ugyanisamásodikésaharmadikfor-
dulóra.Ezutóbbimostanábanlesz,
júniusközepén.Ezenkívülmégegy
úgynevezettrostátkellmajdsikere-
senabszolválniaahhoz,hogyazin-
tézményhallgatójalehessen.

Vincetermészetesennemszínhá-
zitapasztalatnélküljelentkezettép-
pen ide.2009-benpéldáulő írtaa
MagyarországiEvangélikusIfjúsági
Szövetség(Mevisz)Bárkaszakcso-
portjaáltalelőadottpassiójátékfor-
gatókönyvét, és azelmúlt években
többszöris–holJézus,holJúdássze-
repét magára öltve – részt vett a
darabban.(Töb bek kö zött er ről szólt
az EvangélikusÉlet2009. áp ri lis 5-ei
szá má nak Passióra készülve… cí -
mű ri port ja. – A szerk.) Ugyanígya
FazekasMihályFővárosiGyakorló
ÁltalánosIskolaésGimnáziumszín-
játszókörénekistagja(volt).

Amipedigaszínházbajárásiszoká-
saitilleti:azokmeglehetősensajáto-
sak.Voltrápélda,nemisegyszer,hogy
araktérenkeresztül,teherhordóliftse-
gítségéveljutottelanézőtérre.Ésar-
rais,hogyadíszlethordómunkások
kaptákfel,ésvittékahelyére.Merta
budapesti(ésamagyarországi)teát-
rumok döntő többsége nincs aka-
dálymentesítve,Vincepedig…Nos,
Vince kerekes székes. Születésekor
agyioxigénhiánylépettfelnála,ezért
sérültamozgásközpontja;életevégé-
iggondozásraszorul.

–Ritkaszerencsésvagyok,hogy
nemintézetben,hanemacsaládom-
mal–igényes,inspirálókörnyezet-
ben–élek!

Vince édesapjárólmár esett szó.
ÉdesanyjaNo vá ky And rea, aBuda-
pest-FasoriEvangélikusGimnázium
énektanára.(Ve le fia ta va lyi OKTV-

győ zel me után B.PintérMártaké szí -
tett in ter jút la punk szá má ra. A be szél -
ge tés Hivatása:azodafigyeléscím mel
az EvangélikusÉlet2009. má jus 3-ai
szá má ban je lent meg. – A szerk.) Két
egyetemista bátyja is van. Már ton
matematikátésnyelvészetethallgat,
Lő rinc pedigzeneszerzésttanul,nem-
régibenvoltadiplomakoncertje.

–Nincsviszonyításialapom.Nem
tudom,milyenéptestűemberkéntél-
ni. Nem tudok azon sajnálkozni,
hogyakortársaimlemennekatérre
focizni,ésénnemtarthatokvelük.
Nemtudoksajnálkozni,mertnem
tudom, miért jó kergetni a labdát
vagy, mondjuk, lötyögni egymás
mellettadiszkóban.

Pillanatnyihallgatástelepszikkö-
zénk,amikorVinceaszalagavatóját
említi. Azért szívesen keringőzött
volna…Nemmondjaki,deszavak
nélkülisértem:azédesanyját(is)fel-
kértevolna…

–Mindenkitőlaztszoktamkérni,
hogynevezzenevénadolgot:moz-
gássérültvagyok.Sokkínospillana-
totellehetnekerülni,haéptestűem-
bertársainknemkerülgetnékaforró
kását,hanemnyíltanmegkérdeznék,
hogyzavar-ebennünket,haígyvagy
úgy szólítanak meg minket. Akár
igent,akárnemetválaszolunk–min-
denképpentisztaahelyzet.Deama-
gyartársadalomnagyrészenemtud-
ja,hogyanisközelítsenafogyatékos
emberekfelé,ésazezirányútörek-
vésekellenéremégmindigproblémát
jelentazintegráció(nk).Nyilvánnem
leszmozgássérültmunkásazépítke-
zésen, de vannak olyan szektorok,
amelyekben elhelyezkedve igenis a
társadalomhasznostagjailehetünk.

Mertaz,hogyvalakiszellemileg
igényesettud-enyújtani,nemkere-
kesszékkérdése.Ezértisörülne,ha
az,hogyvalakimozgássérültés intel-
lektuálissikereivannak,nemszámí-
tanakülönlegességnek.

–Bevagyokzárvaatestembe,sok-
kaljobban,mintmások.Ezazonban
nemcsakkorlátokatjelent,delehe-
tőségeketisrejtmagában.Aztazidőt
ésenergiátugyanis,amelyetmások
afizikailétezéskiterjedtebbformá-
jánakmegélésérefordítanak,énazis-
mereteimgyarapítására,atudásom
csiszolásárafordítom.Hiszenülöka
székben,éscsakannyittudoktenni,
hogyolvasok,gondolkodom,beszé-
lek…Ezazonbanmostanraodave-
zetett,hogyazttapasztalom:valaki
vagysokkaltöbbettudnálam,vagy
egyjelentőslépéssellevanmaradva
tőlem.Kevésolyanembervanakör-
nyezetemben, akit szellemi tekin-
tetbenpartnernektekinthetek,vagy
akitől tanulhatok. Ezért is várom
márnagyonazegyetemet.

g VitálisJudit

Adytól Heideggerig és tovább…
Akit be mu ta tunk: Mun tag Vin ce két sze res OKTV-győz tes gimnazista

b KuriózumMuntagVince, ésezzelmagaistisztábanvan.Ugyanakkor
ambivalensenviszonyulehhez.Természetesenörül,hagratulálnakne-
ki–csaksajnosnemmindigegyértelmű,hogyezminekszól.Hogy
pusztánazértkapja-eazelismerőszavakat,mertpéldáulimmárkét-
szeresOKTV-győztesvagyazért,mert…Deneszaladjunkennyireelő-
re.Maradjunkegyelőreannála–lapunkmúlthetiszámábanismeg-
jelent–hírnél,hogymiután2008/2009-benmagyarirodalombólgyő-
zedelmeskedett azországosközépiskolai tanulmányi versenyen, a
2009/2010-estanévbenfilozófiábóliskiérdemelteazelsőhelyezést.

ErkelFerencszületésénekkétszázadik
évfordulójáraemlékezünkebbenaz
évben.Nemzetioperánkmegterem-
tőjénekszülővárosábanGyulaVáros
ÖnkormányzataésahelyiErkelFerenc
Gimnázium és Informatikai Szak-
képzőIskolatörténelmi,műveltségi,
kortörténetivetélkedőtrendezettEr -
kel és ko ra címmel anyaországi és
határainkontúlimagyarközépiskolá-
sokszámára,akiknégyfőscsapatok-
kalindultakanagymegmérettetésen.
Közelszázdiákcsoportbizonyítottatu-
dásátazelső–internetenszervezett
–fordulóban,satesztésesszéértéke-
léseutánnyolc-nyolcanyaországiés
határainkontúlicsapatjutottamájus
27-ielődöntőbe.

Azaszódievangélikusgimnáziumot
képviselőGa rai La u ra, Ga rai Szil via,
Rad van Esz ter, Szar ka Vi o let ta össze-
állításúkvartettEGA-Har mó nia néven
vettesikerrelazelsőakadályt,éské-
szülhetettamájusvégiküzdelemre.

Aversenyszervezőirendkívüligé-
nyesenállítottákösszeafelkészüléstse-
gítőtematikát,amelybentermészete-
senkiemeltkövetelményvoltazene-
felismerés – a Bánk bán, Hu nya di
Lász ló, Dó zsa György, Bran ko vics
György, Név te len hő sök címűErkel-
operákmellettLiszt Fe renc, Wag ner,
Ver di zeneműveiszerepeltekareper-
toáron.A19.századimagyarfestésze-
tet többek között Ba ra bás Mik lós,
Lotz Ká roly, Ma da rász Vik tor, Mun ká -
csy Mi hály, Szé kely Ber ta lan alkotásai
képviselték.Nagyonfontosrészevolt
avetélkedőnekareformkorésazazt
követőévtizedekirodalmi,történelmi
ismereteire, illetve életmódbeli jel-
lemzőire(divat,erkölcs,illemszabály,
szakácsművészet,társasélet)vonatko-
zókérdéscsoport.

Agyönyörűdél-alföldivárosnagy-
szerű versenyfeltételeket és hasznos
szabadidős elfoglaltságot biztosított
ahatárontúlról–pozsonyi,királyhel-
meci,beregszászi,kolozsvári,székely-
udvarhelyi,csíkszeredai,zentai,szabad-
kai–,illetveahatároninnenrőlérke-
zett–aszódi,budapesti,dunaújváro-
si,gyöngyösi,gyulai,makói,nyíregy-
háziéstatabányai–középiskolásoknak.

Azelődöntőbelisikertkövetően,a
május28-ánmegrendezetthatcsapa-
tosdöntőbeniskiválóanhelytálltaz
EGA-Harmónia,amely–azérettségi
felkészülésmiattacsapatösszeállítá-
sánegyhelyetváltoztatva–megnyer-
teavetélkedőt.

Agyőztescsapattagjai:Er dé lyi Dó -
ra 9.a,GaraiLaura10.a,GaraiSzilvia
11.a,RadvanEszter12.dosztályosta-
nulók,akikavetélkedőfődíjakéntöt-
napos belgiumi utazáson vesznek
részt,többekközöttabrüsszeliEU-
központotismegtekintik.(Felkészítő
tanárukSza bó And rás né ésKoncz Ist -
ván volt.)

ABudakesziErkelFerencMűvelő-
désiKözpontképzőművészetipályá-
zatán is kiemelkedő eredményeket
értekeldiákjaink.A9–10.-eskorosz-
tályban,grafikakategóriábanakövet-
kezőeredményekszülettek:
1.helyezés:Könc zöl Ale xand ra, 10.a
2.helyezés:Ba boss Boz só ka, 9.c
3.helyezés:Cze ba Vik tó ria, 10.b

A11–12.-eskorosztályban,grafika
kategóriában:
2.helyezés:Ka to na Pet ra, 11.c
3.helyezés:Dell Ede ra Dá vid, 11.a

ValamennyienErkelFerencBánk
bán című operájához készítettek il-
lusztrációt monotípia technikával.
(AfelkészítőtanárZám bó Éva volt.)

g KonczIstván

Aszó di si ke rt
hozott

Erkel és kora

Vince édesanyjával az OKTV-díj június 4-ei átvétele után
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EvangélikusÉlet 2010.június13. f »presbiteri«

b Nem mindegy, hogy mennyit
rakszbele!Egyidőutánnyilván
elveszítedatürelmed,ésszeret-
néd,havégrevégelenne,ígyaz-
tán többet raksz a zsákokba.
Aztán amikor fel kell emelni,
majd’megszakadsz.Alényega
részletekbenrejlik!

Csütörtökönmégcsakahírevoltitt,
hogyújrajönanagyvíz–egészeste
rakjukazsákokat.Azelsőestemég
egészentávolinaktűnikminden–hát-
hatévesariasztás?!Azártérbeépült
házaknál egyedül mi foglalatosko-
dunkazsákokkal.Atöbbiekmárfel-
adták.Hajönavíz,úgyismindegy.Hi-
szenegyszermárittvoltavíz!Egybő
héttelezelőttmárkitakarítottakmin-
dent,fertőtlenítettek.Van,amitúlél-
te,hogynéhánynapigvízborította.

Mégsegélytistudtunkosztania
legrászorultabbaknak.Igaz,nemso-
kat,delehet,hogyagesztusmárgyó-
gyított…„No,ilyensemtörténtmég
eddig!”–szorítottamegakezemegy
keménykötésű,nagyapakorú,szigo-

rúember,ahogyátvetteatízezerfo-
rintot.KöszönjükazAusztriaiMa-
gyar Evangélikus Gyülekezetnek,
hogy gyorsan segített, és volt mit
szétosztani!

Deennekmármajdnemkéthete.
Ésmostittvanavízújra!

* * *

Péntekreténylegmegérkezett.Ale-
gendás 1974-es árvíz legalább el-
mentgyorsan.Deezavíz,bárugyan-
akkora, nem megy sehova. (Négy
nap pal ké sőbb, hét fő reg gel re ti zen -
nyolc cen ti mé tert ugyan apadt, de
most, ami kor írá so mat kül döm, a pa -
ró kia kert ben még min dig csak a leg -
te te je lát szik ki a dom bocs ká ra ál lí -
tott szá rí tó nak… A fák te te jén ta lán
még meggy is ma rad… Mennyi víz le -
het ez? Két mé ter ma gas?)

Tehát péntek. Esik az eső.Nem
ömlik,csakannyira,hogyazesőka-
bátkibírja.Néhányóránátbiztosan.
Aztánnéhajobbannekiered,ilyen-
korfelkellvenniazesőkabátcsuk-
lyájátis.Perszeakkormegnemhall
azember.

Ésmaéjjelispakoljukahomok-
zsákokat.Rakjukésrakjuk.Nejlona
kerítésfalnak,eléazsákok.Felakis-
teherautóplatójára,ésamilyengyor-
sanlehet,azösszeszsákotaföldre,
haddinduljonazújabbakért.Szeren-
cséreazutcailámpákvilágítanak,így
méglátniislehetvalamennyit,hiá-
bavanéjszaka…

„Lehetetlen,hogykétmétertemel-
kedjen!Idáigegyszerűennemjöhet!”
Ésmásnap hallom a hírt, hogy az
egészutcábanmáraházakbanvana
víz.Hiábavoltazelőzőestimegfe-
szítettmunka?!

Aztáneljönaharmadikéjjel,meg
anegyedikis.Vasárnaphajnaliháro-
migrakjákazsákokat.Azöregbácsi
is,ésatinédzserkislányis.Egészso-
kanittvannak.Ésmilyenfájóahiá-
nyanéhányaknak…Van,akimásnap

megyvizsgázni,hiszenazéletcsak
errefelélátszikafejetetejéreállni.Egy
megrakottkapuelőtttanakodikacsa-
lád:agyerekholnapérettségizik,de
hogyanfogtudniöltönybenátmász-
niakapun?

* * *

Lehajolszanejlonzsákért,kinyitod,
felgyűrödaszáját,odatartod…meg-
nyomodazásótegyszer,kétszer,há-
romszor…aztánhamegvan,nyolc-
kilencdarabotbelepakolszegytalics-
kába,vigyázvaarra,hogymegnesza-
kadj, amikor felemeled, vigyázva,
hogyelnedűljönoldalra…Letolod
akapuig,leteszed,kinyitodakaput,
betolod,becsukodakaput.Kilenc-
szerlehajolsz,megfogodazsáknya-
kát,éslendületbőleldobod,hogyjó
messziremenjen,kevesebbetkelljen
atöbbieknekgyalogolni.Akönnyeb-
bikfajtalehetnyolc-tízkiló.Őkaz-
tánújramegemelikazsákot,befor-

dítják,hogyaszájanekifeléésfelfe-
lélegyen,aráhajtásisilleszkedjen,és
leteszikaházmellé.Kétméterrekell
tízhomokzsák,hogyahomokmin-
dentbetakarjon.Négyvagyötsort
kellegymásrarakniahhoz,hogyva-
lamitfogjon.Edelénybenegyheteéj-

jel-nappalrakják,ittnálunk,Arnó-
toncsaknégynapig.

Hihetetlenösszetartásvanközöt-
tünk.Mindenkitegeződikminden-
kivel, mindenki izzadt, mindenki
csuromvízkívülis,belülis.A„dzsi-
szi”(markoló)kanalábasokhomok-
zsákbelefér,ésemberekazoldalsó
lépcsőkre.Ezagépátmegyottis,ahol
belefolyikagumicsizmábaavíz–fe-
lülről.Hazatérveaztánegyetlenvé-
kony,centiscsíkvanrajtam,amiszá-

raz:azövemalattnemáztamáttel-
jesen.

Laci,abarátom–húszéves,egy
időbentűzoltónakkészült,harminc-
négypercalattfutnyolckilométert
–kidőlveülaparókialépcsőjén…Bi-
zonymegfáradnak,mégalegjobbak
is…Négynapjamegállásnélküldol-
gozik…

* * *

Amásikirányban,Ongahatárában
aHernád tépi és szaggatná ané-
hányévemegépülthidat.Kapoma
hírt: vagy elviszi a víz, vagy fel
kellrobbantani,különbenOngais
elvész.Ahídmellettivályogházak
mármegroskadtak.Annyikószahír
kering!Hogykikengedtékránka
vizet,hogykinemdolgozik,hogy
kiafelelős…Vasárnapdélutánegy
hatalmashomokhegyoldalándol-
goznakahelyiek,önkéntesek,egye-
temisták, miskolci cserkészek,
rendőrök.Rengetegrendőr.Kéklik
adolgozóembertömeg.Régenper-
szeahonvédségalkalmasvoltmin-
denre…

Végre ha egyenruhást látok, és
beállmögém,nemugrikösszerög-
tönagyomrom,hogymindjártszi-
rénáznikezd,ésleállítazútszélére.
Arendőrökútbaigazítanak,irányí-
tanak.Vajonmilyenlehetegyféligle-
zárt körforgalomban állni a tűző
napfénybennyolc-tízórátésminden-
kinek elmagyarázni, hogy merre
menjen, és miért nem mehet to-
vább?Micsodahűségez:névtelenül
éskicsi feladattal, sokáigkitartani.

Szóval,Ongánkétkatonaihelikop-
terdolgozikmegállásnélkül.Mint
egyháborúsfilmben.Azegyikjön,a
másikmegy.Abelügyminisztersze-
rintötven-hetvencentitkellemelni
agátakon…Istenem…

Éjjeljövökugyanerrevissza.Szeren-
csérenegyvenpercvárakozásután
mégisátengednekasajóládihídon,
ígyotthonalhatunk.Azegyet len jár-

hatóútonmin-
denhol embe-
rek,rendőrau-
tók,katonaite-
herautók.Ho-
mokzsákok és
homokzsákok
mindenfe lé .
Ongára érve
hívom a kon-
f i r m a n d u -
somat: „Úgy
hallottuk az
előbb, átsza-
kadt a gát!

Egész nap pakoltunk, az autókkal
megmegyünkadombonfekvőut-
cákba.Akismotorelférateraszon.”

* * *

Arnóthoz tartozik a Sajó völgye.
Bármerre járok, emberek rakják a
zsákokat,hajolnak,emelik,viszik.És
valaminagyonszorít.Valamiator-
kombanésaszememalján.

MiskolcfeléOngaújfalufelékell
kerülni.Ahovaegyébkéntháromperc

eljutni, most
h u s z o n ö t .
Mertkörbekell
menni, fel a
szikszóidomb-
ra, és megke-
rülni Zsolcát.
Felsőzsolcát,
ahol a legna-
gyobb a baj.
Ócsanálosrais
innenlehetel-
jutni.Vajonén
mitmentenék,
hanéhányper-

cemlenneelköltözniaházból?Vajon
énmitgondolnék,haaszememelőtt
válna semmivé évek megfeszített
munkájánakgyümölcse?

Kínunkbansírvanevetünkazalsó-
zsolcaiblogbejegyzésen:„Kiültema
kertbekicsitnézelődni,ésmitlátok,
ötpercalatt lettegysajátkerti ta-
vunk!”Muszájnevetni.

Aztmondják,sokannemmerikel-
hagyniaházukat,mertfélnekafosz-
togatóktól!Milyenelszántság–ki-
szolgáltatottság?–kellahhoz,hogy
ilyenkorlopniinduljonvalaki?

* * *

És vasárnap prédikálni kell. „Ho-
gyanengedhetieztIsten?”Aszívem
közepe:agyönyörűenműveltszőlő
az udvaron félig víz alatt, a kará-
csonyratalánmáreladhatófenyőfák
ellepve.Minden„elment”:akrump-
li,abab,aborsó…Egymegveszett
kuvaszazáradásközepénegyelsza-
badulthíddeszkájáramenekült–de
már a gazdája sem tudja kihozni,
mertőtistámadja,hiábamegyérte
csónakkal…Deahívő,dráganénifel-
tesziakövetkezőkérdéstis:„Mitszá-
mít,tisztelendőúr,hogyapincém-
benmareggelrenyolcvancentivíz
van,mígaszomszédfaluban,város-
banalakásokbanáll?”

Vasárnap prédikálni kell. Talán
neki is. „Persze, jól vagyok, kislá-
nyom!Nincsennagybaj!Negyertek!
Álljukavizet!”Ugyanmitmondjon
mást amessze lakó gyermekének?
Hiszenmireideér,lehet,hogymártúl
lesznek mindenen. Hogy a háztól
negyvencentireállavíz?Hogyna-
pok óta nem alszik, és alig eszik?
Hogy minden, amire időt és erőt
szánt az utóbbi években, víz alatt
van?Akedvenckertiszék,avirágok,
afóliasátor…ésakútbanmárlátnile-
hetavízszintjét.Nemtudelfolynia
belvízsem…

Azöregeketmárkiköltöztettéka

nyárikonyhából–afalonkeresztül
szivárgottbeavíz,nemazajtónjött.

„Gyere,ittezagázrezsó,emeljük
feljebb!Kéttéglávalmégfeljebble-
hettámasztani….”Állavízapincé-
ben.Ahordók–igaz,régiek–úsz-
kálnak a víz tetején. Szivattyúzni
nemlehet,nemisszabad,hiszena
vízelvezetőárkokszínültigvannakaz
utcánis.Perszeamagasabbanfekvő
utcákonnemtudjákezt,néholtalán
nemisérdekliőket(?),csakfolyikki
azutcáraaslagbólavíz…

Vasárnapprédikálnikell.Azazin-
kább:lehet!!!Vagyunkvagytucatnyi-

an,akikössze-
jöttünk, a vil-
lámmégaha-
rangotsemkí-
mélte,deazért
itt vannak.
Együttgondol-
kodni.Istenről
–ahogyPálta-
nítja a Ró mai
le vél ben –, akit
nem hívnak
s e g í t s é g ü l ,
mert nem is-
merik, mert
nincs, aki el-

mondaná,hogymilyen.Mertnema
kínzó kérdéseinkben összetört is-
tenképek mutatják a valódi arcát.
Ezértkellmenniéselmondanimin-
denkinek,hogymilyenővalójában.
Ajóhírthozókatörömmelfogadják!
Amégis-bizalommalrátekintőket,a
velünkszenvedőJézusbanIstentlá-
tókat.

Mikellnekünkahhoz,hogyfelis-
merjükvalódijelenlétét?Hogynincs
messze tőlünk, sőt közelebb van,
minthinnimernénk!Hogyismeria
kiszolgáltatottságunkat.Talánezért
ismerjükmegnéhaasajátbőrünkön
keresztül,mitjelentafélelem,aki-
szolgáltatottság,anemkívántgyen-

geség,hogyaz
ismeret utána
tettekké vál-
hasson. Hogy
ne csak tévé-
benlátottkép
legyen,hanem
valóságos ta-
pasztalat.

* * *

Ez a riport
pedigazértíró-
dott,hogybe-
pillantást en-
gedjenazitteni

nehézségekbe,ésmindenkitbuzdít-
son,hogyadjon!

Ked ves Test vé rem, té ged is, aki
ol va sod eze ket a so ro kat! Ada ko -
zás ra kér lek! Nem egy egyszerű
gyűjtésről van szó, hanem arról,
amikor–harminc-negyvenévente–
ténylegbekellnyúlnimélyenalehe-
tőségeink tarisznyájába, hogy se-
gítséggéváljonaz,amitnélkülözni
tudunk.Pénzzé,tisztítószerré,szilárd
élelmiszerré,ruhává…Hogyavaló-
diésvalósIstenarcátegyretöbben
megláthassák!

g BudayBarnabás
ar nót–új csa ná lo si evan gé li kus lel kész

És jött a Sajó!
Lelkészri port az arnóti áradatról
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Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 14,15–24; Ézs 55,1–5. Alapige: Zsid 12,22–29. Énekek: 61., 435.

I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)JohannesErlbruch;de.
11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BenceImre;II.,Hűvösvölgyiút193.,Fébé de.10.(úrv.)
VeperdiZoltán;II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.,családi)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de.10.(úrv.,konfirmáció)DonáthLászló;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér
de.10.HokkerZsolt;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;
Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4. de.9.SolymárPéterTamás;V.,Deáktér4.
de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.7.(Bach-
hét,kantátaest)CselovszkyFerenc;VII.,Városligetifasor17. de.háromnegyed10.
(angolnyelvű,úrv.)AradiGyörgy;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;VIII.,Üllőiút24. de.fél
11.SzabóBertalan;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,kétnyelvűcsaládi)Gulácsiné
FabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.(úrv.)SzabóBertalan;IX.,Gátu.2.
(katolikustemplom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.
BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;de.11.
(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.dr.BlázyÁrpád;XI.,Németvölgyiút138. de.9.dr.Blázy
Árpád;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)BaliczaIván;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;XIII.,KassákLajosu.
22. de.10.KendehGyörgy;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;
XIV.Gyarmatu.14. de.fél10.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templomtér
de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de.
10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.FeketeGy.
Viktor;Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,
Prodámu.24. de.9.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.NagynéSzeker
Éva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(tanévzáró)GrendorfPéter;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.KósaLászló;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.
de.11.KósaLászló;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.dr.KorányiAndrás;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.dr.Korányi
András;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.
8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,
XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.
(tanévzáró,kiállításmegnyitóahittanosokrajzaiból)dr.SolymárMónika;Budaörs,
Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár (reformátustemplom) du.2.
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(családi)dr.LacknernéPuskás
Sára;Názáret-templom,Mátraszentimre-Bagolyirtás de.fél12.HerzogCsaba.
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Összeállította: BodaZsuzsa

b Ideiegyházmegyeitúrájukonró-
maiemlékeknyomábaeredteka
Győr-MosoniEgyházmegyelel-
készei. A tizenöt kiránduló
Ausztriafelévetteazirányt,hogy
megtekintse az egykori limes
menténfekvőtelepülésekgazdag
és nagyon jó állapotban meg-
maradtrómaimaradványait.

Azelsőmegállóaromantikus,ha-
tármentikisváros,Hainburgvolt.
Kellemes,Duna-partisétautánakö-
zeliBadDeutsch-Altenburgbaveze-
tettazút,aholegyIst ván királyál-
talalapítotttemplomistalálható.
Atemplommellettitemetőbenáll
egyszimbolikussír,illetvekopjafa,
amelyazokraamagyarokraemlé-
keztet,akiknektestehatárainkonkí-
vülnyugszik.

Kiskitérőutánapetronell-car-
nuntumiarcheológiaiparkvoltakö-
vetkezőúticél.AzókorbanCarnun-
tumaRómaiBirodalomFelső-Pan-
nóniatartományánakfővárosavolt.
A19.századbankezdődtekmegitt
azásatások,amelynekeredménye-
kéntgazdagrómaileletanyagkerült
elő.Említéstérdemela2.században
épült tizenháromezer férőhelyes
amfiteátrum,egymajdnemteljesen
feltártókoripolgárvárosromjai,va-
lamintII. Cons tan ti nus 4.századidi-
adalíve,azúgynevezettPogány-ka-
pu.Aszépenhelyreállítottamfiteát-
rumban rendszeresen szerveznek
gladiátorviadalokatéslegionáriusbe-
mutatókat.

Hazafelé indulva a kirándulók
mégmegálltakaFertőtópartján,vé-
gülazutolsómegállóGálos(Gols)
volt.Gálos–azonkívül,hogyBur-
genlandlegnagyobbevangélikusgyü-
lekezetevanitt–arrólisnevezetes,
hogyAusztriaegyiklegjelentősebb
szőlő-ésbortermelőtelepülése.Ezért
Ing rid Tschank helyilelkészvezeté-
sévelhangulatosborkóstolózártaa
gazdagéstartalmasprogramot.

g K.M.

Ró mai em lé kek nyo má ban

Újabbfejezettelgazdagodottamo-
sonmagyaróvári és a csernátfalusi
evangélikusgyülekezetközöttitest-
vérkapcsolat2003ótaíródótörténe-
te,melymáreddigissokközösél-

ménytadottmindkétegyházközség
tagjainak. Több alkalommal talál-
koztak,holitt,holott.Ezúttaltizen-
hat mosonmagyaróvári indult út-

nakazelmúlthétfőnhajnalinégyóra-
kor,hogytizennyolcóraibuszozás
után fáradtan, de nagy várakozá-
sokkal megérkezzenek a barcasági
csángóklegnagyobbgyülekezetébe.

Avendéglátókezúttalisérdekes,
változatosésgazdagprogramotál-
lítottakössze.Avendégeknekmeg-
mutattákaZágonban,Mi kes Ke le -

men szülőfalujábanlévőkastélyt,a
gelencei Árpád-kori templomot,
KézdivásárhelyenaSzékelyNemzeti
Múzeumot,illetveacsernátonisza-
badtérimúzeumot.Akörútanyer-
ges-tetőikopjafaparkbanértvéget,
aholakétgyülekezetközösenkoszo-
rúztamegaztazemlékművet,ame-
lyetazoknakahőshonvédoknaka
tiszteletéreemeltek,akikaz1848–
49-esforradalomvégén,Tu zson Já -
nos honvéd őrnagy vezetésével,
szinte az utolsó emberig küzdve,
hosszúidőnkeresztülfeltartóztatták
acárioroszseregeket.

Másnapazidőjárásmegengedte,
hogyaCsernátfalutkörbeölelőKár-
pát-karéjegyiklegmagasabbcsúcsá-
ra, az ezernyolcszáz méter magas,
csodálatos panorámát nyújtó Ke-
resztény-havasra is felmenjenek a
síkvidékhezszokottmosonmagyar-
óváriak.

Abúcsúezúttalsemvoltkönny
nélküli,deakövetkezőviszontlátás-
rareménységszerintnemkellsokat
várni,hiszenaLajta-partievangé-
likusokjövőéviviszontlátogatásra
hívtákmegerdélyitestvérgyüleke-
zetüktagjait.

g KissMiklós

Mo son ma gyar óvá ri ak a Bar ca ság ban

„Miegycsaládvagyunk…”–énekel-
tékörömmel,lelkesenaSzlovákiából
érkezettgyermekekszüleikkel,Vla -
di mír Kmoš ena lelkészgitárkíséreté-
velkisszlovákgyülekezetünkkápol-
nájában.Vendégeinkjúnius5-énér-
keztekhozzánklátogatóbaPozsony-
ból,a Petržalkavárosrészbentalálha-
tóevangélikusgyülekezetből:össze-
sennegyvennégyen,egyautóbusszal.
Tulajdonképpenkirándulnijöttek,de
szerettekvolnaminket–aSzlovák

AjkúEvangélikusEgyházközségetis
– megismerni, meglátogatni. Elő-
zetesenGab ri ela Kmošena lelkésznő
keresett,hogyszívesenösszekötnék
kirándulásukat látogatással, illetve
hogyha javasolunkmégszámukra
érdekes látnivalót Budapesten, azt
örömmelveszik.

Javasoltam a Városligetet, ahol
sokalátnivaló,illetveazállatkertet.
Dr. Fa bi ny Ta más püspökazállatkert
igazgatójától levélben kért szlovák
vendégeink számára belépőjegye-
ket.Meghatódvaolvastamaválasz-
levélbenmegküldött,negyvenötfő-
rekiállítottingyenesbelépésienge-
délyt.

Megbeszéltük, hogy szombaton
13órakortalálkozunkaTropicarium
bejáratánál,ésonnanegyüttjövünk
Rákóczi úti kis szlovák gyülekeze-
tünkbe.

Ittlátogatóink,szlováktestvéreink
meghallgattákgyülekezetünktörté-
neténekrövidösszefoglalóját,majd
őkisbemutattákpetržalkaiközössé-
güket.Egyetértettünkabban,hogy
sokaközösvonásegyházközségeink
múltjábanésjelenében.Őkismisszi-
ósfeladattalvoltakésvannakmeg-
bízva a forgalmas város panel-
rengetegében.Újtemplomuk1991–
1994közöttépültMi loš Klá tik ésfe-
lesége lelkészi szolgálata alatt. A
gyülekezetépítőmunkaazótaisfolya-
matos.Abemutatkozásokutánközö-
senénekeltünk,imádkoztunk.Aján-
dékbaszlovákkönyvetéspuzzle-t,
templomukrólkészítettképeslapokat,
valamintmeghívástkaptunk.

Aszerényszeretetvendégség,fris-
sítőutánegyüttelindultunkazállat-
kertbe.Ittmárvártakbennünket.
Agyerekekvégtelenülörültek,bol-
dogokvoltak.Asokérdekességmel-
lettkülönkuriózumvoltszámunk-
raafókashow.Bárestéreigenelfárad-
takagyermekek,boldogokvoltak,
hogy annyi érdekességet láthattak
Budapesten.Élményekkelgazdagod-
vatérhettekhaza.

Testvéreinktől így búcsúztunk:
„Viszontlátásra Szlovákiában!” Ta-
lálkozunkZsolnán!

g GulácsinéFabulyaHilda
evan gé li kus lel kész 

„Mi egy csa lád 
va gyunk…” Hatvankilencévután,május17–19-

énfelekezetközievangélizációvolta
felvidékiRozsnyószórványgyüleke-
zetében,Csucsomban,aszépségeskis
faluban. Szöl lős Sán dor bácsimég
emlékezettJoób Oli vér szolgálatára,
amely1941-benvoltahelyiiskolában.

Manapságareformátusésazevan-
gélikushívekegyütttartjákistentisz-
teleteiketabaptistaimaházban.Nem
ritka,hogykiegészülvekatolikusok-
kal,négyfelekezetképviselőiimád-
jákegyüttmindannyiunkAtyját.Az
átlagoslétszámmégígyiscsaktizen-
öt-húszfő.Mostmégisestérőlesté-
remegteltaközségművelődésihá-
za:atestvérektizennégytelepülésről
érkeztek.Felsorolommindet,tudjunk
róluk, ízlelgessük nevüket, imád-
kozzunkértük,kössükösszeaszála-
kat:Pelcőc,Vígtelke,Szalóc,Kőrös,
Berzéte, Jólész, Rozsnyó, Sajógö-
mör, Lice, Szádalmás, Körtvélyes,
Várhosszúrét,Tornagörgő.

ASzlovákiáhoztartozóFelvidéken
amagyarevangélikusgyülekezetek
többnehézséggelisküzdenek.Sokat
köszönhetünkreformátustestvére-
inknek (ígya rozsnyóiMol nár Ár -
pád nak is,azalkalomfőszervezőjé-

nek),akiksokszorkisegítikegyházun-
kat,gyülekezeteinket.Úgyéreztüka
csucsomiestéken,hogyeljöttközénk

Istenországa,hiszenbékében,sze-
retetben, Isten áldott jelenlétében
voltunk együtt négy felekezetből
nagyrésztmagyarok,dejöttekszép
számmalcigányokésszlovákok is.

g SzeverényiJános

Csu csom i evan gé li zá ciós esték 
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Szentháromságvasárnapjánanagy-
tarcsa–pécelievangélikusgyülekezet
közel ötven tagja látogatott el –
Baran ka György lelkészvezetésével–
azózdievangélikusokhoz.Avendé-
geketPe tő né Tóth Me lin da lelkésznő
köszöntötte,ismertetteazózdievan-
gélikustemplom (képünkön) történe-
tét,majdközösistentiszteletrekerült
soralátogatókénekkaránakközre-
működésével.

AdélutánfolyamánTóthMelinda
kíséretébenavendégekrövidlátoga-
tásttettekaborsodnádasdigyüleke-
zetben,ésmegtekintettékakisváros
nagyon szép, sok látnivalót kínáló
helytörténetigyűjteményét.Mielőtt
avendégekhazautaztakvolna,abor-
sodnádasdi templomban meghall-
gattákaLaurumblockflőteegyüttes
hangversenyét.
g KerékgyártóMihályfel vé te le

Gyü le ke ze tek ta lál ko zó ja

b Évelejéncélultűztükki,hogy
rovatunkbanigyekszünkminél
több gyakorlati példát bemu-
tatniarra,egy-egyközösségmit
tesz,mittehetkörnyezete,ate-
remtettvilágmegóvásaérdeké-
ben.Mostegykisökumenikus
kitekintésrehívjukazolvasókat.
AbudapestiVillányiútiSzent
ImrePlébániáhozszorosankap-
csolódóZöldKör tevékenységé-
rőlacsoportvezetőjét,Nemes
Gábort kérdeztük.

– A Zöld Kör a Szent im re vá ro si Egye -
sü let (SZIE) egyik szak osz tá lya. Mi -
kor és ho gyan ala kult? Ho gyan kap -
cso ló dik a Szent Im re Plé bá ni á hoz?

–Magaazegyesület1991-benjött
létre.2004-benérettmegahelyzet,
hogy önálló szakosztálya legyen a
környezetvédelemnek.Kettenalapí-
tottuk, jelenleg pedig négy-öt fő
dolgozikaktívanateremtésvédelem
területén,eztehátamag.Sokgyer-
mekesédesanyák,édesapákvagyunk.
Érdekesmódonafiatalabbkorosz-
tálytmégnem sikerültmegnyerni
magunkközé,báregy-egyrendez-
vény alkalmával sokan csatlakoz-
nak:idősebbekésfiatalokegyaránt.
Aplébániávalszorosakapcsolat,iga-
zábólazegyesületiformaegyikelő-
nye,hogyígypályázatokonisrészt
vehetünk.

– Mi lyen te vé keny sé get vé gez a kör,
mi lyen prog ra mo kat szer vez nek?

–Acsoportmunkájanagyonsok-
rétű.Pályázatokírása,beszélgetések
a teremtett világról, konferencia
szervezése,faültetés,kerékpártáro-
lóelhelyezése,tájfutásökológiaito-

tóvalegybekötve,különdíjadomá-
nyozásaafotóskörrészére,aSZIE-
bál megrendezésének „zöldítése”,
publikációkahelyilapban,„szomszé-
dolás”, vagyis más plébánián elő-
adásésbeszámolóamunkánkról–

ezek mind-mind fontos feladatok
számunkra.

– A ka to li kus egy ház – an nak
kap csán, hogy negy ven éves a Föld
nap ja – te rem tés vé del mi ak ció na pot
hir de tett. Önök is be kap cso lód tak
eb be va la mi lyen mó don?

–Igen.Ezalkalombólhirdettük
meg–immáronmásodikalkalom-
mal–azúgynevezettcse re be re na pot,
amikormindenkiszabadonhozha-
tott-vihetett tárgyakat.Sokancsak
hoztak:többenígyajándékoztákelel-
hunytszeretteikhagyatékánakegy
részét,látva,hogyjóhelyrekerül.Biz-
tattunkazonbanmindenkitarrais,
hogy egy-egy tárgy kiválasztásával
másokatismeglephetnek.Ajándékot
vihetünk a szomszédnak is, akivel
esetlegéppenösszevesztünk.

– Idén be kap cso lód nak a szep -
tem ber 26-ára ki tű zött öku me ni kus
te rem té si ün nep szer ve zé sé be…

–Célunkelsősorbanhelyiügyek
szolgálatárairányul.Hitünkszerint:
„Ahívőemberszámára–legyenbár-
melynagyvilágvalláskövetőjeis–a
környezetvédelemegyetjelentate-
remtettvilágmegőrzésével.AZöld
Kör célja, hogy elsősorban a SZIE
tagsága, a plébánia közössége, egy
(még)környezettudatosabbéletfor-
makialakításánakgondolatávalazo-
nosuljon,ésennekmegfelelőenéljen,
úgyazóvodában/iskolában,minta
munkahelyen,sajátotthonában,de
atemplomésaplébániafalaiközött
is.ATeremtőparancsaateremtett
emberfelé,hogyaFöldet»művelje
és őrizze«, és »uralkodjék« rajta,
melyegyetjelentajógazdasáfárko-
dásávalarábízottjavakkal,nempe-
digajavakrövidtávúfelélésével.Cé-
lunkatkörnyezetvédelmi/teremtés-
védelmiakciók,hittanórák,konferen-
ciákszervezésével,sajátkörnyezet-
kímélőéletformánkmegélésévelkí-
vánjukelérni.”

Ideje azonban, hogy tágítsuk a
kört,ezértidénahelyszínbiztosítá-
sávalaszakosztályrésztvállalaszep-
tember 26-ára meghirdetett öku-
menikus teremtésünnepi alkalom
lebonyolításában.Korábbanisvolt
példaazökumenikusegyüttműkö-
désretemplomunkban,demostelő-
szörkerülsorökumenikusjelleggel
közösimádságrakimondottanate-
remtésdicséretére.Fontosszámunk-
ra, hogy az aktivitástSzent Fe renc
példájanyománazelmélkedőimád-
ságiskiegészítse.

g JCsCs

Zöld Kör Bu dán 
Ke resz tény el kö te le zett ség ci vil for má ban

ÜZ enet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
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„pi ciny ke gyü le ke zet is tud ün ne pel ni”
TiszteltEvan gé li kus Élet szerkesztősége!AlulírottLip pa iné Mur vai Ka ta lin
egyszívünkneknagyonkedvesünnepségrőlszeretnéktudósítani.

Hálaadóistentiszteletreésünnepimegemlékezésregyülekeztünkmájus
2-án10órakoradiósgyőr-vasgyárievangélikustemplomban.Fi la del fi Bé -
la egykorikántorunkszületésének100.,kántoriszolgálatának58.évfordu-
lójátünnepeltük,melyengyönyörűemléktáblátisavattunk.

IgehirdetésselD. Sze bik Im re nyugalmazottpüspökszolgált,megtisztel-
tegyülekezetünketSán dor Fri gyes esperes,areformátusegyházrészérőlpedig
Ko vács Im re nyugalmazottlelkészis.Abelvárosi,adiósgyőrievangélikustest-
vérekishozzánkjöttekezenavasárnapon,ígynemkellettahelyilelkészek-
nekazidővelharcolniuk.Szépenmegteltatemplomunk;dejóislenne,ha
mindigennyienlennénk!

DrágaemlékűBélabácsinemcsakkántor,hanemamindenkorilelkészhű-
ségesmunkatársaisvolt.Kinemhagyhatomazemlékekközüldrágagyer-
mekkorilelkészemet,Ba li kó Zol tán bácsit,akifigyelőszemeitmindigraj-
tunk,gyerekekentartotta.Azénekeketdrágafeleségetanítottanekünk.Baby
néniazéneklés-kánonozásnagymesterevolt,csakakezétkellettfigyelni,
észengettasok-sokgyönyörűének.

Azünnepségfényétemelteapüspökúrfelesége,akiegyBélabácsinakked-
vesénekünketadtaelő,majdlelkészünkkislánya,Mol nár Bar ba ra egyszép
versselleptemegatestvérihallgatóságot,aztánesorokírójaszinténegyvers-
selkedveskedettagyülekezetnek.

Gondolatbanvisszaidéztükgyermekkorunkat,hogyBélabácsimilyensze-
retettelhajoltlehozzánk,pedigminagyonszegényekvoltunk,hiszennagy
családbaszülettünk,denélkülünksohanemkezdődöttelazistentisztelet.
Havasárnap,akkortemplom!(Nemúgy,mintmanapság,havasárnap,irány
valamelyikbevásárlóközpont!Szomorúságtöltelilyenkor,dereményked-
jünk,háthaleszezmégmásképpis!)

Eszembejutottasok-sokemlékközöttmégazis,hogyazistentisztelet
utánBélabácsifelengedettbennünketmagamelléazorgonához,ésmeg-
érinthettükaztacsodálatoshangokatkiadóhangszert,sőtEr zsi ke testvé-
remnekaztismegengedte,hogyabillentyűkreráírja,hogydo,re,mi,fástb.,
ésőcsodákcsodája,felismerhetőeneljátszottrajtaegy-kétismerősegyhá-
ziéneket.

Megjegyzem,ahangunkmégmaiskiváló,éslegszívesebbenéjjel-nappal
énekelnénk!Erzsikémtalánazértismentférjhezolyanemberhez,akiszak-
májamellettzenészisvolt,negyvenévigtubásvoltazenekarban.Bélukafi-
ukpedigzeneművészetiegyetemetvégzett,harsonaművész-tanárlett,ma
aszolnokilégierőnélzenész.Kislányunokájukmostazáltalánosiskolahar-
madikosztályábajár,ésmindenbillentyűshangszerenkiválóanjátszik.

HátígyműködikazÚrcsodálatosanközöttünk,örülök,hogyrészesele-
hettemennekacsodálatosünnepségnek.HálásköszönetünkérteBélabá-
csidrágagyermekeinek,Ju dit ká nak, Gá bor nak ésmindkettejükcsaládjának,
rokonságának,hogyidejükettudtákáldozniaszépünnepségmegszervezé-
sére.Köszönjüknekikeztagyönyörűvasárnapot,azünnepfényét,melegét!

KéremÖnöket,hamódvanrá,tegyékközzéazEvÉ let levelezésirovatá-
ban,hogyegypicinykegyülekezetistudünnepelniésszeretis,avégénpe-
digazaltemplombanvendégülláttukagyülekezetapraját-nagyját!

Hálástisztelettelésköszönettel:
LippainéMurvaiKatalin, a di ós győr-vas gyá ri gyü le ke zet pres bi te re

kirchen tag re for má tus szem mel
Budapestireformátusteológiaihallgatókkalévekótarendszeresenrésztve-
szünkanémetországiKirchentagkétévenkéntmegrendezettprogramjain.
IdénnagyonlelkescsapattalvoltunkkintMünchenben.Ateológusokigen
élveztékarendezvényeket,mégkeveselltékisazidőt,hiszenacsaknemhá-
romezerprogrambólnemvoltnehézkiválasztaniolyanokat,amelyekütköz-
tekegymással.

Természetesenreformátusszemmelisnéztükamájus12–16közöttlezajlott
rendezvénysorozatot;azilyeneseményeknálunkegy-kétkivételtőleltekint-
ve–reformátusegyházinapok,Dunántúl(REND),Csillagpontreformátus
ifjúságitalálkozó–kevésséjellemzikegyháziéletünket.Rögtönszembeöt-
lővoltasokféleség,melyméganémetprotestánsokonbelülisszerteágazó
lehet,nemhogyilyenökumenikusalkalmon.Négycsarnokottöltöttmegaz
Agora(alehetőségekpiaca),aholakülönbözőegyháziszervezetek,iskolák,
alapítványok,gyülekezetek,misszióscsoportokmutatkozhattakbe.

Azökumenékifejezésénekvoltak„üdítő”színfoltjaiis,mintpéldáulazegyik
standona„Reformációkoktél”:ötkülönbözőkancsóbólki-kiolyanitaltke-
verhetettmagának,amilyetakart.Areformátorokhozkülönbözőízektar-
toztak:Kál vin –víz(atantisztasága);Lu ther –almalé(azalmafahasonlat);
Wes ley –feketeribiszke(ametodistaszigorúság);Husz –szőlőlé(akehely);
Zwing li –narancslé(?).Jelezveezzelaztis,hogyaprotestánstanításbanidőn-
kéntkeverednekadolgok,sőtmégegymástismegízesíthetik.Jóötletvolt,
éskedvesamegvalósítás.

Amünchenikicsireformátusgyülekezetbenisgazdagprogramvártaarészt-
vevőket.Alegfőbbalkalom–abeszélgetéseken,fórumokonkívül(ésafi-
nom,helybenfőzöttmagyarosételekmellett)–aszombatestiistentiszte-
letvolt,melyenolaszvaldensteológiaitanár,németlelkésznőésmagyarre-
formátuspüspökszolgáltakegyütt,súrvacsoraiközösségbenzáródottanap.

Különösenkeresettekvoltakahasonlóalkalmak,mivelazökumenikusjel-
legmiattaközösúrvacsorahiányzottleginkább.

Leszűrhető,hogynemcsupánatalálkozóraköltöttpénz,abefektetettener-
gia,acserkészekésegyébsegítőkmunkájánakeredményelátszottmegaz
egyházinapoksorán,hanemanémetekrejellemzőaktívéscselekvőhitis
megjelentláthatóésbefogadhatómódon,illetveészrevehette,akiakarta,hogy
akörültekintőszervezésben,anagyméretekben,atömegben,amonumen-
táliskiállításbanisottlehetamindannyiunkatvezetőésformálóLélek.

BölcsföldiAndrásre for má tus lel kész, spi ri tu á lis (Budapest)

Nagyörömünkremájusutolsóva-
sárnapján – azaz Szentháromság
ünnepén–kiskőrösimeghívásnak
tehettünk eleget. Az alkalom,
amelyreaFé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let képviselőiameghí-
vástkapták,Dúl Etel ka diakonissza
testvércsaládjánakelhatározásából
született.

Dúl Etelka huszonnyolc évesen,
1940.március14-énlépettaFébébe,
és1950.november14-énavattákdi-
akonisszatestvérré.SazÚrnakehű-
ségesszolgálóleányatizenöteszten-
dővel ezelőtt, 1995. február 23-án
mentelőre.

Anevezettnapondélelőtt10óra-
kor a kiskőrösi evangélikus temp-
lombangyülekeztünk,ésrésztvet-
tünk az istentiszteleten. Az oltári
szolgálatotLa czi Ro land helyimá-
sodlelkész végezte, igehirdetéssel
pedigVeper di Zol tán Fébé-lelkész
szolgált.Azistentiszteletutánakis-
kőrösi temetőbenmegálltunkDúl
Etelkasírjánál,énekkelésimádság-
galadtunkhálátIstennekéletéértés
szolgálatáért.

EztkövetőenCsa pó Mar git diako-
nisszatestvérsírjátismeglátogattuk,
akinek áldásos szolgálatára ma is
sokanemlékeznekKiskőrösön.

DúlEtelkaavatásiigéje2Kor4,10
volt: „Jé zus ha lá lát min den kor tes -
tünk ben hor doz zuk, hogy Jé zus éle te
is lát ha tó vá le gyen tes tünk ben.” Le-
gyenbennünkélőareménység,hogy
Jézuséleteörökreláthatóváleszraj-
tunk Isten eljövendő országában,
aholelőrementszeretteinkkelegyütt
élhetünkmajd,sohaelnemmúlóbol-
dogságban.

g VeperdiZoltán

Di a ko nisszák ra em lé kez tünk 

Az Evangélikus Élet 2005 és 2009 közötti
lapszámai letölthetők PDF formátumban

a www.evangelikuselet.hucímről

Személyesjókívánságaikbólszerkesz-
tettkötetteléstortávalajándékozták
megelnökükethetvenedikszületés-
napja alkalmából a Protestáns Új-
ságírókSzövetségének(Prúsz)tagjai.
No votny Zol tán köszöntéséntúlfolyó-
irat-éskönyvbemutatókisszerepel-
tekaTrófeaGrillétterembenjúnius
3-ántartottPrúsz-vacsoraterítékén.

g KalocsaiRichárdfel vé te le
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VASÁRNAP

8.10/m1
Főtér
Körösökmente
19.15/DunaTv
Száz szög
(olasz film drá ma, 2007) (90')
Egyfiatal,ámdenagyonnép-
szerűbolognaiegyetemita-
náregynapgondolegyet,és
szakítaddigiéletével.Vissza-
vonulaPófolyópartjára,
aholfelfedezegyrégi,romos
épületet,ésbeköltözik.Las-
sacskánegyretöbbhelyiem-
berrelkötbarátságot,akik
könnyenbefogadjákakicsit
furcsaszerzetet.Közbenpe-
digegykorimunkahelyénko-
molynyomozászajlik:kile-
hetettaz,akifeldúltaaz
egyetemkönyvtárát,ésa
könyveketodaszögeztea
padlóhoz.

HÉTFŐ

8.25/DunaTv
Is ten ke zé ben. Egyházüldözés
aKádár-korszakbanII.
13.23/Kossuthrádió
Szí nész mú ze um
BástiLajosversetmond
14.10/PAX
Le hul ló le pel. Inmemoriam
dr.FabinyTibor
15.15/m2
Ka lan do zó
Franciaországimagyaremlé-
kektőlazesztergomibazilikáig
17.34/M.KatolikusRádió
Pes ti me sék. Honismereti
sétákPestenésBudán
21.25/Bartókrádió
Palest ri na: Mag ni fi cat pri mi
to ni
23.20/DunaTv
Más vi lág (olasz–fran cia–
an gol–finn–svéd do ku men -
tum film, 2005) (69’)

KEDD

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
6.00/Bartókrádió
Mu zsi ká ló reg gel
11.00/PAX
Bé kes ség hír nö ke
(bap tis ta 
ma ga zin mű sor)
14.10/RTLKlub
Da lok szár nyán
(ame ri kai ze nés 
film, 1997) (127')
14.35/Kossuthrádió
Tér-idő
Ahatodiknap
afutballé
15.04/Bartókrádió
Mu zsi ká ló dél után
21.00/m1
Cop per field Dá vid
(olasz film drá ma, 2009)
(102')
1.rész

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től 
fog va…”
Areformátusegyházfélórája
16.05/HírTv
Ősök te re
16.34/M.KatolikusRádió
Test vér egy há za ink éle té ből
Jelentésekaprotestánsvilágból
19.35/Bartókrádió
Salz bur gi Mo zart-hét 2010
ChristianTetzlaff(hegedű)
ésLarsVogt(zongora)hang-
versenye
21.00/DunaTv
Hu szon négy óra egy asszony
éle té ből
(fran cia–né met–an gol film -
drá ma, 2002) (103')
23.05/DunaTv
„Gyil kos ság, lö vés ál tal…”
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (53')

CSÜTÖRTÖK

12.25/m1
Kár pát exp ressz
12.46/Bartókrádió
A Wei ner–Szász Ka ma ra -
szim fo ni ku sok hang ver se nye
14.35/m2
Hét mér föld (35')
Révkomárom
16.00/PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha: 
A le vet kőz te tett Mes si ás
AZákeusMédiacentrum
evangélizációsműsora
17.35/PAX
Szo ko lay Sán dor: Job bítsd 
a nem zet öt! Kegyelemértkö-
nyörgőénekaSzentírásigéjére
18.00/Bartókrádió
A ze né ről
BudapestiBach-hét2010
21.00/DunaTv
A ho mok hang jai
(bel ga–fran cia film drá ma,
2006) (93')

PÉNTEK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
9.40/DunaTv
Iro dal mi Mű hely
Budapestinemzetközi
könyvfesztivál
13.34/M.KatolikusRádió
A ma gyar mű vé szet élő le gen dái
MeloccoMiklósKossuth-dí-
jasszobrászművész
15.05/DunaTv
„Fil lé res em lé ke im…”
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2010) (45')
JankovicsMarcellrajzfilm-
rendező
18.05/HírTv
Ér ték men tés más ként
19.15/PAX
Fe je ze tek a ke resz tény ség tör -
té ne té ből. Abencések
19.35/Kossuthrádió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se já ték)

SZOMBAT

10.15/DunaTv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő so ro -
zat, 2003)
10.40/m2
Mi ért? 1896.május1.:
magyarmillennium
12.00/PAX
Fe je ze tek a ke resz tény ség tör -
té ne té ből. Reformáció
12.10/DunaTv
Is ten ke zé ben. Angolkisasszo-
nyokMagyarországon
13.40/Bartókrádió
A Bu da pest Sza xo fon- 
kvar tett ját szik
22.50/m1
A mé nes gaz da
(ma gyar film drá ma, 1978)
(96')
0.10/DunaTv
Cu ki ha gya té ka (ame ri kai
film drá ma, 1999) (118')

VASÁRNAP

8.00/MR6–RégióRádió
Zsi na to ló
(öku me ni kus val lá si mű sor)
8.00/CivilRádió
Lel ki szósz (evan gé li kus óra)
9.00/LánchídRádió
(Budapest)
Hit vi lág (a tör té nel mi egy há -
zak ma ga zin ja)
9.05/Kossuthrádió
Anya nyel ve – ma gyar. Akül-
honimagyarokélethelyzete
10.55/m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
16.00/M.KatolikusRádió
„Va la ki ír a ke zed del…”
BerzsenyiDánielversei
20.40/DunaTv
És Ró meó és Jú lia… (ma gyar
szín há zi fel vé tel) (74')
21.15/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
VesperásKeresztelőSzent
Jánosszületésetiszteletére
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VASáRnApTÓL VASáRnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 13-ától június 20-áig

va sár nap
Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” Mt11,28(1Sám2,7;Jak2,1;
Lk14,/15/16–24;Ef2,17–22;Zsolt36)
Maújraezzelacsodálatosmondattalindulhatahetünk.Biztatószó,drága
ígéret,különlegeslehetőségezahetiige.Nyugtalanvilágunkbannyugtalan
szívünkéséletünknincshontalanságraéskilátástalanságraítélve.Terhein-
ketletehetjük,fáradtságunkatfeloldhatjuk,békességünketmegtalálhatjuk
–nála.Ahívásnekünkszól.

Hét fő
Ezt mond ja az Úr Iz rá el há zá nak: En gem ke res se tek, és él tek! Ám5,4(Ám5,1–
17;1Móz12,1;Gal3,18;Péld9,1–10)Azélettitkailyenegyszerű:Istentkeres-
ni.Őazéletforrása,mozgatórugója,célbajuttatója.Nemkellmásholésmást
keresni,csakőt!Őtkellkeresniésnemmást.Sanagyszerű:nemcsakazígé-
retfontos,hogyrálehettalálni,hiszenőmagaközeledik,hanemmárake-
resésfolyamataisazéletáldásaitrejtegeti.Márahozzávezetőútisáldott!

kedd
Mó zes ki nyúj tot ta ke zét a ten ger fe lé, az Úr pe dig vissza fe lé haj tot ta a ten -
gert erős ke le ti szél lel. 2Móz14,21(Zsid11,29;2Móz2,11–25/16–22/23–25;
Ám5,18–24)Nemszáraztanításéselméletidogmaaz,amikorkimondjuk:
Istenmindenható.Mi,emberekcsakerőlködünk,sazeszköztárunkisigen
szegényes,amikorpróbálunkvalamitelérni.Istenmindentmegtehet,ésmin-
deneszközarendelkezéséreáll.Vannakemberei–Mózestisígyhasznál-
ta.Skezébenottatermészetemberfelettierőinekeszköztárais.Hakell:a
szél,hakell:avízvagybármimás.HaIstenszól,engedelmeskedikneki.Mind-
eztpedigjavunkra,népejavárahasználja!

szer da
Pál ír ja: Mi vel az Is ten mind e mai na pig meg se gí tett, itt ál lok, és bi zony sá -
got te szek ki csi nyek nek és na gyok nak. ApCsel26,22(Ézs63,1b;1Sám1,1–11;
Ám6,1–14)AkitmegérintettazIstenszeretete,aznemtudhallgatni.Akit
kézbevettésformáltaMindenható,annakélete„beszédessé”válik.Havé-
giggondoljukamögöttünklévőhosszabb-rövidebbéletutat,asokérdekes-
ség,asokgondésremélhetőlegasokörömközepetteegybiztostényezőt
találunk:mindeddigmegsegítettazÚr.Ebbenreménykedveindulhatunkto-
vább,denaprólnaprajobbantudatosítva,hogyIstenjóságánakhírvivőimi
vagyunkpusztalétünkkel,egészéletünkkel.Ezpedigfelelősküldetés.

Csü tör tök 
Ha ví zen kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok nem so dor nak el. Ha
tűz ben jársz, nem per zse lődsz meg, a láng nem éget meg. Ézs43,2(Fil4,19;
Mt15,29–39;Ám7,1–9)Nemfelelőtlen,Istentkísértőéletre,hanemellen-
kezőleg,felelős,azIstengondviselőszeretetérealapozottéletrehívtaelné-
pétamiUrunk!Avízáradása,afolyósodrása,atűzperzseléseemberilé-
tünkveszélyei.Életünkbenszüntelenhalállesiléptünk–énekeljükarefor-
mátorénekét.AzörökéletreszólóbiztonságcsakannálazÚrnáltalálható,
akibenvelünkazIsten–Immánuel.

pén tek
Krisz tus ban ki vá lasz tott min ket ma gá nak már a vi lág te rem té se előtt, hogy
szen tek és fedd he tet le nek le gyünk előt te sze re tet ben. Ef1,4(1Móz1,27;Lk23,39–
43;Ám7,10–17)Akeresztényemberkülönlegesstátusanemkülönlegeské-
pességeibőlvagykiemelkedőéletvitelébőladódik.Istenirgalmaséskegyel-
meskiválasztószeretete,meghívásatehetszentté,azazőhozzátartozóvá.Ez
afelértékelőésértékteremtőszeretetazonbankötelez:kötelezarraaszere-
tetre,amelymindentátértékelbennünkésvelünk.

szom bat
Krisz tus mond ja: „Az én Atyám, aki ne kem ad ta az én ju ha i mat, min den nél
na gyobb, és sen ki sem ra gad hat ja ki őket az Atya ke zé ből.” Jn10,29–30(Zsolt
73,23;Jer31,/7/8–14;Ám8,1–3;9,1–6)AzegészhetetvégigkísérteazIstennél
találhatóbiztonságtémája.Ezzelzárjukisahetet.Rohanazidő,elröppenaz
életünk,múlnakalehetőségek,elmúlnakafontosesemények,kimúlnakmel-
lőlünkemberek.Savégénelragadminketisazelmúlás?!Azevangéliumiga-
ziközepe,amegváltáslényegefogalmazódikmegahetetzárómondatban:sen-
kisemragadhatjakiőketazAtyakezéből.Ebbőla(teremtő)kézbőlindulunk,
ezakézvezetésvigyáz,sebbenakézbennyugodhatunkmegavégén.Ahét
végénésmindennekavégén.

g HafenscherKároly(ifj.)

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

41 éves, 182/100, egyedülálló, hívő
férfi korban hozzáillő házastársat
keres. Fényképes leveleket várok
„Nyáritalálkozás”jeligéreaszerkesz-
tőségbe.

Hallgatagabb,elvált,magas,ötvenes,
fiatalos, nyugdíjas tanár házasság
céljábólmegismerkedneközösgyer-
meket vállalni hajlandó, jólelkű
hölggyel. Érdeklődés: történelem,
hangszerek,kerékpár,utazgatások.
Vasifalusiházacskámvan.70/578-
3534.

Keresztény, diplomás társkereső.
30/254-0414.www.pro krisz.hu

EvangélikusélEt.élEd.élEd?

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

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

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

Afarkasrétiökumenikusestékkövetkezőalkalmán,június14-én,hétfőn18.30-
kordr. Ko rá nyi And rás evangélikuslelkész,teológiaitanárA fo lya ma tos meg -
úju lás szük sé ges sé ge Krisz tus egy há zá ban címmeltartelőadástésvezetbe-
szélgetést.Helyszín:evangélikus–reformátustemplom,BudapestXI.,Német-
völgyiút138.Sokszeretettelvárunkmindenérdeklődőt!

AMagyarProtestánsTanulmányi
Alapítvány (MPTA) budapesti
egyetemiszakkollégiumábakeres
megbízhatószemélytgondnoki
munkakörbe.Vidékiekszámára
szolgálatiszobátbiztosítunk.Je-
lentkezésüket szakmai önélet-
rajzzal az alábbi címre várjuk:
MPTA, 1121 Budapest, Eötvös
út35.

h i r D e t é s

ABibliaiHázassággondozóSzolgálatcsendeshetetszervezházaspárok-
nakjúlius2.és8.közöttDömösön.Ahétvezetője:dr. Pál he gyi Fe renc.
Jelentkezés:e-mail:info@bhsz.hu;telefon:20/417-4871–Ne mes ké ri né
Tóth Éva. Honlap:www.bhsz.hu. * ABibliaiHázassággondozóSzolgálat
családoshetetszervezaugusztus8.és14.közöttNagybörzsönyben.Ahét
vezetője:Amb rusz Gá bor. Jelentkezés:e-mail:ambrusz.gabor@bhsz.hu;
telefon:20/886-3835(azestiórákban).Honlap:www.bhsz.hu.

h i r D e t é s




