evangélikus hetilap
„Komoly kapcsolatom van
Istennel. Állandó ez
a párbeszéd, amely gyakran
a zenén keresztül történik.”
Abarokkzenevarázsa
f 4.oldal
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„Az volt a kérdés, hogy egy nagyon is nehéz
helyzetből, egy nehéz politikai örökségből hogyan
lehet alapjaiból felépíteni az egyház szervezetét,
megújítani intézményrendszerét és hitéletét.”
Azegyháziingatlanrendezéshúszéve
f 5.oldal

„Ezeknek az embereknek élete a szolgálat.
De mi sem áll távolabb tőlük, mint a pejoratív
értelemben vett szolgalelkűség. Urak ők fejet, térdet
hajtva, fekélyes sebet gyógyítva, cella mélyén vacogva.”
Lutheránuslégkör
azelsőkeresztényﬁlm-éskönyvvásáron f 9.oldal
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Jövőnk az iskolapadban

K o vá c s I s t vá n f e lv é t e l e

g Ribár János

Erős vár keleten
Százötvenévesakölcseianyaegyházközség
b Ésszerűmagyarázatnemigenvanrá,miérttudtak–akörnyékegyedüli evangélikus gyülekezeteként – megmaradni… Először csak
idénymunkáraérkeztekZemplén,SárosésAbaújvármegyéből,Szepesbőlahelyiföldesúr,KölcseyGyörgy intézkedéseinyomán.Apestisjárványtkövetőbetelepítés1764-től1808-igtartott,ámolynehezen
szakadtakelfelvidékikötelékeiktől,hogyegydarabigméghazajártak
feleségért.DeKölcsébenisközösségetalkottak.Eleinteegy-egyháználjöttekössze,hogyatótnyelvűtanítástegyütthallgassák,mígnem
1808-banelérték,hogyNagykárolyleányegyházalehessenek.Szekéren,lóhátonjártakaháromnyelvű–magyar,német,szlovák–istentiszteletre,úrvacsorátvenniazötvenkilométerrefekvő(maRomániáhoztartozó)városba.FordulatotMádaiKároly szuperintendens
1861-eslátogatásahozott,akiegyházlátogatókörútjasoránönállósodásrabiztattaakölcseievangélikusokat.Ígyalakultmeg1862-benaz
egyházközség,melyelsőlelkészénekMiklerSámuelt választotta.Amintegykétszázhívetszámlálóközösséghamarosantemplom-ésparókiaépítésbekezdett:1867márciusábantettékleIstenházánakalapkövét,
tízévvelkésőbbtornyotépítettekhozzá.AszázötvenévesKölcsei
EvangélikusEgyházközségmúltvasárnapihálaadóistentiszteletén
dr.FabinyTamás püspökidéztemegahelyitörténelmet,méltatva
ahitüket,hag yományaikathívenmegtartóelődökhelytállását.

„Ez az ünnep mégsem az emberekről
szól, hanem az Úristenről” – hangsúlyozta igehirdetésében az Északi Egyházkerület lelkészi vezetője a kölcsei
templom szószékén. Fabiny Tamás
hozzátette: „A múlt arra a reménységre kötelez bennünket, amit Isten előkészít a számunkra: vagyis nemcsak
múltunk, hanem jövőnk is van.”
Nem tudjuk pontosan, mit mondott 1861-ben a későbbi püspök,
Mádai Károly Kölcsében, de bizonyosan neki is a jövőbe vetett hitről
kellett szólnia. E nélkül errefelé nem
is lehet létezni…
A fogyatkozó falvak vidéke ez,
ahol három község ad ki összesen
290 iskolást.
Mégis, a kis Túr ölelésében fekvő
Kölcsében, ahol a reformátusokon kívül a görög és a római katolikusoknak
is van templomuk és egyházközségük, 350-370 evangélikus gyakorolja a
hitét. Sőt a róluk gondoskodó Melich
Mihálynak a szórványban is akad dol-

ga bőven. Nemcsak a két közeli városban – Mátészalkán és Fehérgyarmaton
– tart istentiszteletet, de a határ menti
„legszélső” faluban, Tiszabecsen is.
– Hogyan maradtak meg itt evangélikusnak? Az erős identitás a magyarázata mindennek – válaszolja
Melich Mihály magától értetődően,
hozzáfűzve, hogy a hagyomány megtartó erejének itt különösen nagy jelentősége van.
***
S mert nem feledik a múltat, a százötven éves jubileum alkalmából kézenfekvőnek tűnt újra felállítani azt az országzászlót, amelyet eredetileg 1934
pünkösdjén állíttatott az evangélikus
egyházközség, s amelynek valamikor
a hatvanas években veszett nyoma…
A magyar nemzetnek hallatlan
veszteségeket okozó trianoni szerződést követően 1928-ban, SzentIstván
ünnepén állították fel az első, „Így volt,
így lesz” feliratú, félárbocra engedett

címeres lobogót Budapesten a nemzeti gyász kifejezésére. Ezután számos
településen emeltek országzászlót.
Kölcsére 1934-ben, a gyülekezet akkori lelkészének, SzelényiEndreAurélnak a közbenjárására érkezett meg a
Címeres Országzászló Bizottságtól
az a gyapjúzászló.
Az árboc Romániából jött – emlékezett a történelmi tényekre beszédében dr.TilkiAttila, a térség országgyűlési képviselője, aki a „szobakurucok
és szalonirredenták” ténykedése helyett KölcseyFerenc országgyűlési követ munkásságát idézte meg.
Az egykori evangélikus iskola
előtti téren felállított országzászlóemlékmű avatásán Fabiny Tamás
így kezdte beszédét:
– Nagyon jókor és jó helyre került
ez az országzászló. Jókor, mert emlékeztetnünk kell a ﬁatalságot arra,
milyen múltunk van. De emlékeztet
az országzászló arra is, hogy ne csupán a múltba révedjünk, de tegyünk
meg mindent határon túl és innen
azokért a testvéreinkért, akik bajban
vannak, nyomorúságok közepette
élnek. És jó helyre került ide, az
evangélikus gyülekezet kertjébe…
A közadakozásból emelt országzászló talapzata egy vár fokára, bástyára
emlékeztet – mutatott rá a püspök:
„Az evangélikus köszönés pedig így
hangzik: ErősváramiIstenünk! Ami
pedig a felette lengő nemzeti lobogót
illeti, az nemzeti büszkeségre és gyászra egyformán emlékeztet bennünket.”
A szentelési liturgiában részt vett valamennyi helyi egyházközség papja –
HalindaGyula görög katolikus, RuszkiGábor római katolikus, Gyöngyösi
Szabolcs református lelkész –, továbbá GödriAlpár, a romániai lutheránus
egyház szatmárnémeti gyülekezetének
lelkésze és a százötven éves Kölcsei
Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora, LabossaLászló.
g Veszprémi Erzsébet

Sokféle jelzőt lehetne használni egyházi iskoláinkra, de álljon itt helyettük
az alapvető igazság: az iskola a jövő záloga és reménysége. Egy adott település jövője, az egész ország jövője, a
nemzet jövője áll iskoláin. Éppen ezért
a politikai hatalom – a helyi és az országos – bölcsessége azon mérhető le,
hogy mennyi anyagi és szellemi erőt
fordít az iskolaügyre, kezdve az óvodától egészen a felsőoktatásig.
Mert az óvoda és az iskola falai között – egészen a legfelső szintig – az
adott településnek és az egész országnak a jövőjét tapogathatjuk ki. Abból,
hogy mit képvisel egy tantestület, hogyan fo gad ják azt a szü lők, és
mennyire fogékonyak a gyermekek az
oktatásra és a nevelésre…
Egy nemzet, egy ország, egy település vezetőinek bölcsessége, jövőt akarása fejeződik ki abban, miként bánnak az oktatási intézményekkel,
mennyire teszik lehetővé, hogy ne
ﬁlléres gondok – beázó tetők, pergő
vakolat, elavult fűtésrendszer, rossz
nyílászárók, dőlni akaró kémények,
nyikorgó székek és hasonlók – nyomasszák az intézmény vezetését, hanem adassanak meg minden tekintetben a kielégítő körülmények, anyagi és
szellemi értelemben egyaránt. Mert
nem mindegy, milyen szárba szökken
a mag, és milyen gyümölcsöt terem.
Az iskola nemcsak a jövő záloga,
hanem a jövő reménysége is.
Nagyon fontos az anyagi biztonság
és a kielégítő technikai környezet, de
nem feledkezhetünk meg a szellemiekről sem, amelyeknek prioritást kell
adnunk, éppen a nemzet jövője miatt.
A pedagógustársadalom tagjai a régi idők aranyásóihoz hasonlítanak,
akik szívós erőfeszítéssel valódi értékek, kincsek után kutakodtak. Itt
most természetesen a nemzet, az ország, a település gazdagításáról van
szó, ezért valódi közérdek a pedagógusok számára is elfogadható életkörülményeket teremteni. Hogy kedvük,
erejük, lelkesedésük legyen helytállni a katedrán, és hogy betölthessék hivatásukat Isten akarata szerint.
Nincs kétségem afelől, hogy a szaktanárok mindent megtesznek a tudományukban fellelhető információk átadásáért, ugyanakkor áldássá válik,
ha ezt a fáradozást a Szentírás ismerete koronázza és szenteli meg. Mert „a
nevelés egyidős az emberiséggel”, és
már az idők kezdetén Isten iktatta be
az embervilág valóságába az oktatást,
nevelést. Ennek a legklasszikusabb – és
ezért a legfontosabb – forrása a Szentírás, amelynek lapjain nem pusztán
emberi bölcsesség korhoz kötött megnyilvánulásai olvashatók, hanem a
szent Isten örökéletű kijelentései.
Amikor tehát iskoláról, tanulásról,
nevelésről van szó, akkor az emberi élet
teljességéről van szó. Mózes nem is egy
helyen – Isten utasítására – azért beszél a törvény tanulásáról, mert „azok

cselekvése” biztosítja az életet. „Mostpedig,Izráel,hallgassazokraarendelkezésekreésdöntésekre,amelyekretanítalakbenneteket,éscselekedjetekazok
szerint,hogyélhessetek…” (5Móz 4,1)
Ugyanitt így folytatódik a kinyilatkoztatás: „Ismertesdmegazokatﬁaiddalésunokáiddalis.” (4,9c). Az örök
érvényű Tízparancsolat után az Úr
Jézus tovább ﬁnomítja a tanulnivalókat, amikor az emberi életet még inkább élhetővé tevő fogalmakat vezet
be és helyez a szívünkre. Olyanok
hangoznak el részéről, mint irgalmas-

„

Amikortehátiskoláról,
tanulásról,nevelésrőlvan
szó,akkorazemberiélet
teljességérőlvanszó.

ság,szelídség,alázat és mindennek
következménye, a békesség (Mt 9,13;
Mt 11,29). Jézus nyomában fogalmazza meg Pál apostol a Szentlélektől kapott híres tételét a lélek gyümölcséről, mert ez a gyümölcs teszi zamatossá az ember mindennapi életét:
„ALélekgyümölcsepedig:szeretet,
öröm,békesség,türelem,szívesség,jóság,hűség,szelídség,önmegtartóztatás.” (Gal 5,22)
Az értelmünket célba vevő tudomány mellett, íme, a lelkünket (és ezáltal emberi életünk teljességét) célba vevő szent tudománynak is ott kell
lennie az iskola falai között. Pál apostol azt a lelki helyzetet is leírja, amelyből hiányoznak ezek a lelki értékek, és
olyan életromboló fogalmak kerülnek
előtérbe, mint a házasságtörés, tisztátalanság, viszálykodás, civakodás, féltékenység, széthúzás, irigység stb.
(bővebben:Gal5,18kk.).
Olyan iskola tehát a jövő záloga és
reménysége, amelyben az értelmet
gazdagító tudást és a lelket minőségi életre képessé tevő bibliai lelkiséget adnak tovább megfelelő körülmények és feltételek között. Ennek megvalósítása eredményezi a személyiség
pozitív fejlődését, ahogy azt a Példabeszédekkönyvében olvassuk a pozitív személyiségről: „Adjabölcsnek,és
mégbölcsebblesz,tanítsdazigazat,
ésőgyarapítjatudását!” (Péld 9,9)
Ők a nemzet, az ország, a település és az egyház ama „élő kövei”,
akikről Péter apostol beszélt első
számú levelének 2. fejezetében: „Ti
magatokismintélőköveképüljetek
fel lelki házzá” (2,5), azaz hazává,
nemzetté, egyházzá, családdá.
S hálaadással mondhatjuk, hogy
ehhez az építkezéshez Jézus Krisztus
személyében megvan a szükséges
alapkő. Hozzá kell igazodni, és rendeződnek a dolgaink létezésünk minden szférájában. Ez az iskola a jövő
záloga és reménysége, és adja meg a
kegyelem Istene, hogy mindannyian
jó tanítványok lehessünk!

Aszerzőevangélikuslelkész,aNyugat-békésiEgyházmegyenyugalmazottesperese
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Oratio
œcumenica
Örök és változatlan Isten, mennyei
Atyánk! Gyermekeid közösségében
könyörgünk mindnyájunkért, taníts
bennünket egymásért imádkozni.
Kérünk, térítsd magadhoz azokat,
akik az önzés és saját jólétük útjait
járják. Add, hogy egyházad népeként
mindig úgy fogadjuk reményteli üzenetedet, mintha először hallanánk,
hogy te minden embert üdvözíteni
szeretnél.
Nem szólhatna a szívünkből őszinte hálaének, ha te nem kormányoznád az egész világot. Adj ezért mindannyiunknak megújulást Jézus Krisztusban, az egész világ megváltójában.
Adj bátorítást a holnapra. Segíts,
hogy megújulva tudjunk helytállni
munkában, tanulásban, újrakezdésben, betegségben és gyászban. Légy
a munkájukat becsületesen és szorgalmasan végzők mellett. Adj kitartást azoknak az állás nélküli embereknek, akik nem élvezhetik a jó
munka gyümölcsét, és küzdeniük
kell a mindennapi megélhetésért.
Kérünk, segítsd a tanulókat is,
akik számadásra, vizsgákra készülnek; azokat, akik már az idei tanév
végéhez érkeztek, indítsd hálaadásra a kapott erőért és sokféle ajándékodért. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik az elkövetkezendő időszakban lelkük békéjét a testi pihenéssel
ápolják. Óvd meg őket a tőled eltávolító kísértésektől akkor is, amikor
pihennek, ne hagyd, hogy ez az idő
a veled való kapcsolat lazítása legyen.
Imádkozunk azokért is, akik saját
magukat tették istenükké, vagy más
függőségbe kerültek. Támogasd szereteteddel a szenvedélyektől szabadulni vágyókat, hiszen nálad mindig
van új lehetőség, van menekülés az
embert fogságban tartó bálványoktól. Légy a betegekkel és a gyengékkel, akik kiszolgáltatottá váltak, és
nagy szükségük van arra a megerősítésre, hogy a te kegyelmed gyógyító erejű.
Urunk, kérünk, add meg az enyhülést azoknak, akiket szerettük elvesztésekor a hiányérzet és a gyász
fájdalma gyötör. Légy mellettünk
minden megpróbáltatásban, segíts elfogadni a jó mellett a rosszat is.
Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Cselekedj velünk akaratod szerint, és tarts
meg gyermekeid hívő közösségében. Ámen.

Az EvangélikusÉlet
2005–2011. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a
www.evangelikuselet.hu
címről.
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Megosztó ige
A mai evangélium János evangélista
beszámolóját tartalmazza Jézus kinyilatkoztatásigényű kijelentésének
visszhangjáról. A helyszín Jeruzsálem, a templom udvara. A nyolc napon
át tartó lombsátorünnepre nagy sokaság gyűlt össze. Jézus a hét második felében jelenik meg, és naponta tanít. Az
utolsó napon mindenki megdöbbenésére így kiált fel: „Havalakiszomjazik,
jöjjönhozzám,ésigyék!Akihiszénbennem,ahogyazÍrásmondta,annakbelsejébőlélővízfolyamaiömlenek!” Az
evangélista hozzáteszi: „EztpedigaLélekrőlmondta,akitabennehívőkfognakkapni,mertmégnemadatottaLélek,mivelJézusmégnemdicsőültmeg.”
Ez az előzménye a kijelölt textusnak. János ezután számol be arról,
hogy „asokaságbólazok,akikhallottákeztazigét,eztmondták:»Valóbanezapróféta.«Másokígyszóltak:
»A Krisztus ez.« Többen pedig ezt
mondtákrá:»CsaknemGalileából
jönelaKrisztus?«”
A hallgatóságot megosztó ige a
Szentlélek ígérete volt. Bár nem tartozik a ma felolvasott szakaszhoz,
nem tekinthetünk el tőle. Nem érhetjük be azzal, hogy rosszallóan
csóváljuk a fejünket azt hallva, ami
Jézus kijelentése nyomán a templomudvarban történik. Nem az a dolgunk, hogy az akkori hallgatóság reakcióján megbotránkozzunk. Csupán a magunk reakciójáról kell ma
számot adnunk. Mit gondolunk és
mit mondunk, amikor Jézusnak ezt
a kijelentését halljuk: „Ha valaki
szomjazik,jöjjönhozzám,ésigyék!
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás

mondta,annakbelsejébőlélővízfolyamaiömlenek!”
A helyzetünk kedvezőbbnek tűnik
az egykori hallgatókénál, hiszen mi már
hallottunk a Szentlélekről. Hallottunk
róla három hete is, amikor pünkösdöt
ünnepeltük. És elmondjuk minden
vasárnap az Apostoli hitvallásban:
„Hiszek Szentlélekben…” Talán még
idézni is tudjuk a KiskátébólLuther ehhez fűzött magyarázatát: „Hiszem,
hogy saját eszemmel és erőmmel nem
tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem
a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg
az igaz hitben, ahogyan a földön élő
egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli, és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban nekem és minden hívőnek naponként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem
és minden holtat feltámaszt, és nekem
minden Krisztusban hívővel együtt
örök életet ad. Ez így igaz!”
Mi tehát hallottunk már a Szentlélekről, mégis előfordulhat, hogy ez az
előnyünk hátránnyá lesz a jeruzsálemi templomudvar sokaságával szemben. Nekik nem volt elképzelésük a
Szentlélek ajándékában való részesülés módjáról. És ez előny az ő javukra. Mert a Szentlélekről hallva nekünk
óhatatlanul eszünkbe jut a jól ismert
pünkösdi történet: a Szentlélek – tüzes lángnyelvek alakját öltve – felülről
száll le, és így tölti be az apostolokat.
És nem tudjuk függetleníteni magunkat azoktól a történetektől sem,

amelyeket Azapostolokcselekedeteiről
írt könyvben olvasunk, amelyekben
az apostolok kézrátétele nyomán töltötte be a Szentlélek a frissen megkeresztelteket. Talán eszünkbe jut a konﬁrmáció alkalma is, amikor a lelkész a
konﬁrmandusok fölé kiterjesztett kézzel könyörgött, hogy a Szentlélek töltse be és erősítse meg őket a hitben. Talán emlékezetünkbe villannak egy lelkészszentelő istentisztelet képei is,
amikor a püspök a felszentelendő lelkész fejére tette mindkét kezét.
Mindez számunkra azt sugallja,
hogy a Szentlélek kívülről jön, és érkezése külső tényezők – pünkösdi
szélzúgás vagy apostoli kézrátétel –
függvénye. Ha túlságosan ragaszkodunk ehhez a gondolkodáshoz, akkor
Jézus kinyilatkoztatásigényű felkiáltása bennünket még könnyebben megbotránkoztathat, mint a kortársait.
„Havalakiszomjazik,jöjjönhozzám,
ésigyék!Akihiszénbennem,ahogyaz
Írásmondta,annakbelsejébőlélővíz
folyamaiömlenek!” Jézus kijelentésében nincs szó semmilyen külső tényezőről. Viszont szó van szomjúságról,
amely belülről fakad. És szó van hitről,
amely a szív belső bizalma. És végül szó
van az „élő víz folyamairól”, amint
azok a Jézus által megelégített szomjazó ember belsejéből törnek elő.
Jézus ezzel a képpel azt fejezi ki,
hogy a Szentlélek nem külső feltételek
teljesülése esetén és nem is a külvilágra nyíló ajtón át lép be az ember életébe, hanem egy belső szomjúság
nyomán, a Jézus iránt megnyilvánuló
szívbeli belső bizalomra adott isteni válaszként, az ember belső világára nyí-

Óvoda és iskola megáldása

Az új egyházi óvoda vagy iskola megáldását az egyházkerület püspöke vagy
megbízottja végzi. Az ünnepség templomi istentisztelettel kezdődik, majd a
résztvevők az új létesítmény elé vonulnak, és itt kerül sor a kapunyitásra és
az új intézmény birtokba vételére.
A megáldás tehát a megszokott istentiszteleti formában kezdődik. Ha különleges ünnep is, be kell tagolódnia az
egyház liturgikus életébe, mutatva ezzel is az „egy szükséges dolgot”, hogy Istennel találkozzunk hallható és látható igéjében: a hirdetett igében és a
szentségben, vele beszélgetésbe elegyedjünk, s a vele való kapcsolat valósággá tegye a megváltás személyre
szóló ajándékát.
Az istentisztelet minden egyes elemét itt nem emeljük ki, csupán azokat
a pontokat, ahol karakteresen jelenik
meg a gyermekek személye, az egyház

értük viselt felelőssége és ennek a
szolgálatnak bibliai-teológiai alapja.
A Kyrie a gyermekek biblikus pozícióját rajzolja elénk Krisztus velük való kapcsolata nyomán: „Úr Jézus Krisztus, aki magad köré gyűjtöd a gyermekeket, Uram, irgalmazz! Úr Jézus
Krisztus, aki örömmel fogadod a gyermekek dicséretét, Krisztus, kegyelmezz! Úr Jézus Krisztus, aki a gyermekeket országod örökösének mondtad, Uram, irgalmazz!”
Az evangélium a gyermekek és Jézus találkozását írja le úgy, hogy számunkra az egykori találkozás következményei is érthetővé válnak: „Jézus
odahívottegykisgyermeket,közéjükállította,éseztmondta: »Bizony,mondomnéktek,hamegnemtértek,ésolyanoknemlesztek,mintakisgyermekek,
nemmentekbeamennyekországába.
Akitehátmegalázzamagát,minteza

kisgyermek,azanagyobbamennyek
országában.Ésakibefogadegyilyenkisgyermeketazénnevemben,azengem
fogadbe.(…)Vigyázzatok,hogyegyet
sevessetekmegekicsinyekközül,mert
mondomnektek,hogyangyalaikmindenkor látják a mennyben az én
mennyeiAtyámarcát.«” (Mt 18,2–5.10)
Az óvoda/iskola megáldását bevezető imádság az igazi értékekért könyörög, amelyek a Szentlélek irányításával
és munkája nyomán születhetnek meg:
„Szentlelked vezesse az itt tanítókat,
hogy igaz tudományra, jó erkölcsre,
benned való hitre tanítsák a rájuk bízottakat, és mindenkor szeretetben
viseljék gondjukat; a tanulókat pedig
áldd meg szorgalommal, és add, hogy
gyermekeidhez méltó közösség épüljön közöttük szeretetben.” Óvoda esetében az áldás előtti imádság így hangzik: „Pásztori szeretettel vezesd az
óvónőket, hogy szeretettel és hűséggel
viseljék gondját a rájuk bízottaknak; a
kisgyermekek pedig testben és lélekben
gyarapodjanak szüleik örömére és a te
neved dicsőségére, egyszülött Fiadért,
az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a
Szentlélekkel Isten, él és uralkodik
mindörökkön-örökké.”
Kiemelendő az általános könyörgő
imádság sajátos lelkületével. A kulcsátadás, a megáldás ismert, már bemutatott rendje és szövege helyett hadd
álljon itt ennek a Lélek-hívó imádságnak a tömörített szövege.

„Ezért őszintén ﬁgyelmeztetem azt,
aki ezt az új, javított Bibliát akár magának, akár egy könyvtárnak akarja
beszerezni, ügyeljen, hol veszi meg és
mifélét, és válassza azt a kiadást, melyet a mieink javítottak ki, és itt jelenik meg! Mert nem remélem, hogy az
életben még egyszer át tudnám nézni a Bibliát. S ha élnék is még addig,

már túlontúl gyenge vagyok ehhez a
feladathoz. Azt is kérem, hogy ki-ki
vegye tekintetbe: valószínűleg nem
mindenki veszi olyan komolyan a
Bibliát, mint mi itt, Wittenbergben,
akiknek elsőként adatott meg a kegyelem, hogy Isten igéjét ismét hamisítatlanul és tisztán hozzuk napvilágra. Reméljük, hogy utódaink a későbbi ki-

adásokban ugyanilyen lelkiismeretesen járnak el, hogy munkánk makulátlan és csorbítatlan maradjon. Mi is
ilyen híven és gazdagon tártuk föl és
adtuk át minden kereszténynek, kapzsiság, haszonlesés és nyerészkedés
nélkül (ezzel Krisztusban dicsekedhetünk). És hogy eközben mit izzadtunk,
szorgoskodtunk és kísérleteztünk,

b Aktuálisatéma:mintlapunkismegírta,egyházunkmostanábantöbb
oktatásiintézménytisátvett.Újóvodák,iskolákindulnak.Közbenmindigottakérdésszívünkmélyén:azzal,hogymegtörténikatáblacsere,vajonevangélikuslesz-eazintézmény,shaigen,mitől?Anemkönnyűkérdésreúgylehetjól(vagylegalábbisrészben)válaszolni,haﬁgyelünkaz
indulásra,aműködésreésacélra.AmikoraLiturgikuskönyv második
kötetétlapozgatjuk,akezdetekhezkapunksegítséget:azelső,ünnepélyesalkalomhoz,azútnakinduláshozésazahhozvalóáldáshoz.(Azelsőkötetbentalálhatunktöbbolyanliturgiát,amelyaműködésidejéreszól:
évnyitó,évzáró,iskolaiáhítat,istentisztelet–dejelensorozatunkamásodikkötetethivatottbemutatni.)

ló ajtón át tör be, és mintegy belső forrásból fakadva ömlik, hogy belülről kifelé töltse be az embert, és áradjon túl
rajta a külső környezet felé.
„Havalakiszomjazik,jöjjönhozzám, és igyék! Aki hisz énbennem,
ahogyazÍrásmondta,annakbelsejébőlélővízfolyamaiömlenek!” Hogy
mennyire megosztó ige ez, arra akkor
döbbenünk rá, ha azt a kérdést tesszük
fel, hogy miről ismerhető fel a Szentlélek jelenléte az ember életében.
Nem könnyű elfogadni Jézus válaszát,
hogy ami az ember belsejéből kifelé
árad, az mutatja meg, ki lakik benne:
Isten Lelke vagy a gonoszság lelke.
Mert amennyire igaz, hogy nem az
szennyezi be az embert, ami a száján
bemegy, hanem ami a szájából kijön
(Mt 15,11), annyira igaz az is, hogy az
ember megszentelődését is mindenekelőtt az jelzi, ami a száján kijön.
Jézus száján – aki telve volt Szentlélekkel, és maga volt az élet forrása –
soha nem jött ki átok vagy gyűlöletbeszéd. Ő áldotta átkozóit, és imádkozott
kínzóiért és gyilkosaiért. Ez jellemzi
azokat is, akiknek ő oltja a szomját. Ők
azok, és csak ők, akik Jézus mértéke
szerint keresztények és apostolok. A világ, a társadalom mértéke szerint egészen más ismertetőjegyei vannak a kereszténységnek és az apostolságnak. És
gyakran az egyház is más mértéket követ. De Jézus csak a maga mértékét ismeri, és a magukat kereszténynek vallókat is aszerint fogja egykor bal, illetve jobb oldalára állítani. Mert ebben az
értelemben is megosztó ige ez.
g Véghelyi Antal

régi-újliturgikuS
SArok

„Mindenható, örök Isten! Hálát
adunk, hogy megerősíted hitünket,
megvigasztalod szívünket, és minden
képzeletet meghaladó módon teljesíted kéréseinket. Jöjj, Szentlélek Isten!
Tölts be erőddel és újíts meg minket,
amikor ezért az új iskoláért/óvodáért
hálát adunk! Jöjj, életnek Lelke, tölts be
mindnyájunkat! Jöjj, Szentlélek Isten!
Szenteld meg elménket és értelmünket,
és vezess el minket minden igazságra!
Jöjj, bölcsességnek Lelke, tölts be
mindnyájunkat! Jöjj, Szentlélek Isten!
Teremts köztünk egyetértést, és erősítsd meg a szeretet kötelékét, hogy Istennek tetsző legyen minden szó, mely
új iskolánkban/óvodánkban elhangzik.
Jöjj, egység és szeretet Lelke, tölts be
mindnyájunkat!
Jöjj, Szentlélek Isten! Töltsd be derűddel ezt az iskolát/óvodát, tedd
benne örömtelivé a munkát és a tanulást. Jöjj, örömnek Lelke, tölts be
mindnyájunkat! Urunk és Istenünk!
Áraszd ki Lelkedet, hogy késszé tegyen
az engedelmességre, megtartson a hűségben, és bátorságot adjon hitünk
megvallására az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten, él
és uralkodik mindörökkön-örökké.”
g Dr. Hafenscher Károly (ifj.)
azt nem ismeri más, mint akitől ezeket az adományokat kaptuk, és aki velünk, méltatlan, nyomorult, szegény
eszközökkel ezt a művet létrehozta.
Egyedül övé legyen a dicsőség, dicséret és hála mindörökké, ámen!”
d LutherMárton:Előszók
az ószövetségi Szentírás könyveihez
(CsepregiZoltánfordítása)

Evangélikus Élet

Igehirdetési alapigéül a déli kerület
lelkészi vezetője a közel kétezer fős
templom bejárata fölött is olvasható textust választotta: „AzIstenLélek, és akik őt imádják, szükség,
hogylélekbenésigazságbanimádják.” (Jn 4,24)
Az idézett mondat Jézus szájából
hangzott el Jákób kútjánál, amikor a
samáriai asszonnyal beszélgetett.
Kollár Zsolt a március végi bemutatkozó evangélizációs sorozatban is ezt
a történetet vette alapul, így az újtemplomi hívekhez különösen is
közel állhatott ez a szombat délutáni igehirdetési alapige.
Jó lenne – fogalmazott a püspök
prédikációjában –, ha mi is felismernénk: a forrásnál vagyunk. Ha olyanok
lennénk, mint a samáriai asszony,
akinek a szívében a befogadott jézusi evangélium forrássá vált, és végül ő
maga is felfrissített másokat.
A beiktatott lelkész igehirdetésének alapigéjét (2Kor 6,1) a bibliaol-

Forrássá válni
LelkésztiktatottSzarvasújtemplomigyülekezete
vasó Útmutatóból választotta. Felhívta a ﬁgyelmet a két szarvasi evangélikus közösség, valamint a testvérfelekezetekkel való együtt munkálkodás fontosságára. „Minden embert

kodjunk együtt Jézussal és Jézusért.
De azt se felejtsük – folytatta –,
hogy szükségünk van arra, hogy olykor Isten intsen bennünket. Szeretete és kegyelme ugyanakkor végtele-

f otó : B o d a Z s u Z s a

b Meghívássaltöltöttékbeakora
tavasszalmegüresedettlelkészi
státust a szarvas-újtemplomi
hívek:KollárZsoltot június9-én
iktattabeRibárJános, aNyugatbékésiEgyházmegyeleköszönő
esperese.IgehirdetésselGáncs
Péter püspökszolgált.
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erre hívok, aki szereti a szépet és a jót
– mondta az új lelkész. – Munkál-

nül nagy, és sosem feledkezik el az ő
népéről. Kegyelmének jele az is,

hogy a szarvas-újtemplomi gyülekezet is létezik még. Jézus Krisztusban
elkészítette a megtérés útját, amelyre másokat is hívnunk kell. Jó lenne,
ha annak idején kéz a kézben érkezhetnénk meg az örök mennyei hazába” – zárta beköszöntő igehirdetését
Kollár Zsolt.
Az istentisztelet ünnepi közgyűléssel folytatódott. A köszöntések sorát
az egyházkerületi felügyelő kezdte,
majd egyházmegyei képviselők, illetve a helyi református és evangélikus
lelkészek mondták el áldáskívánásukat. Az ünnepi alkalmat a gyülekezet
óvodásai és tagjai többször színesítették énekszolgálattal.
Kollár Zsolt 2000-ben kezdte meg
szolgálatát gyülekezeti munkatársként Nyáregyházán. Ordinációja
után, 2003-ban lett a Nógrád megyei
Kétbodony evangélikusainak lelkésze.
Egy évvel később ezzel párhuzamosan megbízták a Nógrádi Evangélikus
Egyházközségben végzendő helyettesítő szolgálattal is. 2005-ben, miután lelkészvizsgát tett, a nógrádi
gyülekezet meghívta őt lelkipásztorául, és immár onnan látta el helyettesítő szolgálatként a kétbodonyi
gyülekezet pásztorolását. Felesége,
Cecília némettanár, András nevű
kisﬁuk szeptemberben kezdi meg
az iskolát.
g bodazs

Evangélikus
fesztivál
Budavárban

A Bécsi kapu tér macskaköveit lutheránus (és más felekezetű) lábak sokasága koptatta június 10-én, a budavári
evangélikusok nagyszabású tanévzáró napján. Az „Éljetek szeretetben!”
mottóval megrendezett fesztivál egész
nap programokkal várt fölnőtteket
és gyermekeket egyaránt. Mindenki
„hozta a formáját”: BaliczaIván igét
hirdetett, CsernyikSzende mesét mondott, Jásdi István bort kóstoltatott.
Mindemellett kézművessarok, fotókiállítás, komoly- és könnyűzenei koncertek szerepeltek a kínálatban.
g Balás Dóra felvétele

Hálózatba kapcsolódva
InterjúFabinyTamással,azÉszakiEgyházkerületpüspökével
b Nemtúlzás:szintenincsolyanhét,
hogyvalakinevetnészemünkrea
múltévpünkösdjén–IttzésJános
püspöknyugállománybavonulásával–„felfüggesztett”Égtájoló
rovat folytatásának elmaradását.Nos,Szentháromságünnepével újraindítottuk rovatunkat!
Azzalakülönbséggel,hogyegyházkerületeinklelkészivezetőitől nem jegyzeteket vár unk,
hanem válaszokat – olvasóink
kérdéseire. Az „első körb en”
azonbanmégmikérdezzükpüspökeinket…–Aszerk.

–2012egyházunkbanatisztújítás
éve.AzÉszakiEgyházkerületbenötegyházmegyeielnökségiktatásamármegtörtént,ahatodikbanpedigfolyamatbanvanaválasztás.Ennekkapcsán
mineklátjaaktualitásátpüspökúr?
– Fontosnak érzem, hogy az egyházmegyék megerősödjenek, hogy az
elnökségek, amit lehet, a maguk hatáskörében el tudjanak végezni. Több
kezdeményezésre, a döntések alaposabb előkészítésére és a felelősségvállalásra buzdítom őket. Ez idáig túl
sokszor történt meg, hogy egyházmegyei ügyek kerültek az egyházkerület elé. A cél az, hogy indokolatlanul
ne kerüljön több ügy magasabb egyházszervezeti szintre, vagyis hogy a
szubszidiaritáselvét komolyan véve
a gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi ügyek a maguk szintjén legyenek megoldva.
Másrészről fontos, hogy tudatosan
keressük a jelölteket a különböző
tisztségekre: bizottságok, országos
testületek, zsinat, országos presbitérium, kerületi közgyűlés. Úgy látom,
hogy nagyon meg kell erősödni. A
megfelelő, kompetens embereknek a
felbukkanása most, a tisztújítások
idején különösen aktuális. A megnövekedett feladatok miatt a szakmaiság
még indokoltabb, hogy a testületek
hatékonyan tudjanak működni.
Az egyházkerületi küldöttek semmiféleképpen sem „kerületi lobbisták”, rivalizálásnak pedig végképp
nincs helye, azonban tény és való,
hogy ők jobban ismerhetik a kerüle-

tük ügyeit, érdekeit és a döntéseket
előrevivő információit.
A szakmaiságon túl törekedni kellene arra, hogy a megválasztott tisztségviselők között több nő és ﬁatal legyen. Egy az egyben ugyan nem
venném át azt a kvótarendszert,
amelyet a Lutheránus Világszövetség
(LVSZ) a maga testületeiben érvényesít, de azt látnunk kell, hogy testületeinkben többségében férﬁak foglalnak helyet, és nagyon kevés a ﬁatal.
Amint már több fórumon is elmondtam, kétarcú egyházkerületünk
van: egyrészről a Budapest környéki, többségében jómódú és rendezett
gazdasági hátterű gyülekezetek, másrészről – bár tudni kell, hogy Budapesten is sok szegény és gyökértelen
ember él – a keleti, északkeleti országrészben a szegény, szociálisan
hátrányos helyzetű, munkanélküliséggel különösen is sújtott régió. A
különbségek csökkentését – a magunk eszközeivel – mindenképpen
szem előtt tartjuk, és igyekszünk a leszakadást a lehetőségeinkhez mérten
enyhíteni. A nyíregyházi Evangélikus
Roma Szakkollégium indítását többek között ez is katalizálta.
–Hogyantekintpüspökúr–halehetmondani,amunkaévvégefelé–
anyáriidőszakra?
– Várom a Szélrózsát, amely, hála Istennek, az elmúlt években már
több nemzedéket – szinte minden
kor osz tályt – meg moz ga tó ese ménnyé vált. Magam is részt veszek
rajta a családommal. A szolgálat és a
velük töltött idő mellett keresem a
spontán találkozások és beszélgetések lehetőségét is.
Már most készülünk az augusztus
végi munkaévkezdő egyházkerületi
lelkésztalálkozóra is, amely idén – a
tavalyi országos, bonyhádi találkozó
után – ismét kerületi szinten szerveződik, a Borsod megyei Mályiban. A
programról annyit elmondhatok,
hogy a 2011 adventjében megjelent,
Máté118 címet viselő kötet alapján
szeretnénk igehirdetéseinkről együtt
gondolkodni és épülni, külső szakemberek bevonásával. Mindezt úgy,
hogy a három nap rekreációs és közösségi jellege is megmaradjon.

Várom a népszámlálási adatokat,
amelyekből majd láthatjuk – a 2001es adatokkal összemérve –, hogy
hol veszítettünk sokat, illetve hol
növekedett esetleg az evangélikusság.
Ennek ismeretében gondolhatjuk át
a lelkészi kihelyezéseket, de a megerősítést vagy adott esetben a szűkítést is fel kell vállalni erőink átcsoportosítása jegyében.
–Azegyházkerületetérintőfeladatokonkívülmilyenmásjellegűkihívások várnak egy mag yarország i
evangélikuspüspökre?
– Jónak tartom azt a rendszert,
amely pár éve alakult ki, tudniillik hogy
minden püspöknek vannak országos
feladatai is. Személy szerint a médiáért, a diakóniáért és a külügyekért
felelek. Ezeket az egyházkerületi határokon átívelő feladatokat csak az országos irodával való szoros együttműködésben lehet jól ellátni, így ezen a
területen is összefogásra van szükség.
Saját médiás tapasztalataim segítenek
abban, hogy a sajtóval jó kapcsolatot
tudjak ápolni. Egyházunkban tervek
vannak egy integratív sajtómunkára,
annak érdekében, hogy ne legyen
olyannyira szétaprózott, hanem szervezettebben és tudatosabban együttműködő munkaágak kooperációjában
végeztessenek ezek a feladatok.
A diakónia felügyelete – amelyet
nagyon megszerettem – viszonylag
új terület volt számomra, bár ﬁatalként sok önkéntes munkában volt részem. Az egyház hitelességéhez a diakóniai munka rendkívüli módon
hozzátartozik. A külső társadalmi
kapcsolatok révén is, mert sokan
azt látják, hogyan jelenünk meg a betegek, szegények, elesettek, nyomorgók között. Lényeges, hogy mindez
ne csak akciószerűen történjen, hanem erősödjön meg a gyülekezeti
diakónia felelőssége, hogy ne egy
intézménynek legyen gyülekezete,
hanem inkább a gyülekezetnek legyen diakóniája.
A most nyáron induló „Luther
market” szép példa ennek megvalósítására: az evangélikus gazdák által
megtermelt terményeket intézményeink és híveink vásárolják meg.
Így juthatott el a napokban a püspö-

ki hivatal munkatársaihoz is a görögszállási újhagyma, káposzta és karalábé. Célunk, hogy idővel mindez
önálló munkaággá nője ki magát a
diakónián belül.
Kis egyházunk számára életfontosságú, hogy legyenek külkapcsolatai
a hitélet, az információáramlás és az
egymástól tanulás szempontjából.
Ugyanakkor az a meglátásom, hogy a
nagy egyházaknak is fontos, hogy
hallják – adott esetben – a konzervatívabb kis egyházak véleményét teológiai vagy éppen szociáletikai kérdésekben. Az LVSZ erre jó keretet nyújt. Épp
most – június 12. és 22. között – esedékes a világszövetség éves tanácsülése a kolumbiai Bogotában. A két nagygyűlés közötti fontos döntéshozatalok
mellett a család megerősítése mint központi téma is napirendre kerül.
Annak érdekében, hogy ezeken a
tárgyalásokon alelnökként hitelesen
tudjam képviselni a régió véleményét,
fontos az itteni egyházak meglátogatása – ezért voltam többször az elmúlt időben a Baltikumban és a
környező országokban is.
Bogotában két külön részkonferenciát is rászerveztek a tanácskozásra – ezért is ilyen hosszú. Az egyik a
reformáció kezdetének ötszázadik
évfordulójával kapcsolatos programokat előkészítő nemzetközi bizottságnak az ülése. E testület 2011
novemberében alakult meg Budapesten – megtisztelő, hogy mi, magyarok is képviselve lehetünk. Megragadva a lehetőséget a Luther-rajzﬁlm
ügyét szeretném képviselni – mely
szívügyem –, és igyekszem piacképessé tenni, hogy eljusson sokakhoz
külföldön is. A másik egy hermeneutikai konferencia. Az LVSZ elhatározta ugyanis, hogy 2017-re készülve a bibliaértelmezés megújítását
központi témájává teszi, hogy ezzel
is serkentse a bibliaolvasást.
–Atavasziközgyűlésenelhangzott
püspöki beszámolójában hangsúlyozta,hogyaleterheltségetésaszerteágazófeladatoksorátjólmutatjaaz
igeiszolgálatokésabizottságokban
töltöttidőegyenlőaránya.
– Igen. Számos gyűlésen kell hivatalból vagy elnökként részt vennem.

é g tá j o ló

Az elmúlt hónapokban leggyakrabban a stratégiai munkabizottság tartott üléseket. Vezetőjeként abba az
irányba terelem a munkát, hogy az
úgynevezett Stratégia2.0 a közeljövőben nyilvánosságra kerüljön, és
pontjai kellő súlyt kapjanak a gyülekezetek életében: önkéntesség, hivatásgondozás, hálózatosság, fenntarthatóság, hivatásszerűség.
Ezek közül most a hálózatosságra
mondok egy példát. Az egyre nagyobb számú egyházi iskolák esetében például azzal a problémával kell
szembesülnünk, hogy nincsenek kellőképpen látóterünkben az evangélikus tanárok. Ennek orvoslására szükséges, hogy őket már a tanárképzés
idején számon tartsuk. Honnan tudhatunk róluk? Az egyetemi lelkésztől.
Ő miként értesülhet arról, hogy az
adott felsőoktatási intézményben
tanulnak-e evangélikus diákok, potenciális tanárjelöltek? A gyülekezeti
lelkész vagy éppen a küldő gimnázium segítségével.
Hálózatosan össze kell tehát kapcsolódniuk a munkaágaknak, úgy,
hogy ki-ki a másik szempontjaira is
ﬁgyel. Ezt a hálózatosságot szinte
minden munkaágban modellezni
lehet. Ahhoz elég kicsi és családias
egyház vagyunk, hogy egymást számon tartsuk.
g Horváth-Hegyi Áron
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Hol van Ábel, a testvéred?

b Az evangélikus, a katolikus és a református egyházvezetők
közösnyilatkozatotadtakkianyugalmazottországosfőrabbitért
június5-eiinzultuskapcsán.Azalábbiakbaneztközöljük.

g Korányi András

A történelmi egyházak
közleménye
a dr. Schweitzer Józsefet ért
támadás kapcsán

Egy kora nyári, júniusi estén idős ember várakozik az utcán. Egyszer csak
odalép hozzá egy megtermett, középkorú férﬁ, és ordítozni kezd vele. Gátlás nélkül, gorombán. Nyilván megismerte a megtámadottat, mert személyeskedő és becsmérlő szavakat
üvölt rá.
Először itt kezdem a múlt heti hihetetlen hírrel való szembesülést.
Személyesen ismerem Schweitzer
Józsi bácsit, mára már törékeny alakját, érzékeny intellektusát, élvezetes
stílusát, szeretetteljes nyitottságát,
párbeszédkészségét. Ezért első reakcióként azért aggódom, hogy meddig
ment el az üvöltözés: milyen és mekkora megrázkódtatás érte őt. Lelkészként sokat forgolódtam már és forgolódom ma is idős emberek között,
rögtön arra gondolok, hogy az emberi méltóság és a törékeny alkat milyen feszültségben áll sokszor – s milyen szép, ha ezt a méltóságot nem
bántják meg emberileg vállalhatatlanul, brutálisan. S talán józan életű és
gondolkodású milliókkal együtt érzem és gondolom azt, hogy valami itt
nincsen rendjén.
Mert nem létezhet ép erkölcsű és
ép lelkű ország ott, ahol az utcán, a
mindennapi emberi találkozásokban természetessé és elfogadottá
vált a félig-meddig vagy egészen
nyílt agresszió. Ahol a ﬁzikai erő, a
lelki gátlástalanság, a vagyoni és társadalmi helyzet, a nemre, korra,
származásra és vallásra tekintő nyers

Megütközéssel értesültünk arról, hogy a köztiszteletben álló dr.SchweitzerJózsef nyugalmazott főrabbit, testvérünket Budapesten, a nyílt utcán zaklatták és megalázták vallása miatt. A gyáva támadást a leghatározottabban elítéljük, egyben kifejezzük együttérzésünket és szolidaritásunkat világhírű honﬁtársunkkal és az egész zsidó közösséggel.
Budapest, 2012. június 5.
ErdőPéterbíboros,aMagyarKatolikusPüspökiKonferenciaelnöke
BölcskeiGusztávpüspök,aMagyarországiReformátusEgyház
Zsinatánaklelkészielnöke
GáncsPéter,aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspöke

Horogkeresztes palackokat dobtak
a csepeli baptista imaház udvarába
A csepeli baptista imaház udvarára ismeretlen tettesek palackokat dobáltak. Az első feltételezések szerint Molotov-koktélok voltak, csak nem
robbantak fel. A helyszíni szemle során kiderült, hogy több palackra horogkeresztet és más náci jelképeket ragasztottak. Öt palackot találtak az
imaház udvarán június 6-án kora este. Az egyik feltehetően savas folyadékot tartalmazott – tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese a Magyar Távirati Irodát, hangsúlyozva: sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.
„AMagyarországiBaptistaEgyházElnökségemegdöbbenveésszomorúsággalvettetudomásulagyülekezetünketérttámadást.KiállunkaCsepeliBaptistaGyülekezetmellett,ésimádkozunkországunkbékességéért,
azelkövetőkért,hogybelátvatettükgonoszságátbűnbánatrajuthassanak.
KérünkmindenMagyarországonélőembert,hogyegymástiszteletéreés
szeretetéretörekedjünk.Mi,baptistákmindenerőnkkeleztmunkáljuk.”
d Forrás:MagyarországiBaptistaEgyházSajtóosztálya

visszaélés elfogadottá, de legalábbis
gyakorlattá válik.
Magam is naponta vagyok tanúja
ezeknek az alantas kis emberi ütközeteknek várostól a faluig, közterektől a hivatalos helyekig, a közlekedéstől a politikai vitákig. És igen:
lázadok és tiltakozom. Belül már
régen lázadok, s ahol meghallgatnak
– a szószéktől a katedráig –, tiltakozom a mindig önigazoló embertelenség, az önelégült szeretetlenség, a
magabiztosan másokon átgyalogoló
erő kultusza ellen. Az élhetetlen élet
ellen, amely bármikor kész átlépni a
mindennapi tisztesség és méltóság
bibliai alapjain – például az ószövetségi Tízparancsolaton.
Egy becsületben megőszült rabbit,
egy hatalmas felkészültségű Ószövetség-tudóst egy vadidegen leordít azzal, hogy „Utálok minden zsidót!”
Leírni sem kellemes újra, de hallgatni róla még rosszabbul esne. Mert
ez a néhány szó önmagában indokolja azt, hogy miért szólaltak meg rögtön és világosan a keresztény történelmi egyházak és közösségek. Ez a
mondat önmagában kifejezi a határozott államfői megnyilatkozást: „az
önbecsülésünkben támadott meg
minket ez az inzultus”.
Mert ki kell mondani, meg kell vallani, hogy önbecsülés és megbecsülés kérdése az, amit egy közösség már
nem vállalhat, és nem hagyhat szó
nélkül. Különösen Magyarország és
a magyarság történelmének hátterén:
éppen azért, mert mi is kaptunk sebeket, s éppen azért, mert mi is adtunk sebeket. S ezek között nem

ritkán úgy, mint éppen most is: egymás között…
A bibliai idézet – „HolvanÁbel,a
testvéred?” – az Ószövetség egyik legfontosabb, legjelentőségteljesebb kérdése. Nemcsak Káint vallatja, hanem
azóta is faggatja az egymást váltó
nemzedékeket. Szól a még legszorosabb emberi kapcsolatokban is időről
időre bekövetkező tragédiákról. Szól
a fékevesztett emberi indulatokról,
amihez Isten rögtön hozzáteszi: de te
uralkodjál rajta! Szól arról, hogyha valaki az Ószövetség vagy Újszövetség
alapján áll, kötelességül kapja azt,
hogy tiszteletben kell tartania és segítenie kell testvérét, felebarátját.
Az újabb kori történelemben, beleértve az elmúlt két évtizedet is, ebbe különösen sokszor belebuktunk:
egymást vádolva igyekszünk igazolni önmagunkat, a másik embert pedig eleve tehernek, akadálynak, legpozitívabb megközelítésben is saját
boldogulásunk eszközének tekintjük.
S a legritkább esetben tudjuk csak
szeretni, ahogyan Káin sem volt képes Ábelt szeretni. Emberi közösségeinkben – sokszor még az egyházban is – elhagytuk testvéreinket, s
nem tudjuk megválaszolni a kérdést, hol vannak még testvéreink.
Pedig mindig megtalálhatnánk egymásban, akár határokon belül, akár
azokon túl – például megtámadott
testvérünkben, Schweitzer Józsefben.

A szerző az Evangélikus HittudományiEgyetemEgyháztörténetiTanszékénekdocense

A barokk zene varázsa
Akiválaszol:AnnieLaﬂammefuvolaművész

Az evangélikus püspökök meghívására a Déli Evangélikus Egyházkerület
székházában találkoztak június 11én – idén másodszor – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó
Tanácsának tagjai, valamint a Magyarországi Református, illetve az Evangélikus Egyház lelkészi vezetői. A közös imádsággal kezdett beszélgetés alkalmával a püspökök áttekintették
egyházaink belső életének és társadalmi szolgálatának időszerű kérdéseit.
Az egyházi vezetők – különös tekintettel a szeptembertől induló új egyházi oktatási intézményekre – megerősítették a 2006-ban közösen aláírt és
azóta alkalmazott megállapodást,
amelyben az általuk fenntartott iskolákban biztosítják a másik két felekezetből jövő gyermekek részére saját egyházuk hitoktatásának igénybevételét.
Az új köznevelési törvény által bevezetett hit- és erkölcstanoktatás lehetőségével kapcsolatban elhangzott,
hogy az egyházak tárgyalást folytatnak az oktatási kormányzattal, mivel
még több nyitott kérdés van. Az egyházi vezetők javasolják, hogy a hittan-

oktatás technikai lebonyolítása tekintetében szükség esetén egyházi
ingatlant is igénybe lehessen venni az
oktatás helyszíneként.
Az egyházi vezetők bizalommal és
várakozással tekintenek az állammal való kapcsolatok mélyítése és a
rendszeres egyeztetések bővítése elé,
mert meglátásuk szerint a folyamatos párbeszéd a kiegyensúlyozott és
mindkét fél számára kielégítő együttműködés feltétele.
Az egyházak, válaszolva a kormányzat megkeresésére, készséggel kapcsolódnak be a totalitárius
rendszerek áldozatai emléknapjának
– melyet idén augusztus 23-án rendeznek meg első alkalommal – a
szervezésébe.
Az egyeztetések kiemelt témája
lesz az egyház-ﬁnanszírozás rendszerének közép- és hosszú távú átalakítása, valamint az egyházak közfeladat-ellátásának ﬁnanszírozása, különösen is azért, mert a 2013. évi állami
költségvetés még júniusban a Parlament elé kerül.
d EvÉlet-infó

b LassannyitomaDeáktéritemplomoldalajtaját.Törékenyzene
hallatszik:Bach-szonáta,fuvolaszépistendicsérete.Csembalókísériﬁnomdallamokkal.Várok,nemakarommegzavarnia
próbát;néhányóracsak,észsúfoltházbanleszamegmérettetés.Aművész,AnnieLaﬂamme
barokkhangszerévelNémetországb ól érkez ett. Pár napr a,
mertotthonsűrűmunkavárja:
fellépések,tanítás,külföldiutak.
Életérőlkérdeztem,azeneegyetem es üzen et ér ől a délu tán i
csendben.

– Kanadában születtem, egy kis
francia városkában – kezdi a beszélgetést. – Zeneakadémiai tanulmánya i mat Mont re al ban kezd tem.
1999-ben mentem Bécsbe, ott ismertem meg a barokk fuvolát, amelyet azután még négy évig tanultam
Hágában. Most Kölnben élek. A barokk fuvola mindig nemes fából
készül: ébenfából vagy bukszusból.
Négy részből áll, s csak egy billentyűje van. Puha, finom hangzású. A
modern fuvola anyaga fém, ezüst

vagy arany, több billentyűvel. Mindegyiken szívesen játszom, és tanítom a fiatalokat.
–Szeretiabarokkzeneóriást?Németországbanvan-ekülönösebbreneszánsza?
– J.S.Bachot mindenütt szeretik,
és mindenütt a legnagyobbak közé
sorolják. A budapesti ünnepi hét itt,
az evangélikus templomban méltó
megemlékezés róla. Megtiszteltetésnek érzem, hogy
én is itt lehetek, és
DobozyBorbálával együtt előadhatjuk ezt a gyönyörű műsort.
–Milyenérzés
templombanjátszani?
– Fölemelő, különösen ebben a
nagy templomban, amely minden este zsúfolásig
megtelik a Bachhéten. A gyönyörű főváros és itt a hangulatos atmoszféra együtt szárnyalásra készteti a művészt. Igaz, a fuvola törékeny hangszer, a csembaló is,
mégis hiszem, hogy nem veszünk el
ebben az eldurvuló világban. Sokat játszottam evangélikus
templomokban. Komoly kapcsolatom
van Istennel. Állandó
ez a párbeszéd, amely
gyakran a zenén keresztül történik.
– Hallottam, régi
barátságfűzielőadótárs áh oz, Dob ozy
Borbálához.
– Nyolc éve járunk
Franciaországba, egy
régi zenei kurzuson
f otó K : K a lo c s a I R I c h á R d
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Katolikus–református–evangélikus
püspöki találkozó

tanítunk együtt minden évben. A tanítás mellett koncertek is vannak, így
sokat játszunk együtt, főleg templomokban. Egyszer voltam csak átutazóban Magyarországon, de hogy
itt is fellépjek Borbálával, az csak
most adatott meg.
Annak is nagyon örültem, hogy
tegnap itt lehettem a hétfői nyitókoncerten, a Lutheránia énekkar hangversenyén. Nagyon tetszett, csodála-

tos volt, ahogy a zene betöltötte a hatalmas teret, és mindenkinek jutott
ebből a gazdag élményből.
– Milyennek látja a június 4–10
között zajló Bach-hét rendezvénysorozatát?
– Lenyűgöző a gazdagsága és egyszerűsége, a liturgikus keret, az, hogy
nincs taps. Itt valóban a zene van a középpontban, Bach hatalmas zenéje!
Nem az előadó, ahogyan hajlong a végén, ahogyan ünneplik. Elmélyült,
meditatív zenehallgatás van minden
este. Fontos, hogy ezek a mennyei hangok tovább rezonáljanak az emberek
lelkében. Ha kitör a taps, akkor oda a
varázslat. Itt nem a művészekről van
szó, hanem a zene szentségéről, Bachról és Istenről, nagy közös imádságról.
g Fenyvesi Félix Lajos
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b Lapzártánkután,akeddikorrektúraforduló,illetvenyomdábaküldésnapjánakdélelőttjénadotthelyetazOrszágházfelsőháziterme Azegyháziingatlanrendezés20évecíműkonferenciának.BárazEmberiErőforrásokMinisztériumánakEgyházi,NemzetiségiésCivilTársadalmi
KapcsolatokértFelelősÁllamtitkárságaáltalszervezettösszegzőtanácskozásrészleteirőlcsaklapunkjövőhetiszámábanállmódunkbanbeszámolni,aMagyarországiEvangélikusEgyházelmúltkétévtizedébenismeghatározójelentőségűfolyamatot–országosirodánk„témafelelősének”jóvoltából–mármostvázolnitudjuk.

Az egyházi ingatlanrendezés húsz éve
Hosszú folyamat zárult le az elmúlt
év decemberében: az egyházi ingatlanrendezés két évtizede. Evangélikus
egyházunkban úgy tekintünk erre az
időszakra, mint egyfajta örömteli
újrakezdés alapvetésére. Miért is?
A Magyar Köztársaság 1989. október 23-án kihirdetett, módosított
Alkotmánya meghatározta a lelkiismereti és vallásszabadság lényegét, és
az 1990. évi IV. törvény (Etv.) ennek
tartalmát részletezte. Ez a törvény pedig – a lelkiismereti és vallásszabadság deklarálása mellett – szólt arról
is, hogy az egyház elláthat minden
olyan nevelési-oktatási, kulturális,
szociális, egészségügyi, sport-, illetőleg gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, amelyet törvény nem tart
fenn kizárólagosan az állam vagy
valamely állami szerv (intézmény)
számára. Tehát a politikai fordulat
egyik, az egyházakra nézve fontos lépése volt ez a törvény.
Az volt a kérdés, hogy egy nagyon
is nehéz helyzetből, egy nehéz politikai örökségből hogyan lehet alapjaiból felépíteni az egyház szervezetét, megújítani intézményrendszerét
és hitéletét.
A politikai fordulat nyomán az
egyházi tevékenység megélénkült,
ugyanakkor nőtt az egyházak szolgálata iránti
tár sa dal mi igény is.
Mindezzel nem voltak
összhangban az egyházak működésének tárgyi
lehetőségei. Ezt a problémát orvosolandó a demokratikus választások
után megalakult új kormány programjába vette a volt egyházi ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezését. Ebben
kimagasló szerepe volt
dr.IsépyTamásnak, az
Igazságügyi Minisztérium akkori politikai államtitkárának. Nevéhez kötődik az
ingatlanrendezési törvény, amelynek köszönhetően egyházi iskolák
százai alakulhattak, és a különböző
felekezetek visszakaphatták ingatlanaikat.
Nem terhelném az olvasót számok
sokaságával, de engedjék meg, hogy
az egyházunkra vonatkozó főbb adatokat felsoroljam.
Összesen 493, az Etv. hatálya alá
tartozó államosított ingatlan helyzetét rendezték ebben az időszakban.
Ebből 108 esetében közvetlen megállapodás köttetett, tehát az egyház
és az önkormányzatok kötöttek megállapodást. 76 ingatlanigénylés felkerült a járadékos jegyzékre. 309 ingatlan sorsa egyeztető bizottsági tárgyalásokon rendeződött.
A közvetlen megállapodással rendezett ügyek esetében kártalanítási
összeget nem ﬁzettek ki egyik fél számára sem, de az ingatlanforgalom értéke a közvetlen megállapodások
ese té ben is egy mil li ár don fe lü li
összeg.
A járadékos jegyzék összege (1998as áron) négymilliárd-kétszázhetvenmillió forintot tett ki.
A kormánydöntéssel rendezett
igények összértéke kilencmilliárdhatszáztizenegymillió-ötszázezer fo-

rint volt. Ez a kiﬁzetések együttes
összege, tehát az 1992-es és a 2011-es
kiﬁzetések egyaránt szerepelnek benne, így mai áron számolva ez az
összeg lényegesen nagyobb lenne…
Az ingatlanrendezés során iskolák
és kollégiumok kerültek újra egyházi
tulajdonba, továbbá a hitélet feltételeit
biztosító épületeket kértünk vissza
vagy építettünk fel, többek között
Aszódon, Budapesten, Békéscsabán,
Kőszegen, Nyíregyházán, Sopronban
és Szarvason. Konferencia-központot
alakíthattunk ki Révfülöpön.
A felsorolt helyeken a nagyobb értékű ingatlanok találhatók, de ezeken
kívül is sok száz egyházközség esetében újulhatott meg, fejlődhetett az
ingatlanállomány.
A törvény elsősorban nem a tulajdonjogban, hanem a vallásgyakorlás
alkotmányos jogában próbálta kiegyenlíteni a diktatúra által okozott
sérüléseket. A kártalanítás az egyházaknak – mint mindenki másnak –
részleges kártalanítást jelentett az államosított vagyonért, ugyanakkor
funkcióhoz kötött is volt.
Az1991.éviXXXii.törvényről
ésvégrehajtásáról
Úgy gondolom, hogy e törvény az
évek során – a módosításokkal együtt
– kiállta a próbát. Tapasztalhatjuk,
hogy kevés olyan törvény vagy egyéb

lant szerepeltetett ezen a jegyzéken,
1998-as áron négymilliárd-kétszázhetvenmillió-kétszázezer forint értékben. Lényegében ez az összeg képezte a Magyarországi Evangélikus Egyház részére folyósított járadék alapját. Ezt a járadékos jegyzéket a kormány elfogadta, ennek tényét pedig
a kormány és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én létrejött megállapodás rögzítette.
Jelentős változást jelentett, hogy az
Etv. által megadott határidő tíz évvel
meghosszabbodott, s így az ingatlanrendezés végrehajtásának végső határideje 2011. december 31-ére módosult. Ez is mutatja az államosított
ingatlanok döbbenetesen nagy számát. Ahhoz, hogy az új határidőre
befejeződjön az ingatlanrendezés,
el kellett készíteni az ingatlanok végleges jegyzékét, s ezt a kormány az
1116/1999. (XII. 6.) számú határozatával fogadta el. A végleges jegyzékre 209 igénylést vettek fel – 1999es áron 5,1 milliárd forint értékben.
A módosított törvény is előírta,
hogy az egyházak által igényelt és
jegyzékbe felvett ingatlanokat –
évenkénti, egyenletes, értékarányos
ütemezésben – 2011. december 31-ig
kell az egyházaknak átadni, illetve
rendezni. Sajnos az értékarányos
ütemezés teljesítése nem sikerült. Így
került szóba 2005-ben a
„hitelkonstrukciós rendszer” mint az ingatlanrendezés gyorsításának egyik
lehetséges eszköze.
Egyházunk kompetens
testületei – az országos
presbitérium és az országos közgyűlés – megtárgyalták ezt a kérdést, és
egyértelműen úgy nyilatkoztunk, hogy egyházunk
nem kíván élni az úgynevezett gyorsítást szolgáló
hi tel konst r uk c i ó v al.
2006. március 2-án kelt
válaszunkban – azt gondolom, korrekt módon –
azt jeleztük az akkori kormánynak,
hogy a rendezésre váró ingatlanok
ügyeit a törvényben meghatározottak szerint, évenkénti, értékarányos
ütemezésben kérjük megoldani.
Itt szeretném megköszönni a Magyarországi Református Egyház illetékes képviselőinek, hogy éveken
keresztül egymás kéréseit és javaslatait elfogadva volt módunk az évenként rendelkezésre álló keretösszeg
elosztására.
Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy egyházunk pozitív változásnak tekintette, hogy a 2000–2011 közötti időszakra a pénzbeli kártalanítás kivételes jellegét feloldották. Ennek kettős oka volt, amit az Etv. hatályba lépését követő évek tapasztalatai mutattak meg.
Egyik oka az volt, hogy természetbeni igénylésnél több esetben aránytalanul nagyobb költségvetési ráfordítással lett volna megoldható egyegy komolyabb állami vagy önkormányzati intézmény kihelyezése,
mint az egyház pénzbeli kártalanítása. A másik ok a módosításra az
volt, hogy az egyház gyakran az
utóbbi évtizedekben erősen leromlott állagú épületeket volt kénytelen
átvenni természetbeni igényléssel.
Úgy vélem, hogy a Magyarorszáf otó : K a lo c s a I R I c h á R d

g Helfrich Péter

jogszabály születik, amelyen ne lehetne, ne kellene módosítani. Az Alkotmánybíróság a szóban forgó törvényt is felülvizsgálta, és törölte belőle a 15. paragrafust, a többit viszont
nem tartotta alkotmányellenesnek. A
törvényalkotónak érthető nehézséget
okozott, hogy a feladat megoldásához
sem hazai, sem nemzetközi példa
vagy gyakorlat nem állt rendelkezésre, ezért az élet alakította a törvény
teljesülését és az ezekhez szükséges
módosításokat.
Alapvető gondot okozott, hogy a
törvény hatályba lépésekor nem volt
tudható, hogy a költségvetésből milyen források állnak majd rendelkezésre a kártalanításhoz. Eredetileg tíz
év alatt alatt kellett volna kielégíteni a kártalanítási igényeket, de már
a kilencvenes évek közepén látható
volt, hogy a folyamat nem fog a
megszabott határidőre befejeződni.
Többek között ezért vált szükségessé az Etv. ismételt áttekintése és az indokolt módosítások végrehajtása.
Atörvényfontosabbváltozásai
Az Etv.-t az 1997. évi CXXV. törvény
módosította, amely az egyházak számára – egyebek mellett – lehetővé
tette az úgynevezett járadékosjegyzék elkészítését. Egyházunk 76 ingat-

gi Evangélikus Egyház a pénzbeli
kártalanítás kivételes jellegének feloldását bölcsen használta ki. Csak akkor vettük ugyanis vissza természetben az ingatlanokat, ha a kialakult helyzet sajátossága ezt indokolta. (Például Győrben az Insula Lutherana kialakítása tette szükségessé a természetbeni igénylést, és Sopronban is hasonló okból kértük vissza
ugyanígy a bíróság nagy értékű épületét.)
Azért is használhattuk ki a pénzbeli kártalanítás lehetőségét, mert
1999-ig az igényléseinknek csak az
egyharmada zárult le, 209 további ingatlan ügyét még rendezni kellett.
Fontos volt élni a pénzbeli kártalanítás lehetőségével azért is, mert
egyházunkat alapvetően hátrányosan
érintette a második világháború után
nagyhatalmi beleegyezéssel kikényszerített szlovák–magyar lakosságcsere és a németek kitelepítése, elűzése, mely Szlovákiában és Magyarországon is része volt az új politikai elit
ha ta lo mért foly ta tott har cá nak.
Ugyanis a Magyarországi Evangélikus Egyház a háború, a kitelepítések
és a lakosságcsere következtében
százezres nagyságrendben veszítette el híveit. Így súlyos veszteség érte a német kitelepítések miatt Sopron, Vas, Tolna, Baranya, Somogy és
Moson megyét csakúgy, mint a Békés vagy Pest megyei szlovák gyülekezeteket.
Több dunántúli gyülekezet – így
Ágfalva, Ág, Bonyhád, Gerényes,
Szabadi, Csikóstőttős – gyakorlatilag
megsemmisült vagy elerőtlenedett.
Ilyen helyeken a megmaradt lélekszámhoz igazítva a pénzbeli kártalanítás sokkal indokoltabb megoldás
volt, mint az államosított ingatlanok
természetbeni visszaigénylése.
Jó érzéssel írhatom le, hogy az ingatlanrendezés húsz éve alatt a több
száz ügyet úgy sikerült rendezni,
hogy egyetlenegy peres eljárásra sem
került sor. (Az Etv. szerint hozott kormányhatározatokkal szemben közigazgatási úton jogorvoslatra nem lett
volna lehetőség. A felülvizsgálatra peres eljárás formájában kerülhetett
volna csak sor, törvénysértésre való
hivatkozással, de ilyen nem történt.)
Köszönet illeti tárgyalópartnereinket – jellemzően az önkormányzatok és az illetékes egyházi szervek
konszenzusra törekvését –, hogy a
hosszú ideig húzódó, sok esetben reménytelennek látszó ügyeket végül is
egyezségre jutva tudtuk lezárni.
Nem csak az udvariasság mondatja velem, amikor elismeréssel szólok
a mindenkori kormány képviselőiről.
Természetesen alakultak ki konﬂiktushelyzetek, többek között és alapvetően azért, mert az igénylések
megoldásához – akár a háborúhoz –
három dolog kellett: pénz, pénz és
pénz. Ebből viszont sokszor kevés
volt. Mégis sikerült találnunk megoldásokat. Szabad legyen név szerint
is megköszönnünk dr.FedorTibor főosztályvezető és BagiHajnalka egyházi referens, valamint KamarásJános szakértő munkáját, ugyanis ők
voltak „a mindenkori kormány állandó képviselői”.

AszerzőaMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájaIngatlanrendezési Osztályának vezetője

A szeretet
kiállítása
Újidőszakitárlat
nyíltazEvangélikus
OrszágosMúzeumban
b A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2017-ig tematikus évek
szervezésévelkészülareformáció
kezdeteötszázadikévfordulójánakmegünneplésére.Aideiéva
reformációésanők témakörtjárjakörül,amelyhezazEvangélikus
Országos Múzeum (EOM) időszaki kiállítással csatlakozik. A
Hivatásunkazélet–reformáció
ésanők címűkiállításjúnius5-én
nyíltmegaDeáktériintézményben,ésoktóber31-iglátható.

A szépszámú érdeklődő jelenlétében zajlott kiállításmegnyitót –
ifj.HarmatiBéla
Lászlónak, a múzeum igazgatójának rö vid kö szöntője előtt – JoóbEmese éneke és
kobozjátéka indította, majd KovácsnéTóthMárta lelkésznő méltatta a
három teremben egy-egy önálló téma köré csoportosított tárlatot. A lelkésznő személyes hangvételű beszédében a reformáció és a későbbi korok női szerepeiről éppúgy beszélt,
mint saját családi élményeiről.
A kiállítás szervezői az első teremben Családikör címmel a feleséget,
az anyát állították a középpontba. A
második terem AzÚrszolgálóleányai
címet kapta, és az asszonyok gyülekezeti életben betöltött szerepéről
mesélve vonultat fel gazdag történeti
és tárgyi emlékeket.
Kimíveltemberfők a címe az utolsó teremben látható résznek, emléket állítva a nőnevelésnek és a kimagasló női teljesítményeknek. A kiemelkedően nagyszámú kiállítási
tárgyat felvonultató tárlat a reformációtól napjainkig kíséri a női sorsokat, amelyek át- meg átszövik egyházunk történetét.
g Szövegésfotó: Kiss Tamás /
Evangélikus.hu

Dunaharaszti
találkozások

AndrásfalvyBertalan néprajzkutató,
az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisztere volt a Dunaharaszti
Evangélikus Egyházközség hagyományos regionális találkozójának díszvendége. A június 9–10-i rendezvény
keretében tartott előadásában a magyarság keresztény gyökereinek meghatározó voltára hívta fel a ﬁgyelmet.
Isten igéjét a helyi lelkész, VarsányiFerenc hirdette Jn 21,1–14 alapján.
g Varsányi Ferenc felvétele

 e 2012. június 17.

kultúrkörök

Akik minden évben találkoznak

Cinkotai indulás
IktatásokaPestiEgyházmegyében
b Egyházunkleghosszabbmúltravisszatekintőtemplomában,a11.századialapokraisépültcinkotailelkihajlékbaniktattabetisztségébe
aPestiEgyházmegyeelnökségét,GyőriGábor esperestésKrizsánZoltán felügyelőtGáncsPéter, aDéliEgyházkerületpüspöke.Ajúnius
9-iünnepialkalomkeretébentettekeskütamegválasztottegyházmegyeitisztségviselőkis.

felügyelői székfoglalóval – a már
reggel megkezdett közgyűlés. A köszöntések sorát Radosné Leng yel
Anna kerületi felügyelő kezdte, majd
KákayIstván országos irodaigazgató, lőrinci presbiter, KalinaKatalin,

a s Z e R Ző f e lv é t e l e

Az istentisztelet liturgiájában a püspök
mellett SzéllBulcsú kispesti, illetve házigazdaként VetőIstván cinkotai lelkész
vett részt. Gáncs Péter 1Kor 3,9 és 2Kor
6,1 alapján tartott igehirdetése után került sor az egyházmegyei elnökség
beiktatására. Győri Gábor pestszentlőrinci lelkész immár harmadszor
kapta meg a gyülekezetek bizalmát,
míg Krizsán Zoltán, a cinkotai gyülekezet világi vezetője első ízben tehette le az egyházmegyei felügyelői esküt.
Az ünnepi istentisztelet második
felében – a vonatkozó törvényi rendelkezések tisztázása után – iktatta
be hivatalába Győri Gábor esperes a
közgyűlésen elegendő szavazatot kapott egyházmegyei tisztségviselőket. Sajnálatos módon több érintett
gyülekezetből nem voltak jelen a
közgyűlési tagok, így több esetben is
csak egy szavazaton múlott a tisztségek törvényes betöltése. Ezekre az
őszi közgyűlésen kerül majd sor.
Ugyanakkor az is elgondolkodtató,
hogy néhányan a megválasztott tisztségviselők közül is hiányoztak arról
az ünnepi alkalomról, amelynek keretében – az eskütételt és a beiktatást
követően – megkezdődött a hatéves
ciklusra vállalt szolgálatuk…
Az istentisztelet után a gyülekezeti
házban folytatódott – az esperesi és

a pestszentlőrinci Sztehlo Gábor
Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese,
BlatniczkyJános nyugalmazott cinkotai lelkész és LuptákGyörgy BácsKiskun egyházmegyei esperes folytatta, végül Gáncs Péter püspök zárta.
g Boda Zsuzsa

Azegyházmegyeielnökségtagjaival
interjúolvashatóaDéliEgyházkerülethonlapján:del.lutheran.hu/hirek

Prúsz-közgyűlés –
beszédes tartalommal
sának kell jellemeznie a keresztyéneket. Steinbach József Bonhoeffer német evangélikus teológusra hivatkozva kiemelte: az egyház és a nyilvánosság elválaszthatatlanok, hiszen az
evangélium ezért a világért szól, ami
nélkül nem lehet boldog és békés életet élni.
Fábri György a közmédia működéséről és irányításáról beszélt előadásában. Legfontosabb feladatnak az értékek megjelenítését és a bulvár
visszaszorítását nevezte, valamint
azt, hogy a közmédia hiteles információkkal segítse a társadalmi döntéseket, és a társadalmi diskurzus tere legyen. A kommunikációs
szakember szerint ehhez
arra van szükség, hogy ne
csak a politika, sőt ne csak
a pártpolitika, de a társadalom többi területének a
képviselői is jelen legyenek, helyet kapjanak a
médiafelületeken. Fábri
György ezzel összefüggésben hozzáfűzte: az egyház professzionális és korszerű megjelenítésére van
szükség nemcsak az egyházi ünnepekhez kötődő és az egyházi, de más műsorokban is.
A Protestáns Újságírók Szövetségének tavalyi tevékenységéről, ez évi
terveiről és gazdálkodásáról Novotny Zoltán elnök számolt be az
egybegyűlteknek. Az elnöki beszámolót, valamint az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.
g K. S. /Református.hu
f otó : K a lo c s a I R I c h á R d

Indulatoktól, feszültségektől és békétlenségtől terhelt világunkban nem
csak keresztyén emberként, de keresztyén újságíróként is vállalnunk
kell a békéltetés Krisztus által ránk bízott szolgálatát – hangsúlyozta 2Kor
5,17–19 alapján tartott áhítatában
CsomaÁron református lelkipásztor,
a Protestáns Újságírók Szövetségének
(Prúsz) elnökségi tagja a szervezet június 7-i közgyűlésén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT) budapesti székházában.
A tanácskozáson az egyház, nyilvánosság, közélet témakörében tartott előadást SteinbachJózsef dunán-

CsomaÁron
túli református püspök és MEÖT-elnök, valamint FábriGyörgy, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorhelyettese és a Közszolgálati Testület elnöke.
Az egyházi vezető elmondta: az
egyház az elhívottak, a világból kihívottak közössége, hogy aztán hitében
és küldetésében megerősödve a kiküldöttek közössége lehessen. Ennek,
tehát az elvonulás, elcsendesedés és
a nyilvánosság elé állás dinamizmu-

Evangélikus Élet

Többségébenéppenötvenötévekezdtükteológiaitanulmányainkat,ésjórésztötvenévevettüknyakunkbaaz
evangéliumhirdetés gyönyörűséges
igáját.Eztisjelképeziazegyházunkban2004ótaviselhetőszínesliturgikusstóla.Mostazonbanafélévszázadaevangélikuslelkésziszolgálatot
végzőkörömérőlkívánoknéhánysorbanbeszámolni.
Évfolyamt al álkoz óink at korábbanismegrendeztük–ötévenként–
,olykorafővárosban,máskorasokkal hang ulatosabb vidéken. Soltvadkertentöbbszörisjártunk.Amióta koroszt ályunk a nyugdíjasok
nemzedékébesoroltatott,azótarendszerintvalamelyikBalatonmelletti
egyházi üdülőnkben látjuk viszont
egymást, ált al áb an hitvesünkkel
együtt. Immár évente. Isten tudja,
meddigmég…
Találkozásainksajátossága,hogy
avelünkegyüttteológiaitanulmányokatfolytató,deakésőbbiekbenmás
pályát választó diáktársainkat is
meghívjukegyüttléteinkre.Többségük
élisezzelazajánlatunkkal.Véleményükgazdagítjaéletlátásunkat,szolgálatunkat.Márkorábbanismegállapítottuk,hogyaközösélmény-éstapasztalatvilágkövetkeztébenazazonosnemzedékekközöttgyorsabbanteremtődikmegabizalom,mintazokkal,akikegyvagyakártöbbgenerációvalﬁatalabbak.
Ez évben is a révfülöpi Ordass
LajosEvangélikusOktatásiKözpont
adott otthont köz el háromnap os
együttlétünknek,amelyetközösúrvacsoraiistentisztelettelkezdtünk.KőszeghyTamás,évfolyamunkdoyenje
szolgáltköztünk,felhívvaaﬁgyelmet
azidődrágaértékéreésgyorsanto-

vatűnő,olykorfájdalmasjelenségére.
Amígidőnkvan…(Gal6,2)
Egymáséleténekéssorsánakközös
számbavételeegyszerremegrendítőés
hálárakötelező.Betegségekésszenvedések, örömök és győzelmek között,
mintSzküllákésKharübdiszekközött
folyikazéletünk.Ezamögöttünklevőtöbbminthetvenesztendőtermészetesvelejárója.Mégisigaz,hogyIsten egyikünkre sem mért nagyobb
terhet,mintamekkoráthordozniképesekvagyunk.
ReussAndrásprofesszorizgalmas
felvezetéseamegigazuláslutheriértelmérőlésmaimegfogalmazásáról
élénkdisputátváltottkiközöttünk.
Liska Endre pedig egy – feleségével
együttfordított–könyvizgalmasfejezeteitismertette.AkönyvcímeAnémetek és mítoszaik, szerzője HerfriedMünkler,ésazidénjelentmeg
azEurópaKönyvkiadógondozásában.Figyelemreméltótémái:A95tétel, Worms, Wartburg, Luther, A
potsdaminap.
SzóbakerültközöttünkaProtestánsMédiaAlapítványáltalnemrégibenkiadottrevideáltKároli-Biblia
vitatottértékeésterjesztése,miközben
utolsó szakaszához érkezett az új
fordításúBibliaszövegénekáttekintése. Egyetértettünk abban, hogy a
Biblia-kiadásokkörüligondokatnem
a világ i sajtó hasábjain érdemes
megvitatni – már csak azért sem,
mert szakmai vonatkozásait sokan
nehezentudjákkövetni,vagykönnyen
félreértik –, mert a mindannyiunk
számáraszentkönyvkörülméltatlan
vitakerekedik.
Ez évi együttlétünk azért is volt
rendkívüli, mert hosszú évtizedek
utánújratalálkozhattunkegykoriév-

folyamtársunkkal,ÁrvaIstvánépítészmérnökkel,akiTorontóbóljöttközénkhitvesével,Máriával.Élettörténetükalakulásamindannyiunknak
érdekesélménytjelentett.Álmélkodvatűnődtünkazon,hogymennyire
azonoskérdésekkelküszködikteremtettvilágunkittésott.
Id.JoóbOlivérzürichinyugalmazott lelkész és felesége, Foltin Enikő
ugyanmásodikalkalommalvoltközöttünk,deéletútjukújabbrészleteiés
a nyugat-európai egyházak életéről
szólóbeszámolóikismételgondolkoztattakbennünket.
Sokunkbanfelvetődikakérdés:miértéppenEurópakereszténységeolyszánalmasanfogyatkozóéserőtlen,míg
más földrészek keresztény egyházai
örvendetesennövekednek?Mitkellene
máskénttennünk,hogyankellenehitelesebbkeresztényéletetélnünk?
A legizgalmasabbak az esti beszélgetésekvoltakamagukkötetlenségébenéssokszínűségében.Azegykori diákévek kirándulásainak, egyegyprofesszorunkmáighatómondatainakvagyvizsgaélményeinkneka
felidézésevisszahoztaifjúságunkéveinekmegszépültemlékvilágát.
Ezévbenszintenyárimelegfogadott
bennünketamagyartengerpartján,a
vízhőmérsékletemégisvisszatartotta
afürdéstőlmégalegbátrabbakatis.
ÚtiáldássalatarsolyunkbanmondtunkegymásnakIstenhozzádot,sreméljük,hogyjövőreazokkalakollégákkalistalálkozhatunk,akikezévben
nemlehettekközöttünk.
KísérjenminketIstenigéjeéletutunkon:„JóazÚr,örökkétartszereteteés
hűsége nemzedékről nemzedékre.”
(Zsolt100,5)
g D. Szebik Imre

Magyar szó Nyugaton
SzázéveszületettSzabóZoltán
Nézem a róla készült családi képeket,
baráti fotókat: magas homlokú, tiszta arcú férﬁ tekint ránk. Mintha a 20.
század nagy gondolkodója, Hamvas
Béla ﬁgyelne bennünket. Az 1912.
június 5-én Budapesten született és
1984. augusztus 19-én a franciaországi Vennes-ben meghalt SzabóZoltán
mintha messziről, utolsó menedékhelyéről, Bretagne-ból üzenne a rég elhagyott szülőhazába.
A nyugati emigráció egyik legkülönösebb alkotója volt: író, újságíró,
szociográfus, szerkesztő. A népi mozgalom egyik szervezője, falukutató. A
tardi helyzet című kötetéért (1936)
perbe fogták. Micsoda mélyre ásás ez
a mű az akkori fojtó valóságban és
gondokban! A Cifra nyomorúságban (1938) folytatta a társadalmi bajok valósághű feltárását. Bizony ma is
elkelne egy Szabó Zoltán!
Biztató szavára szétáradnának a ﬁatalok, néznének, kérdeznének, és leírnák az emberek panaszait. Néhány
év alatt pontosan tudnánk, mi maradt
az eladott országból!
CzigányLóránt mondta 1984-ben
Szabótól búcsúzva: „Babits Mihályról
írt szép esszéjében állapítja meg Szabó Zoltán, hogy minden magyar író
belerajzol néhány tájat a mappába.
Most, hogy ő is elment, világosan
látjuk, nemcsak hazai tájakat rajzolt
bele a magyar irodalomba… hanem
nyugat-európai, főként angol és francia tájakat is. Josselin pedig odakerül
az irodalmi nemzet térképére, Széphalom, Cseke, Pusztakamarás, Rácegrespuszta, Sajkód és Szárszó mellé.”
És Szabó Zoltán? Ő hová került?
Megrendítő, szép könyve címével –
Szerelmesföldrajz – sokszor találkoz-

hatunk a televízióban, de azt hiszem,
az epizódokat nézve kevesen gondolnak az íróra. Izgalmas publicisztikájára, mindenre ﬁgyelésére; arra, ahogyan – Nagy Imre és Bibó István
szellemi örökségének új megvilágításával – ébren tartotta az 1956-os forradalom emlékét.

AbudapestiVisegrádiutca43–45.számúházfalánlévőemléktáblátjúnius
5-én–SzabóZoltánszületésnapján–
idénismegkoszorúztákállíttatói.
Régi könyvei elsüllyedtek az időben, összegyűjtött munkáinak sorozata megszakadt, töredékes lett. Születésének századik évfordulójára sem
jelent meg új opus. Így nem sikerült
kiszabadítani a feledésből. A legfájóbb mégis az, hogy Szabó Zoltán erkölcsi nagysága és nemzetféltése is kihullt, nem épült be a mai írástudók
gondolkodásába!
Párizsi kulturális attasé volt 1947től, aztán 1949-ben lemondott posztjáról. A francia fővárosban, majd
Londonban, 1980-tól Josselin-ban
élt. Mintha megérezte volna az ötvenes évek zsarnokságát, 1956 menekülői fogadásának, segítésének szentelte élete második felét. A Szabad Európa Rádió munkatársa, az Irodalmi
Újság rovatvezetője, az ÚjLátóhatár
főmunkatársa volt.

És még mi minden! Szellemi organizátor mindenekelőtt, remek esszék
szerzője. Vergődő lélek – a barátok
bizton állították: írói pályáját az
emigráció derékba törte. Legtöbb
társával ellentétben az új menedékvárosokban nem találta helyét, számára a rajongásig szeretett szülőföld:
Magyarország volt az ihlető forrás.
Illyés szerint ő lehetett volna a „20
század második fele szellemi életének
nagy összefoglalója”. NémethLászló
Szabó Zoltán rendíthetetlenségét
emelte ki: „Tartása és elkötelezettsége okán valamennyi irányzat számára mintául szolgált.”
Befejezésül a régi MagyarNemzetben megjelent cikkeinek gyűjteményéből, a Szellemi honvédelemből
idézek. Az egyik legszebb írás az övé
a jeles evangélikus költőről (1943):
„Mit mond nekünk Reményik Sándor költészete, mely most végleges
formájában összegyűjtve kerül a kezünkbe? Mindenekelőtt az új magyar
történelem két keserves évtizedét.
Reményik az volt a magyarságnak a
trianoni korszakban, ami Tompa a
Bach-korszakban. Ám az összehasonlítás az ő javára dől el, költészetében, amely az erkölcs és a közösséggel együttérzés lírája, az erkölcs nem
csak egy helyzetre szól. Amikor egész
Erdély gondtalanul átadja magát az
örömnek, és igyekvően ismerkedik az
új életkörülményekkel, Reményik
Sándor helytáll, aki addig helytállt a
magyarságért, azontúl helytáll az
emberségért… Ha valaki versekből
akarja megtudni, milyennek kellene
lennie az igazán magyarnak, az ő kötetét vegye elő.”
g Fenyvesi Félix Lajos
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VallomásaBibliámról
Ittsorjáznakkönyvespolcomonajó
öreg„Károlitól”kezdvealegkülönbözőbbnyelvűéskiadásúBibliák.Végigsimogatomőkettekintetemmel,
skezembeveszemalegkedvesebbet.
Fatáblákközékötött,kapcsos,megsárgultlapú,régi-régikönyv.
Évszázadokterhenehezedikrá.A
MajnamentiFrankfurtbannyomták
még gót betűkkel 1718-ban. Tán
édesanyámőseivehették,éshozták
magukkalHessenbőlabaranyailankákratelepedveatörökkitakarodásaután,amikoramagyarföldönúj
otthont, szebb életet kerestek. Mi
mindentéltátezadrágakönyvcsaládunkésEurópaizgalmastörténetéből?Avándorlástésjárványokat,
tűzvészeketésháborúkat,születések
örömétésszomorúhaláleseteket,lakodalmakatésünnepeket.
Demostarragondolok:mitadhatottezakönyvazoknak,akikkézbe
vettékésszaváraﬁgyeltek?Hiszena
Biblia nemcsak van, létezik, eseményeketátél,hanemaBibliaszól
éskiált,beszéléstanácsol,mertIsten igéjének hordozója. A Biblia
nemcsak könyv, hanem mennyei
üzenet!Hányszoradotterőtésvigasztaszava,csendességetésfrissülőreménytmondanivalója.
De lehet, hogy parancsolt és
megítélt, leleplezte a vétkeket, és
bűnbánatra indított, amint az a
Szentléleknektetszett.Gyermekek

tanultákbelőleabetűvetést,olvasást,erkölcsötésmagatartást.Öregekremegőajakkalismételtékszavát,svettékabátorságotbelőleaz
élethezésacsendeshalálhoz.Mert
aSzentírásisteniszó,atyaiüzenet.
ABibliaperszenemcsakavasárnap é. Hétköznap ok vándora ő.
Nemcsak ünnepi kalács, de mindennapi kenyér. Az Élet kenyere!
Nemcsakünnepreszólóajándék–

hanemszürkehétköznapokegyformaságábanis:életéslélek!
Ezértarégi,ősi„emlék”Bibliám
mellett szeretem a használatban
elkopottatis.Konﬁrmációmrakaptamkeresztanyámtól.Magammal
vittem a teológiára. Egyik kedves
professzoromazttanácsolta,hogy
naponta három oldalt véve egy
esztendőalattazegészBibliátvégigolvashatjuk.Magamismegfogadtameztabiztatást,ésazótaezta
Bibliát„ismerem”alegjobban.(Bizonyára ő is engem!) Aláhúzott
mondatok,lapszélijegyzetek,kér-

HETIÚTR AVALÓ

dő- és felkiáltójelek mutatják: a
hétköznapokban is szólt, beszélt
vagyolykorhallgatottazIge.
Aborítóüreslapjainszámomra
néhányjelentősgondolatotjegyeztemfel.Például:„Ahitnemazén
döntésemIstenmellett,hanemIstendöntéseénmellettem.”
Ígyéltvelem,éséltetettengema
Bibliám.Dehátnemcsakengem.
Hányéshányembertestvéremeta
földkerekségen!Nemcsakénvallok
rólaboldogan.Nekedisvanbizonyárasokélményedvele.AtizenötéveelhunytVárady Lajos ígyvallottróla:
Csak könyv? Óh, mennyivel több
annál!
Hisz azt hirdeti, hogy Isten szeret!
Megragadom, hogy ő is
megragadjon,
És élettel töltse be szívemet.
S amikor a népek haragra gyúlnak,
És remegve forrong a nagy világ,
Hirdetem azt, mit Isten hirdet:
béküljetek meg egymással! –
és magasra emelem a Bibliát!
g BenczeImre

(Aszerző1986.október26.megjelent írásával – halálának tizedik
évfordulóján–anyolcvankétéves
korábanelhunytevangélikuslelkész
emlékénekisadóznikívántunk.)

Hosszúvagymély?
(Egy különleges konﬁrmandusvizsga)
monmegkereszteltcsecsemőegyikénekmégazüknagyanyjaisél,tehát
őneki külön imádságot írtunk az
emléklapborítójára.)
Ilyenkörülményekközöttkészültünkakonﬁrmációsvizsgára.Nem
arragondoltunk,hogyhosszúleszaz
istentisztelet,hanemarra,hogyakátévizsgatételeitbeépítjükaszertartásba.Ígykaptunkválasztabibliaismeretről,mielőttalekcióelhangzott
volna.Ismertettükakeresztséglényegétaszertartáselőtt,ésmégazzalis
emlékezetesebbétettükazeseményt,
hogyakeresztelőkútmellettakétfehérruháskonﬁrmandusﬁúmondta
elakeresztségszereztetésiigéit.Ezutánkövetkezettegyhagyományos
és–szerintem–kívánatosfogadalomtétel.

Kisgyülekezetapesterzsébeti.Kicsinységébenisvannakperszehullámhegyei
és-völgyei.Vannakbőkonﬁrmandusévfolyamok,ésvannakritkábbak.Ez
utóbbivolta2011–2012-eskonﬁrmandusokközösségeis.
Mivelcsakkétkonﬁrmanduskorúﬁúcskajelentkezettkonﬁrmációra–ésavasárnapiistentiszteletünk
ráadásulkeresztelőiistentiszteletis
volt–,elhatároztam,hogynemtartunkkülönvizsgát.Kisgyülekezetlévénaszószorosértelmébenkeresztelőiistentiszteletekettartunk,amelyekremeghívjukazegészcsaládot.
A gyülekezetre emlékeztető lapot
kapnakaszülők,akeresztszülők,és
anagyszülőkről,sőtadédszülőkről
semfeledkezünkmeg.(ASzentháromság vasárnapján tartott alkal-

Idősebbkonﬁrmandusaink–aﬁatalházaspár–sajátszavaikkaliselmondták,hogyegyéletredöntöttek
azÚrJézusmellett.Ehhezadöntéshez kérték a Szentlélek erejét és a
gyülekezettámogatóimádságát.Ezutáncsendültfelaz„Erősítsdmeg,Istenünk, amit cselekedtél értünk…”
(Gyül ek ez et ünk honl apj án –
www.pegy.hu – mindenki elolvashatjaaHoll házaspáráltalkorrektül
megfogalmazott és elhangzott bizonyságtételt,ésugyanottmeglehet
nézniakeresztelőiemléklap-sablonokatis.)
Ezakonﬁrmációnemhosszúvolt,
hanem–mintazsúfolttemplomatmoszférájánlemérhettük–mély.És
éppezért–reméljük–maradandó.
g GyőriJS.*vdm

Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.” (Mt11,28)
Szentháromságünnepeutána2.hétenazÚtmutató reggelishetiigéibenIstensemberekmeg/elhívásáttaláljuk.Igéjébensszolgáiáltalevangéliumhangzik–ezértnevessétekmeg
azt,akiszól!„Isten beszéde élő és ható: élesebb minden kétélű kardnál, és
megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid4,12)S„mi,akikélünk,áldjukazUratmindörökké”(GyLK749).Istenszeretetesjóságakörülöleliéletünket,ezértDáviddalvalljuk:„Szeretlek, Uram, erősségem!” (Zsolt18,2)
HalljukmegLuther Márton bátorítását:„Tetudd,hogynincsaföldönnagyobbvigasztalás,mintamitUradmagakínálésád.Mertamikortéged
Krisztusszeret,akkorIstenmagaszeret.Azőtulajdona,édesgyermeke
vagy!Ésigéjébenmindentmegtalálsz,amiazőakaratátésüdvösségedet
illeti.”FogaddelezértJézushetiigénkbenfelcsendülőhívását,hogyelmondhasd:„Boldog az, aki Isten országának vendége.”– „Jöjjetek, mert már minden készen van.” (Lk14,15.17)Anagyvacsorarésztvevőicsakazoklesznek,
kiknemutasítottákelaFiúmeghívását,akiAtyjaígéretétteljesítibe:„Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket.” (Jer31,25)
Örökkéazőszeretetközösségébenélhetnek,és„boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára” (Jel19,9).Pálmegerősítiagyülekezetektagjainakszólómeg/elhívást:„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig
maga Krisztus Jézus.” (Ef2,19–20)Evilágbanegyszerrehangzikabölcsességsabalgasághívogatása;demitudjukazigéből:„A bölcsesség kezdete
az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.” (Péld9,10)Midjánpapja,JetróbefogadtaamenekülőMózest:„Miért hagytátok ott azt az
embert? Hívjátok ide, és egyék velünk!” (2Móz2,20)AzistenfélőAnnaimádkozvahívtasegítségülaSeregekUrát:ha„nem feledkezel meg szolgálólányodról, hanem fiúgyermeket adsz, akkor egész életére az Úrnak adom…”
(1Sám1,11)Jézusmeghívtaaháromnapjaőthallgató,éhessokaságotapusztábanegykülönös,közösétkezésre:„…vette a hét kenyeret és a halakat,
hálát adott, megtörte, és a tanítványoknak adta… Mindnyájan ettek, és jóllaktak…” (Mt15,36.37)AzÚrJézusakereszten,ahalálaelőttiutolsó,embernekmondottszavávalígyhívtamagáhozelsővendégkéntazistenfélő
gonosztevőt,akielismertesajátbűneit,sfelismerteKrisztuskirályiuralmát:„Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk23,43)
Istenhazaviszinépétörökországába:„Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította. Megjönnek majd, és ujjonganak…” (Jer31,11.12)„Jöjjetek,IstenFiahív:/»Térjénhozzám,megterheltszív!/Jöjj,hívlak,fáradtlélek!
/Te,ifjúsöreg,jöjjetek!/Haddadjakörökkincseket/Ésnyugalmattinéktek!«”(EÉ435,1)
g GaraiAndrás
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19.00–20.00: Asszonyélet – Kertész Eszter költő,
Borsos Kata (hegedű)
20.00–21.00: Gazdasszonynak szükséges könyv,
azkitudveleélni–házipraktikákrégen, kóstolóval – S. Sárdi Margit
irodalomtörténész
20.00–21.00: Orgonakoncert–Somogyi Anna
21.00–22.00: „Zengalélek,zengaszó,zengaszerelemajtó”–Joób Emese (ének,koboz)
22.00–23.00: Régizene–réginőktől–Abel Concerts (Murányi Márta, Bozzai Balázs,
Regős Júlia, Győri István)
23.00–24.00: Szőlőskertek királynője és a Róka.
Nőiborkóstolóbordalokkal–Nyakas Borászat ésRóka Szabolcs (ének,
koboz)
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Pa l a C K P o s t a

Tűnődésavégekről
Azegészatanévzárókapcsánötlöttfelbennem.
Azutánjöttatöbbiis.Mostanábanértünkaz
egyháziévelső,ünnepekkeltelifelénekvégére.Anapokbanfejeztembeegyjóregényt,s
ahogylenniszokott,mégsokáig–amígegyúj
történetmagávalnemragad–tátongóűrthagy
bennemmagaután.Aházunkelőttelvirágoztakahársfák,snapokonbelülafülemülékis
felhagynak éjjeli koncertjeikkel. Vég nélkül
sorolhatnánk,hogyéletünktelevanvégekkel.
Szintenapontagyászolnunkkellvalamit.
Perszevannakjóvégekis!Ittvanrögtöna
tanévé, amelyért aligha ejt könnyet bárki is.
Ilyenegyhosszúbetegségvégevagyéppena
vizsgaidőszaké.Akenyérvégét,aserclitpedig
kifejezettenkedvelem.
Mégis,valamennyivégnek–mégajónakis
– van valami melankolikus, alkonyi tónusa.
Mindhordozvalamitazutolsó,alegfájdalmasabbvégből,vagyinkábbezvetülvissza,sjárjaátéletünknapikishalálait.
Memento mori –mondtákarégiek.Emlékezz
a halálra vagya halottakra. Akárhogyfordítjukis,elsőhallásraegymegöregedett,kiábrándultéletgyűlölőfenyegetésénekhangzik,akiﬁatalabb,életörömtőlduzzadókortársaikedvét
akarjailymódonszegni.Ezazonbannemfeltétlenüligaz.Azintelemeredetilegtalánépp
azéletnek,azéletértfogalmazódottmeg.Igazáncsakavégefelőlnézvetűnikfelazéletés
azélőannak,ami:mindenpillanatávalésporcikájávalegyüttvégtelenüldrágának.
Aközelmúltbantöbbﬁatalonelhunytlelkésztársunkatisgyászolnunkkellett.Velükkapcsolatbanújraalkalmamvoltátélniazt,amitöbbé-kevésbévalamennyigyászunktapasztalata.Haláluk,illetvefeltartóztathatatlannakbizonyulóbetegségükhirtelenfelértékeltebennünkszemélyüket,életüket.Abaljóshíreknyománegyszerreolyanfontossálettekszámunk-

ra,amilyennek–döbbentünkráagyászrakészülve–máraddigis,ahalálfenyegetőárnya
nélküllenniükkellettvolna.Ezpedigahiány
ésazelmulasztottlehetőségekfájdalmamellettmélységesszégyenérzetteltöltel.Miértcsak
ettől,ezértleszünkegymásnakigazánfontossá?Lehet,hogyavégünk,atörékenységünkmiatttudunkcsakigazánszeretni;hogymulandóságunk és szeretetünk elválaszthatatlanul
összetartozik?
Aválaszért,azthiszem,emberségünklegmélyebb rétegeibe kellene alászállnunk. Oda,
ahovaalighajuthatunkel,hiszenrólunkvan
szó,sönmagunknaknemvagyunk,nemlehetünkmesterei.
Hahagyjuk,hogyaJézus-drámaátjárjon,akkortalánnincsisfeltétlenülszükségünkaválaszra.Bennearrabízhatjukmagunkat,akinek
kötődésétnemazelmúlásélteti,hanemakiszeretetévelúrrálettavégensavégeken.
g Ifj.CserhátiSándor

Névjegy:
ifj.Cserhátisándor
Huszonharmadikévevagyoklelkész.Azelsőtízet
aTolnamegyeiVölgység
szelídlankáiközötttöltöttem. Ezután kerültem Szegedre, ahol
egyébkéntgyermek-ésifjúkoromnagyobbikrészeiszajlott.Nyelvészfeleségeméskét
iskolásleányomrévénegynégyfőscsaládbanélhetek,amelyetmárciusótaTücsök
kutyánkegészítki,némilegjavítvaanemi
arányokon.AzideiSzélrózsaszervezéséből–korábbitapasztalataimravalótekintettel–elsősorbantanácsadókéntveszem
kiarészem.

M e r í t s !

Színes,levegős,lendületes
Szélrózsa.Evangélikusfesztivál.
Kulturális,spirituálistalálkozó.
Premissziós ifjúsági alkalom.
Szélrózsa.Kétéventeazegyházban–immárkilencedikalkalommal.
Szélrózsa.Mégnemvolta
Balatonpartján.Mostlesz.
Július18–22.közöttafonyódligeti gyermektábor
területén. Remélem, sok
ﬁat allaléslélekbenﬁatallalegyütt.
Mindig meghatározó,
hogyazembermilyenarcokattársítegyeseményhez.SzámomraaSzélrózsa
mindigisarrólszólt,hogy
újratalálkozhatomazokkal
az emberekkel, közösségekkel,akikhez,amelyekhezvalahatartoztam,akikkel, amelyekkel egészen
sokélménytélhettünkát
közösen. Sorolhatnám a
zuglóiiﬁsektőlkezdveabárkásokonésláthatatlanszínházascsapaton,aVasmegyeiﬁatalokon,azesküvőmésalelkészavatásom helyszíneként
is szolgáló kőbányai templomhoz tartozó közösségen
keresztülszintefélegyházunkig sokak arcát. És nemcsak
azért,mertaz„arckönyv” nevűinternetesoldalontöbbek
életétvirtuálisanmáigiskövethetem.
Remélem, hogy a Balaton
partján is meg tudom kérdeznimajdnéhányuktól,hogy

„Emlékszel, amikor…?”, vagy
azt, hogy „Mi tört ént azóta…?”.
És azt is szívesen elmondom majd nek ik, hogy
mennyire szeretem, amikor
az egyházunk olyan, mint a

sékmegélni,hogyjóehheza
színes közösséghez tartozni.
ÍgyjóleszmajdegyüttmozogniaCsík zenekardallamaira,hallgatniKlaus Douglasst,
Pekka Simojokit, Karl Schiefermairt, végigjárniakontrasztkiállítást, meglátogatni a
Reménységszínpadotvagy
éppenaSzélrózsa Banddel
igényesdicsőítődallamokaténekelni.
Hiszem,hogyezekalehet ős ég ek mind olyan
ajándékok,amelyeketszervezőkéntszeretnénkadni
minéltöbbeknek,hogyaztán mi legyünk a legnagyobbmegajándékozottak
attólazAtyától,akiegész
életünket kezében tartja.
g MesterházyBalázs
Szélrózsa-atya

Szélr óz sa. Amik or szín es.
Amikorlevegős.Amikorlendületes. Amikor élettel teli.
Amikor azt érzem, hogy jó
idetartozni.
Hiszem,hogyazidéniserre szólhat a hívás. A téma
(„Meríts!”) ésamottó(„Örömmel merítek a szabadulás vizéből”) arrahívhatkicsiketés
nag yokat egyaránt, hogy a
szabadságtémakörébentervezendőelőadások,beszélgetések, merítések (!), közösségi
sport- és zenei programok,
kulturáliseseményekaztsegít-

Az előregisztráció, szállásfog la lás már el in dult a
https://szelr oz sar eg.lut heran.hu/informacio weboldal
alatt, amely el ér he tő a
www.szelroz sat ala lkoz o.hu
címről is, ahol az utazással,
programmal kapcsolatos információk is megtalálhatók.
Minden egyéb kérdésben szívesen áll rendelkezésre CsizmadiaNóraSzélrózsa-koordinátor. Elérhetőségei: e-mail:
cs.nuris@gmail.com és szelrozsa@lu the ran.hu; te le fon:
20/824-9318.

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

EvangélikusÉlet

Felnőttesdiákdolog
b A középiskola utolsó évét kezdtük. Szalagavató tánc, tablófotózás, ballagási ruha, érettségi bankett várt ránk. A
havonta beszedett osztálypénzből nem futotta volna mindenre, így aztán osztályfőnökünk javaslatára két hétvégét egy közeli cég raktárában töltöttünk. Míg a rádióban
a sydneyi olimpiai játékok kajak-kenu és vízilabda-közvetítéseit hallgattuk, a futószalag mellett állva az egyik
sokat reklámozott macskaeledel-márka termékmintáiból állítottunk össze karácsonyi ajándékokat a brit kiscicák részére… Bő egy évtized távlatából arra kristálytisztán emlékszem, hogy a „nyalánkságok” mellé egy-egy
pingponglabdát is be kellett bújtatnunk a csomagokba
– arról azonban emlékeim szerint vajmi keveset tudtunk,
hogy alkalmi diákmunkásokként pontosan milyen jogszabályok is vonatkoztak (volna) ránk.

Mikor ezt a cikket olvasod,
már hivatalosan is kezdetét
vette a vakáció. Érettségizőkéntvagyfőiskolásként,egyetemistakéntugyanjúnius15.
utánisvárhatmégrádnéhány
kellemetlen – értsd: vizsgadrukkos–perc,demihelyst
számodraisvégetératanév,
márazontörödmajdafejed,
miheziskezdjaszabadidőddel. Előfordulhat azonban,
hogyhiábaasokprogramlehetőség,kellőfedezethiányábanlekellmondanodőket–
hacsaknemvállalszmunkáta
nyáriszünetben(is).
AkáraSzélrózsánvalórészvételeddíját,akáregyújbikini/úszónadrágésastrandbelépőkárátszeretnédösszegyűjteni,vagyalakhatási,tanulmányi
költségeid egy részét akarod
mármostmegkeresni–amunkatörvénykönyvénekrendelkezéseirádisvonatkoznak.
Az említett jogszabály kimondja:munkavállalóazlehet,
akiatizenhatodikéletévétbetöltötte–deiskolaiszünetben
atizenötödikéletévétbetöltött,
nappalirendszerűképzéskeretébentanulmányokatfolytató
tanulóisfoglalkoztatható,igaz,
csak a törvényes képviselő
(szülő,gyám,gondnok,nevelőintézetivezető)beleegyezésével.
Atizennyolcadikszületésnapodigfiatal munkavállalónak számítasz.Ezaztjelenti,
hogy legfeljebb napi nyolc,
heti negyven órát dolgozhatsz.Haamunkaidődeléri
anapinégyésfélórát,akkor
harmincperc,hameghaladjaahatórát,akkornegyvenöt perc munkaköz i szünet
jár.Amunkabefejezésétőla
másnapi kezdésig legalább
tizenkét óra pihenőidő illet
meg,ésahetikétpihenőnapodbólazegyiknekmindenképpen vasárnapra kell esnie.Nemoszthatnakbeéjszakai(estetízésreggelhatóra
köz ött i), ill etv e kés zenl éti
vagyügyeletijellegűmunkára,nemtúlórázhatsz,ésnem
adh atn ak olyan fela dat ot,
amelyveszélyeztetiazegészségedet,vagymásmódonkároslehetrádnézve.
De ﬁg yel em, a törv ény
nemcsakajogaidat,hanema
kötelezettségeidet is rögzíti!
Más munkavállalókhoz hasonlóannekedisidejébenés
munk ára kép es állap otb an
kell megjelenned a munkahelyeden,ésatőledelvárható
szakértelemmel és gondossággal,azelőírásoknak,utasításoknakmegfelelőenkellelvégeznedarádbízottfeladatokat.Július1-jétőlugyanisa

megb ízh at atl an diá k okk al
szembenazalkalmazottakra
vonatkozópolgárijogifelelősség i szabályok, valamint a
munkajogi kódex feg yelmi,
kártérítésifelelősségiszabályai
isalkalmazhatók.
Amunkavégzésértcserébe
tégedismegilletaminimum
bruttó535forintosórabér. Az

álláshirdetésekalapján–mint
arrólnemrégibenazegyiknapilapiscikkezett–aboltikisegítésért,raktári,leltározásiés
szórólapozásimunkáértﬁzetnekalegkevesebbet,óránként
bruttó 550-650 forintot, míg
például pultosként, pincérként,hoszteszkéntbruttó700800forintotiskereshetsz.
Aszemélyialapbéredpontosösszegét,valamintamunkaköröd megnevezését és a
munkavégzéshelyétamunkaszerződésed rögzíti.Ebbenazt
is meg kell jelölni, hogy ki
gyakoroljafelettedamunkáltatóijogokat,vagyishogykitől kap od az utas ít ás ok at.
Emellett–kivéve,haamunkaviszonytartamaazegyhónapotvagyamunkaidőaheti
nyolcórátnemhaladjameg–
aszerződésmegkötésévelegyidejűlegszóbeli,illetveaszerződésmegkötésétőlszámított
tizenöt napon belül írásbeli
tájékoztatástkellkapnodtöbbekközöttanapimunkaidő
mértékéről,amunkakörödbe
tartozófeladatokrólésamunkabéreddel való elszámolás
módjáról.
Dolgozhatszalkalmi munkavállalóként is; ennek mikéntjétazegyszerűsítettfoglalkoztatásról szóló 2010. évi
LXXV. törvény szabályozza.
Azalkalmimunkaamunkáltatóésamunkavállalóközött
összesenlegfeljebbötegymást
követőnaptárinapig,egynaptári hónapon belül összesen
legfeljebbtizenötnaptárinapig,
egynaptáriévenbelülösszesen
legfeljebb kilencven naptári
napiglétesített,határozottidőre szóló munkaviszony. Az
említett törvény hatálya alá
tartozikamezőgazdaságiésa

tur iszt ik ai idénymunk a is;
ezekbenazesetekbenamunkaviszonyidőtartamanemhaladja meg egy naptári éven
belülaszázhúsznapot.
Hanincsazismeretségikörödbenolyasvalaki,akialkalmazna, vagy nem szeretnél
cégrőlcégrejárvamunkaután
kutatni,lépjbeegyiskolaszövetkezetbe. Országszerteszámosolyan,speciálisszabályok
alapján működő gazdálkodó
szervezetlétezik,amelypénzkeresetiéstapasztalatszerzési
lehetőségeketnyújtómunkákat
kínálközépiskolábanésfelsőoktatásban tanuló tagjai számára.Ehhezszövetkezetitaggákellválnod(vagyisszövetkezetirészjegyetkellvásárolnod,
melynek–általábanjelképes–
árátkilépésesetén,arészjegy
visszavásárlásávaltérítikmeg),
nappalitagozatoshallgatóijogviszonnyal kell rendelkezned
(eztadiákigazolványodvagyaz
iskolalátogatásiigazolásodbizonyítja),továbbáadóazonosító jel és bankszámlaszám is
szükséges. A munkaszerződéstvagyamegbízásiszerződéstezesetbenaszövetkezettel kötöd; ő szervezi meg a
munkavégzésedet(egyharmadik személy részére nyújtott
szolgáltatásformájában),ésa
bérkiﬁzetéstisőintézi.
Abéredetterhelőszemélyi
jövedelemadó mértékeafőszabályszerintimérték,azazaz
adóalap16százaléka.Amunkáltatóazáltalánosszabályok
szerint köteles megállapítani, levonni és megﬁzetni a
béredetterhelőszemélyijövedelemadó-előleget.Atőlekapottigazolásalapjánakövetkezőévmájus20-áigkelladóbevallástkészítened.
Hamunkaviszonykeretében
foglalkoztatnak,abéredbőltársadalombiztosítási,nyugdíj-,illetvemunkaerő-piacijárulékot
vonnakle,dejogosultvagya
szabadságra, szabadságmegváltásra.Haegyiskolaszövetkezettagjakéntvállalszmunkát, a társadalombiztosítás
szempontjábólnemminősülsz
biztosítottnak, az iskolaszövetkezetneknincsjárulékﬁzetési kötelezettsége, viszont
nincsﬁzetettszabadság,betegszabadság,ﬁzetettünnepvagy
felmondásiidősem.
Haabbanakiváltságoshelyzetbenvagy,hogynemelsősorbanazanyagiakmiatthelyezkednél el, akkor gondolkozhatszvalamilyenönkéntes
munka végzésébenis.(Majdan,amikoregyállásrapályázol,azönéletrajzodbaneztis
éppúgyfeltüntetheted.)Akár
asajátgyülekezetedbenistalálhatsz olyan feladatok at,
amelyeketpontrádszabotta
Jóisten.Aﬁzetségperszeilyenkornembankjegyekben,hanem, mondjuk, hálás szívvel
megfogalmazottköszönetekbenésmosolyokbanmutatkozikmajdmeg…
g V.J.

A diakmunka.lap.hu oldalán
keresztül több iskolaszövetkezet
internetes oldalát is elérheted,
a diákmunka jogi szabályozásáról pedig sok-sok anyagot
találhatsz a www.hrportal.hu
oldalon.

b Míg a Vörösmarty téren harminc fokban és óriási zsúfoltságban dulakodtak a népek az ünnepi könyvhét sátrainál (leginkább töki pomposért), addig az
Uránia Nemzeti Filmszínház patinás épületében hűs klímában,
kényelmesen szemlélődhettek
a keresztény ﬁlm-és könyvvásárra érkezők. A háromnapos rendezvényen – június 8–10. között
– ritkán vetített ﬁlmek és könyvkülönlegességek várták a vendégeket, az emeleti kávéházban
pedig ﬁlmekhez kapcsolódó beszélgetések zajlottak. Zsúfolt
volt tehát az itteni program is,
sajnálatos (és érthetetlen) módon azonban nem a látogatók
számát tekintve!

Apéntekinapot–Czenthe Zoltán
felvidékiépítészésnéprajzkutató,valaminta„fehérruhásvándor”,II. János Pál pápamellett–azevangélikusegyházegyikmártírjának,Dietrich Bonhoeffer német lelkésznek
szentelték. Kerek szemüveges alak
mosolyogránkaLutherKiadókötetborítójárólésadíszteremﬁlmvásznáról.Mosolyogtizenhétévesszöszke,vadócmenyasszonyávalturbékolvaésazakasztásaelőttipillanatokbanegyaránt.
AzegykorIsten szolgája címetviselőﬁlmmost–anémetváltozatból:
Die letzte Stufe – Az utolsó lépcsőfok
címmelfut.Későbbakávéházibeszélgetéssorándr. Csepregi András teológusésHorváth-Bolla Zsuzsanna újságíróelidőznekakérdésnél,vajon
melyik címadás a szerencsésebb.
Csepregi András az angol Agent of
Grace megoldásttartjaalegeredetibbnek.Azagent szóugyanisügynököt
jelent,ebbentehátbennefoglaltatik
Bonhoefferésanácihatalomkonﬂiktusa;akifejezésmásikfelepedigakegyelem(grace),Bonhoefferszemélyes
Isten-kapcsolatárautal,melyőtilyen
helyzetbenismegtartotta.
Bonhoeffer a sógora, Hans von
Dohnányi (Dohnányi Ernő ﬁa)protezsálása nyomán lett az Abwehrben
szervezkedő ellenállási mozgalom
tagja. A ﬁlm tanúsága szerint nem
gondolta,hogyekkora„balhéba”keveredik.
Börtönmisszió–rabként.Halálraítéltfiatalfiúmegtérítésevaskos,
hidegfalonkeresztül.Hitler elleni
akciórakészülőöngyilkosmerénylőmegáldása.No,demeglehetáldani egy gyilkost? Szabad lelkészként áll amü gyekb e bonyol ódn i?
Bonhoeffer folyamatosan lelkiismeretiharcotvív.
Magával a ﬁlmmel kapcsolatban
nem csak e sorok írójának vannak
fenntartásai.CsepregiAndrásisemlítigyengeségeit,példáulaztagrandiózusjelenetet,amelybenegynáci
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Fellegajtó-nyitogató
Lutheránus légkör az első keresztény ﬁlm- és könyvvásáron
jelképekkeldekorált,óriásiteremközepén a katonai ügyész felajánlja
Bonhoeffernekameneküléslehetőségét.Ennekfejébentitkosszolgálatot
kelleneteljesítenieaFührerszámára.
Mintkiderült,erreavalóságbannem
került sor. Érdekes adalék viszont,
amitszinténCsepregiemlít:Bonhoefferapjanevesantifreudiánuspszichiátervolt,akitahetvenedikszületésnapjaalkalmábólmagaaFührerköszöntöttfeltelefonon!Atörténelem
szörnyűgrimasza,hogyalelkesköszöntővégeztetikikésőbbaﬁát.
Hasonlóképpirreálisnakmondhatóazajelenet,melybenmenyasszonyameglátogatjaBonhoeffert,ésa
katonaiügyészkellemetlenjelenlétébensugdolódznak,csókolódznak.
KiemeliazonbanCsepregiaﬁlmhitelesbefejezését,amelyaﬂossenbürgitáborbanazakasztáselőttipillanatokatrögzíti.ElhangzikBonhoeffer
híresutolsómondata:„Ezavég,de
számomraazéletkezdete.”
AbeszélgetéselejénHorváth-BollaZsuzsannakérdésére,hogymiként
lehetpéldaadóBonhoefferamaembereszámára,Csepregiaztválaszolja:sehogyanse,ezazéletútmegismételhetetlen. A beszélgetés végére
azonbanmégiskorrigál,ésahallgatóság szívére helyezi: elszántságot,
igényességet,bátorságotlehetBonhoeffertőltanulni.
***
AszombatiprogramazEgy élet Afrikáért című játékﬁlm vetítésével
kezdődik,majdAz élet tisztelete címűdokumentumﬁlmmelfolytatódik.
Mindkettőközéppontjábanazevangélikus orvos (orgonista, paciﬁsta,
„tettista”)Albert Schweitzer áll.Adokumentumok között felvillan pár
igenélesésbeszédeskép.Egyfehér
alakegyfeketebetegfölégörnyed.
Egyimádkozóemberazőserdőben.
Ez Albert Schweitzer. A cselekvő
szeretetmegtestesítője.Olyanember
–dr. Fabiny Tamás evangélikuspüspökszavaitidézve–,akineksemmi
nemderogál.
Aﬁlmekutánakávéháziszegletbenhelyetkapottkiállításttekintheti
megaközönség,melyaLuther-rajzﬁlm látvány- és ﬁguraterveit mutatjabeatervezetttizenháromepizódnakmegfelelően.Aképekszemlélésében a ﬁlm rendezője, Richly
Zsolt segít,ésrövidelőtörténettelis
szolgálazoknak,akiknekmégújdonságenagyszabásúvállalkozás.Bepillantástnyerhetünkakulisszákmögé.RichlyZsoltmesélpéldáulastáb
kilencnaposLuther-tanulmányútjáról,valamintaﬁlmháromrétegéről:

azelbeszélő,aszimbolikusésadokumentálórétegről.Aszimbolikus
talánalegérdekesebb,hiszenaﬁlm
tanítói szándékának „hatékonysága”isezenleszleginkábbmérhető.
Lutherrőlnemcsaka2017-rekészülő Luther-rajzﬁlm kapcsán esik

díszteremmennyezeténekgyönyörűberakásai…
***
Azesősszombatéjjelmegágyazaz
ünnepivasárnapnakazUrániábanis.
Ordass Lajos nevét,történetétheti-

Győri János Sámuel és Kendeh K. Péter
szó.Galambos Ádám, azAsztaliBe- lapunkolvasóijólismerhetik.KülöszélgetésekKulturálisAlapítványel- nös azonban ráébredni egyházunk
nökevezetiazAlbertSchweitzerről túlzásaira.Miértlennemártírsorsú
szólóasztalibeszélgetést.FabinyTa- afélreállításátméltósággaltűrő,majd
máspárhuzambaállítja–aköztüklé- ahetvenhétéveskortismegélő,élevőnégyszázévetmárvalószínűlegát- tedelénköztiszteletbenálló,alkotó,
hidaló–kétalakot:Schweitzerluthe- igehirdetőember?Amártír szóereránus,éstulajdonképpenLutheris detilegvértanútjelent.OrdassLajos
„schweitzeriánus”–mondjahumo- kétévetültbörtönben,serrőlazidőrosan. Két harcos lélekről van szó szakról azt írja – ahogyan a róla
ugyanis.RichlyZsolt,amásikkérde- szóló dokumentumﬁlmben is elzettismegerősítiezt,mondván,Lu- hangzik–,hogyIstensegedelmével
thernek és Schweitzernek is meg a sanyarú körülmények ellenére is
kellettküzdenienapmintnapahi- termékenyekvoltak.
Akadtak azonban olyanok, akik
téért. Fabiny Tamás összefoglalva
aztmondja,Schweitzeralakjaazért miértjeikresohanemkaptakmagyalehetirányadó,merta
nagyeszméketképes
voltamindennapokba
plántálni.„Nyugalommal,emberekközött,
azéletsűrűjébenvalósította meg őket. És
ma már bizony nem
kell ehhez Afrikába
utazni…”
Azestéta„fellegajtó-nyitog ató” Bu da
Folk Band zárja. A
csapat Erdélyből érkezett,profiljukaviláginépzene,mottójuk, hogy a népzene
mind enk ié. „Add ig A „fellegajtó-nyitogató” Buda Folk Band
élek, amígélek, amíg
bennem zeng a lélek” – dalolja a rázatot.IlyenvoltKendeh-Kirchknopf
karcsú,barnaleány,miközbenahát- György, aKolozsvárról,Deáktérről,
térbenhúzzákalegények.Mögöt- Kelenföldrőlkitessékeltlelkész.Aző
tük a vöröslő függöny, fölöttük a neveazegyházonkívültalánkevés-

séismert.Nemvoltakkorabeleszólásaegyháziügyekbe,mintOrdassnak,deéppenséggela„mártírpüspök”miattkínoztákmegazAndrássy
út60.-ban,majdinternáltákKistarcsára.Későbbőaz,akimegalapítjaaz
Ordass Lajos Baráti Kört.
Az Isten mindig nagyobb címet
viselia„Gyurkabácsiról”szólóﬁlm.
Sokszor csukott szemmel beszélt,
ahogyGyőri János Sámuel lelkészelmondásaszerint–akiaﬁlmutánfaggatjaaKendehunokát–gyakranprédikációközbenistette.Mindenmondata kerek, minden gondolata ép,
nyelverégies,beszédeholkönny-,hol
mosolyfakasztó. Ez utóbbit híven
példázzaanézőtérenáltalánosderültséget keltő, a kitelepítésből megmentettkecske,Lidimeghatározása:
„tejipariközpontunk”.
Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igazgatójacsakmosolyogalelkendezésre,nagyapjakapcsán–hasonlóattitűddel–Krisztus-központúegyenességrőlbeszél.Nagyapja„mérhetetlen
korrektségét”illusztrálvameséliela
„tojásnapló” történetét. E nyilvántartástkétésfélévenkeresztülnagy
körültekintésselésprecizitássalvezetteGyurkabácsi,pontosanfeljegyezve,melyiktyúk–aderékszárnyasok
egyébkéntakönnyebbazonosíthatóságvégettmindannyianszámotviseltek–melyiknaponhányattojt…A
mindigalényegrekoncentrálónagyapátszinténlényegretörő,rövid,tömörbeszélgetésidézimeg.Kár,hogy
a„büféfosztogatók”harsányságanéhányfontosmondattólmegfosztjaa
hallgatóságot…
Ésperszeazissajnálatos,hogyütközikkétprogram:akinemakarlemaradni a beszélgetésről, annak le
kellmaradniaazIsten szegényeinek
nevében című,Teréz anyaéletétbemutatóﬁlmről.
Valamiféleképp kárpótolhatnak
viszontamindháromnapon–kora
délutántólestig–hívogatókönyves
stand ok: az Etal on
Film,a MagyarBibliatársulat, a Kálvin Kiadó, a Good News
könyvesboltéstermészetesen a Luther Kiadókötetei.
Nemcsak izgalmas
ﬁlozóﬁai,teológiai,egzisztenciáliskérdésekkelküszködveésgondolatokkal gazdagodvatérhetetthazaalátogatóazelsőkeresztény
ﬁlm-éskönyvvásárról,
hanemvalódiinspirációval, hitben megerősítve, készen állv a a
hétköznapokszolgálatára–legyenazkönyvesstandokkörüliközelharcvagymunkábanvaló
állhatatosság.
g KinyikAnita
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EvangélikusÉlet

Egy „értelmiségi” az értelmes, értő életűek társaságában
Az úgynevezett értelmiségi ﬁatal e
hétvégén az Urániában újfent megbizonyosodhatott afelől, hogy tanulmányai – választott szakiránya lett
légyen bölcsész, műszaki, orvosi –
csak a 0. szintet jelenthetik emberségében. Hogy hiába bújt éveken át vaskos köteteket, okoskodott romkocsmákban mindenféle elméletekről,
hiába nézdegéli elegáns távolságtartással a világ dolgait; sehol sem
tart. Vizezett sör a léte. Neki se ízlik,
mások szomját sem oltja vele.
A keresztény ﬁlm- és könyvvásár
olyan személyiségeket vonultat fel,
szólaltat meg, vetít elénk az Uránia
ﬁlmpalotában, akik láttán, hallatán
torkunkra forr az individualizmus.
Ők a tettek emberei. Olyan tettekéi,

amelyekhez mi még csak gondolatban sem jutunk el, mert piciny világegyetemünk elsősorban önmagunk
körül pörög. Ezeknek az embereknek
élete a szolgálat. De mi sem áll távolabb tőlük, mint a pejoratív értelemben vett szolgalelkűség. Urak ők
fejet, térdet hajtva, fekélyes sebet
gyógyítva, cella mélyén vacogva.
II. János Pál pápa és kalkuttai Teréz anya történeteit mindannyian ismerjük. De tudjuk-e, kicsoda Dietrich Bonhoeffer? Sógora Dohnányi
Ernő zeneszerzőnek a ﬁa volt, az ő
révén keveredett bele az Abwehr
Hitler-ellenes akcióiba. A mozgalmat leleplezték, őt is kivégezték.
Egyébként evangélikus lelkész volt.
Porig rombolt templomban sem ha-

gyott fel a prédikációval. Börtönlevelei sem panaszlevelek, azokban is
örömhírt hirdet. (A levelek szerkesztője és kiadója Bonhoeffer barátja, Eberhard Bethge; magyarul ’99ben jelentek meg.)
Vagy olvastuk már dr. Albert
Schweitzer ﬁlozóﬁai munkáit? A
szombaton vetített dokumentumﬁlm, Az élet tisztelete kicsit közelebb
visz a Gandalf-szerű ﬁgurához, „a
Nagy Fehér Varázslóhoz”.
Figyelemre méltó például – ezen
írás felütéséhez is kapcsolódóan – a
következő epizód: „Szeptember közepén megkezdődnek az esőzések. Most
azután sürgősen száraz helyre kell
tenni az épületfát. Minthogy igen kevés munkaképes férﬁ van a kórház-

ban, két hívemmel magam cipelem
a gerendákat, deszkákat. Közben
észreveszek egy hófehér ruhába öltözött feketét, az egyik beteget jött
meglátogatni.
– Halló, barátom – kiáltok oda neki –, nem jönnél egy kicsit segíteni?
– Én értelmiségi vagyok, és nem
hordok fát – hangzik a válasz.
– Szerencsés ﬁckó vagy! – válaszolok neki. – Én is értelmiségi akartam
lenni, de nem sikerült.”
Önéletírásában több helyen foglalkozik a bennszülöttek térítésének
kérdésével. Sosem akarta a hagyományaikat megsérteni, mégis, az
evangéliumot hirdette nekik saját életével és persze szóban, az ő nyelvükre fordítva. Jézust például törzsfőnök-

nek nevezi. Talán érdemes erre a
törzsfőnökre hallgatni és nem a haragosra…
A mi túlképzett gőgünknek sem ártana egy afrikai missziós út egy
olyan értelmiségivel, mint Albert
Schweitzer. De persze ahhoz, hogy az
ember ne csak magáért éljen, nem
kell Afrikába utazni – ahogy ezt a
kávéházi beszélgetés során Csepregi András teológus is megállapítja.
Akármilyen tudományban mélyedtünk is el, akárhány könyvet olvastunk is el, az élet szeretete csak
közvetlenül tanulható, tapasztalható. Ne derogáljon hát nekünk se fát
hordani!
g K.A.
Forrás: kultura-es-kritika.blog.hu
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Meghívóevangélikustalálkozóra
Jézus mondja: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok.” (Jn15,13.14)
TisztelettelésszeretettelhívunkésvárunkmindenérdeklődőtazI.
zircievangélikustalálkozóra,amelyetjúnius23-án,szombaton15–17óra
közötttartunkazircievangélikus–reformátustemplomban(Zirc,József
A.u.6/a).
Program:Szeverényi János országosmisszióslelkészbibliaielőadása;
énekkarszolgálata;fórumbeszélgetés;ismerkedés.
ErősváramiIstenünk!
A zirci evangélikus gyülekezet vezetősége:
Illés Ferenc felügyelő,
Nagy Károlyné gondnok(88/415-728),
Magassy Zoltán lelkész(20/824-4808)
hirdeTés

táborok3–12.osztályosoknak
–PiliscsabánésFelvidéken

Gyülekezetinapéstemplomjubileum

Szép hag yomány a győrújbarát–
tényő–győrszemereigyülekezetben,
hogytanévzárócsendesnapot,illetvegyülekezetinapottartanak.Ebben
azévbenazonbanbővítenitudtáka
kínálatotannakköszönhetően,hogy

tesportált,végülpedighogyazévvégéignégyközösségépítőnapottartanakaháromegyházközségben.
Ebbenasorbanvoltazelsőmúlt
vasárnapazegésznaposgyőrújbaráti
programsorozat.Agyülekezetinap
mottójátegyWassAlbert-idézetadta:„Azadolgom,hogyhidatépítsek
amúltésajövendőközött.Éshogy
ennekahídnakapilléreibebeleépítsekmindent,amitajövendőbeátvinniérdemes.”
Másokaisvoltazonbanazünneplésnek,hiszenhálátadhattakagyőrújbarátiak azért, hogy kétszázhuszonötévvelezelőttfelépültazittélő
embereklelkihajléka,azevangélikus

aMagyarKöztársaságkormányának
–európaiunióstámogatásokelérésétislehetővétevő–Új Magyarország vidékfejlesztési programja keretében kétmillió forint támogatást
nyertekaJövőbe mutató múltunk címűprojektvégrehajtásához.
Ebb ől a pénzb ől azt vállalták,
hogyelkészítenekegy,agyülekezet
történetétbemutatókiadványt,valamint az egyházközség és a projekt
megismertetéséreszolgálóinterne-

templom.Karsay Lajos helyilelkész
azzal érzékeltette, milyen hosszú
időezakétszázhuszonötév,hogyelmondta,amikorazamerikaiFehér
Házhelyétmegépítéseelőttkicölöpözték, Győrújbaráton már öt éve
énekeltékazErős várunkat…
Aprogramoksorarövidigeiköszöntésselkezdődött,majdSzvorák
Katalin előadóművész énekelt az
összeg yűlteknek. Vele érkezett a
népszerűtévésszemélyiség,Kudlik

b Egy jól sikerült Leader-pályázatnak köszönhetően jól sikerült
közösségépítő gyülekezeti napot
szervezett az elmúlt hét vasárnapján a győrújbaráti evangélikus gyülekezet. Ennek keretében
adtak hálát kétszázhuszonöt
éves templomukért is.

Mottó: „Jézus hírnökei”
Jézuseljövetelétmárszületéseelőttjóvalmegjövendöltéktöbbenis.
Bölcsvagyéppentévelygőószövetségiprófétákők.Vajonmirőlisszól
azőéletük,elhívásukvagytalánküldetésük?Milyenutatszántnekikés
nekedIsten?
Hateisszívesentalálkoznál–velünkegyütt–Jézushírnökeinektörténeteivel,ésbeszélnélIstennekünkszántútjairól,gyeretáborozniaKÖSZI-vela16.Napvetőevangélikusközösségépítőtáborba!
Egyfelejthetetlen,kalandoshét,sok-sok
igazbarát,rengetegizgalmasjátékésvetélkedő,tartalmasbeszélgetésekésáhítatokvárnakrád!
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turnusok:
július22–28.(3–8.osztályosok)
július29.–augusztus4.(7–12.osztályosok)
augusztus12–18.(3–8.osztályosok)
Jelentkezés:30/639-1448,www.koszi.net
hirdeTés

reformációésanőkazMtV-ben
Június17-én,vasárnapaMagyarTelevízióbanazm1-en9.55kor,azm2-n12.55-korReformáció és a nők címmellátható 26 perces összeállítás. Közreműködik: Harmati Béla
László, Joób Emese, Kertész Botond, Kovácsné Tóth Márta ésZászkaliczky Zsuzsanna. Szerkesztő:Nagy László.

Istentiszteletirend•2012.június17.
Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 1Jn 3,13–18; Ézs 55,1–5. Alapige: Jn 7,40–53. Énekek: 61., 435.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BenceImre;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.9.(úrv.)SzalayTamás;Sarepta, II., Modori u. 6. de.
3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.
(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.(úrv.,
összegyülekezésnapja)DonáthLászló;du.2.(agyülekezetgyermekeinekjuniálisa);Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.HokkerZsolt;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.
9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)SmidéliuszGábor;du.6.dr.MagyarkútiGyuláné;Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)
ScottRyll;de.11.(úrv.)PelikánAndrás;du.6.(dszesszistentisztelet)Pelikán
András;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.(úrv.)SzabóBertalan;VIII.,
Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.SzabóBertalan;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.
KovácsViktor;de.fél11.(úrv.)KovácsViktor;du.6.SchulekMátyás;XI., Németvölgyi út 138. de.9.MissuraTibor;Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u.
17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.
GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;
XIV. Gyarmat u. 14. de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely, XV., Templom
tér de.10.(úrv.)dr.BéresTamás;Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de.fél11.BátovszkyGábor;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.BátovszkyGábor;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de.fél11.(tanévzáró)NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de.9.WiszkidenszkyAndrás;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.WiszkidenszkyAndrás;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de.10.GyőriGábor;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de.8.GyőriGábor;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.Széll
Bulcsú;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet, XX., Ady
E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.Zólyomi
Mátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.BenceImre;Budaörs, Szabadság út 75. de.10.EndreffyGéza;Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás
u. 112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
Összeállította: BodaZsuzsa
de.fél10.(úrv.)dr.FabinyTibor.

Fizessen elő lapunkra!

Júlia is,akinemcsakfelkonferáltaa
népdalénekest,derövidelőadástis
tartottaszeretetkommunikációjáról.
Aművésziélménytnyújtóblokk
utánahelyicivilszervezetekmutatkoztakbe,valamintSchreiner Károly
népifafaragómunkáittekinthették
megazérdeklődők.Emellettagyülekezetgondnokának,Takács Ernőnek afotókiállításaissoklátogatót
vonzott.Egyrendhagyó„skanzent”
iskialakítottakaszervezők,aholrégi,márlassanfeledésbemerülőszerszámokat,használatitárgyakatállítottakki.Akiknemsofőrkéntérkeztek, azokat borbemutató várta. A
gyermekekreisgondoltakagyülekezet vez etői, his zen
számukrakézművesfoglalkozástésjátszóházatszerveztek.
Délutánünnepiúrvacsorásistentiszteletenemlékeztekmega
templomjubileumáról.AzünnepialkalmonSzemerei János,
aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökeJn3,8alapján–
„A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod,
honnan jön, és hová
megy. Így van mindenki, aki a lélektől
született” – hirdette
Istenigéjét.Azistentiszt el et ker et éb en
köszöntötték a gyülekezet jubiláló
konﬁrmandusait. A legﬁatalabbak
tízéve,alegidősebbekhetvenötéve
konﬁrmáltak.
KarsayLajosagyülekezetinapzárásakéntelmondta,hogyakövetkező hasonló alkalmakat az új tanév
kezdetén, a reformáció ünnepén,
illetveadventelsővasárnapjántartják,felváltvaaháromgyülekezetterületén.
g KissMiklós

Hagyományteremtő
evangélikustalálkozó
b Hatszáz meghívót küldtek ki a szervezők arra az evangélikus találkozóra invitálva, amelyet az elmúlt hét szombatján hagyományteremtő szándékkal rendeztek meg első ízben Győr leánygyülekezetében,
Győrújfalun. A meghívottak közül mintegy háromszázan jeleztek
vissza valamilyen módon, és közel kétszázan el is jöttek a találkozóra. Az egész napos rendezvényen a lelki töltekezés mellett piknikezéssel egybekötött kötetlen beszélgetés, ismerkedés, lovas kocsis falunézés várta a vendégeket.

–Atalálkozóötleteegyőszipresbiterigyűlésenvetődöttfel–mondjaJakus Gyula, agyülekezetgondnoka.–Azonmorfondíroztunkakkor,
hogymiképpenlehetnemegszólítani a győrújfalusi híveket egy nagyobbszabásúgyülekezetialkalommal.Abeszélgetéssoránvetődöttfel
az ötlet, hogy ha már ilyet szervezünk,akkornecsakazittélőhíveket
keressükmeg,hanemazokatazelszármazottakat is, akiket ebben a
templombankereszteltekéskonﬁrmáltak,demárnemélnekGyőrújfalun.Akeresztelésiéskonﬁrmációi
anyakönyvekbenfellelhetőcímekés
azelköltözöttekfalubanélőhozzátartozóisegítettekfelkutatniazegykorigyülekezetitagokat.
–Aszervezésbennemevangélikusokissegítettek–vesziátaszótJánosa Attila, a gyülekezet lelkésze.
Szintemindengyülekezetitagvegyes
házasságban él, és mindenki szá-

márateljesentermészetesvolt,hogy
atalálkozószervezésébenéslebonyolításábansegítésrésztvesz.
Azalkalomistentisztelettelkezdődött,amelyenKiss Miklós, aGyőrMosoniEgyházmegyeespereseszolgáltigehirdetéssel,mégpedigazÚtmutató egyik aznapi igéje alapján:
„Pál írja: Krisztussal együtt munkálkodva kérünk titeket, úgy éljetek,
mint akik nem hiába kapták az Isten
kegyelmét.” (2Kor6,1)AzünnepialkalmonBúza Zsóﬁa, afótiEvangélikusKántorképzőIntézethallgatójaénekkelszolgált.
Azistentiszteletutánsokanaközeli temető felé vették az irányt,
hogymeglátogassákelhunytszeretteiksírját.Azebédetsátoralattfogyasztottákelarésztvevők.Ahelyszínen főzött ételekhez kemencébensültkenyérdukált,delángostés
rengetegsüteménytisfeltálaltakaz
asszonyok.

Akulinárisélvezetekutánisméta
templomban folytatódott az első
győrújfalui evangélikus találkozó.
Először koncertet hallgattak meg
az egybegyűltek: Somogyi Balázs
énekeltBendix Nielsen Dávid orgonak ís ér et év el. Ezu tán Baran ka
György nagytarcsailelkésztartottvetítettképeselőadástMotorkerékpáron Pál apostol nyomában címmel.
AzeseménytJánosaAttilaútiáldásazárta–volna,demintegyslusszpoénkéntamindösszetizenegyéves
Kordoss Richárd ajándékozta még
meg nagyszerű orgonajátékkal az
összegyűlteket.
Gerencsérné Németh Erika beledi
vezető óvónő egy volt azok közül,
akikmeghallottákahívószót,éshazalátogattakegykorigyülekezetükbe.
–Énebbenagyőrújfaluitemplombankonﬁrmáltam,ésházasságotisitt
kötöttem – mondja. – Huszonöt
évementemelBeledbe,hiszenaférjem odav aló. A meghív ás óriási
örömmeltöltöttel,mertidekötnek
gyökereim. Amikor a falutáblához
érünk,mindigaztszoktammondaniacsaládomnak,hogymostvegyetekegymélylélegzetet,mertezaz
igaziszigetközilevegő.Csakaköszönetemettudomtolmácsolniazoknak,
akikmegálmodtákésmegvalósítottákeztatalálkozót.
g K.M.
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„Szuperfák”Magyarországon

„…egyébkéntKarthágótelkellpusztítani!”

Ü z e N e t  a z  a r a r át r ó l
b Sokat hallhatunk a fák, az erdők klímaváltozást befolyásoló szerepéről,
különösen az amazonasi esőerdők gyors ütemű kivágásával kapcsolatban. Nemrég látott napvilágot a hír, hogy több mint harmincéves munkával a kutatók egy olyan fajhibridet állítottak elő, amely ipari mennyiségben „nyeli el” a szén-dioxidot. Néhány hete Kiskunhalas mellett több
mint egy hektáron létrehozták az első magyarországi ültetvényt, hogy
megvizsgálják a smaragdfa (Paulownia elongata) névre keresztelt (az
elnevezés védjegyként is bejegyeztetett) növény hazai viszonyok közötti
viselkedését. A zöldgazdasággal foglalkozó cégek nagy reményeket fűznek a „szuperfák” széles körű hasznosításához.

magánkertekben,aholfőkéntnagy,
szívalakúleveleivel,liláskékvirágaival,majdérdekestokterméséveldíszít.Acsászárfaa19.századtólkezdve–akereskedelemrévén–igenagresszívenkezdettterjedniaEgyesült
ÁllamokkeletirészénésJapánban,
kiszorítva a helyi őshonos fajokat.

(Érdekesség,hogyacsászárfatudományos nev én ek – Pau l own ia
tomentosa–nemzetségnevétI. Pál
oroszcáregyikleányáról,Anna Pavlovna Romanováról kapta, aki II.
Vilmos hollandkirályfeleségelett.)
Hogyasmaragdfamennyireagresszív,mégnemtudni,többekkö-
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zötteztisvizsgáljákabbanakutatásban,melyreagödöllőiSzentIstván
Egyetem(SZIE)Mezőgazdaság-tudományi Kara szerződést kötött a
smaragdfa védjegyetbejegyzőcéggel,
abudapestiSunwoZrt.-vel.
Akutatókkíváncsiakarra,vajona
növény hazai viszonyok között is
produkálja-eazamerikaiszaksajtóbanmegjelent,fentebbisemlítettteljesítményt.Akutatáskiterjedtovábbáamegtermeltvirágporrais,mert
azérdekeslehetaméhészekszámára. Annyit már most lehet
tudni,hogyafánakhatalmasa
vízigénye,teháterősen„vízzsaroló” növény. Dr. Kispál Tibor, a
SZIE nemzetközi fejlesztési és
trópusiosztályánakkutatójaszerint ezt kihasználva esetleges
megoldáskéntolyanárvizes-belvizesterületekreislehetnetelepíteni,amelyekmásmódszerrel
szintementhetetlenek.
Aszámoskedvezőnekígérkező tulajdonság mellett aggodalomraperszemindigvanok.Ha
probléma lesz a növénnyel, a
Sunwocégvállalta,hogyeltünteti
Mag yarországról – mondta a
szakember.Akutatásiprogramnak
nincsmeghatározottkifutásiideje,
azonbanmivelgyorsannövőfajról
vanszó,várhatóanmáregy-kétéven
belül lesznek értékelhető vizsgálati
eredmények.
g Összeállította: JCsCs
(Forrás: Origo.hu)
forrás: WikimédiA

Amáremlítettnagymértékűszén-dioxid-elnyelő képesség mellett a fa
fontos tulajdonsága, hogy gyorsan
nő,ésjobbanég,mintakeményfa.
Törzsébőlnyolcévesnövekedésután
máregyköbméterfaanyagotlehetkitermelni, amely csomómentessége
miattelőnyösabútoriparszámára.
Egykilószárazfaanyagenergiatartalma4500kilokalória(kcal),
amelyjelentősentöbb,mintegy
kilónyárfa(700kcal)vagyegykilókeményfa(2600kcal)energiatartalma.
Asmaragdfátforgalmazócégekszerintazanyagabarnaszenetishelyettesítheti,illetveenergianövényként(közvetlenülfűtőanyagkéntvagyabiodízelgyártásban)isbeválhat.AzEgyesültÁllamokban elvégzett elemzések
szerintegynégyévessmaragdfaerdőéventeszáztonnaszén-dioxidotnyelel,éshetvenöttonna
oxigénttermel;eznaponta205
ember oxigénszükségletét biztosítja.Egyhétévesfáróléventehatvankilogrammnitrogéntartalmúlevélszármazik,egy-egylevélhossza
elérheti a hetven centimétert; így
zöldtrágyakéntéstakarmánykéntis
felhasználhatólehet.
Ahibridegyikalapfaja,acsászárfa nálunkismegtalálhatóparkokban,

Rovatgazda: Sánta Anikó

256=È*26
(9$1*e/,.86
*<(50(.7È%25
2012. 08. 04±10.
%2*È&6
2.turnus
Ä/HQQpO- HDWHVWYpUHP"´
12 000 Ft
7iERUYH]HWĘ3iO0DULHWWD
8±pYHVNRULJ

Meghívógyülekezetiházszentelésére
„Ezen a helyen békességet adok! – így szól a Seregek Ura” (Haggeuskönyve2,9b)
Kimondhatatlanhálávalésörömmeladjukhírül,hogyismétmegtapasztaltukIstenkegyelmétésszeretetét:alebontottpusztaföldvárievangélikusparókiahelyénfelépültújgyülekezetiházunk.
Azépületfelszentelésérejúnius23-án,szombatondélutánkerülsor.
Agyülekezeticentrumotatemplomunkban16órakorkezdődőhálaadó
istentiszteletutánGáncs Péter, aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspökeáldjameg.
Atalálkozásörömébenbízvaszeretettelhívjukésvárjukcsaládjával,
ismerőseivelegyüttünnepünkre.
A pusztaföldvári evangélikus gyülekezet tagjai
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Egyrómaipolitikusaszenátusbanmindenbeszédétevvelfejeztebe.Látta,
hogyRómajövőjénekKarthágóalegnagyobbakadálya.
Akonﬁrmációtmegkellszüntetni!Aﬁatalokegyházzalvalókapcsolatánakünnepélyeslezárásaegyházunkjövőjénekegyikfőakadálya.Hiábamondjákazilletékesek,hogyeznembefejezés.Atényekmástmutatnak.
Azoktatásnakcéljaaz,hogyaﬁatalokmegismerjékegyházunktanítását.
Eztviszontmégafelnőttekisaligismerik.Hogygondolhatnánkazt,hogy
tizenkét-tizenháromévesgyermekeknélezsikerül?Máscéltkellkitűznünk!
Aﬁatalokvágynakolyanközösségre,aholmeghallgatjákőket,komolyan
veszikkérdéseiket,kétségeiket,ahelyetthogykioktatnákőket.Legyenfantáziánkmegtalálniennekamódját.Neveljükésoktassukafelnőtteket, hogy
nyitottaklegyenekéselégrugalmasakahhoz,hogyaﬁataloknakislegyen
helyükaközösségben.Haezsikerül,nekonﬁrmáljukkiőketagyülekezet
életéből.
Akonﬁrmációtmegkellszüntetni,demindenekelőttavizsgát,amelyazt
azillúziótkelti,minthatudnánkvalamit,készenlennénkvalamivel.Ahitneksemmiközebemagoltismeretekelsajátításáhozésfelmondásához.Kit
akarunkbecsapniilyenformulákkal,mint„konﬁrmandusainkszámotadnak
Istenigéjénekésazegyháztanításánakismeretéről”?
Eztakonﬁrmációtmegkellszüntetni.Mostismételbocsátottunkegyházunkbólnéhánykonﬁrmanduscsoportot.Megtettük,amittudtunk,jövőre
„jöhetakövetkező”,vagyleszbátorságunkvalamimástkezdeni?
Hanem,félek,hogyjövőnksemigenlesz,csakkonﬁrmációnk.
SzilasAttila nyugalmazott lelkész (Várpalota)
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Meghívókülmisszióikonferenciára
Evangélikuskülmisszióikonferencialeszjúlius5–8.közöttaBéthelEvangélikusMisszióiOtthonban(2081Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.).Téma:„Lélekszakadva”
(misszió–értékőrzés).Szolgálattevők:Szemerei János
püspök,Balicza Iván lelkész,Varsányi Ferenc lelkész,
Ulrike Hansen bajormisszióielőadó,Miklya Luzsányi
Mónika író-szerkesztő, Szigeti Imre és Szigeti Zita
misszióimunkatársakIndiában.
Jelentkezés június 25-ig: EKME,1085Budapest,üllőiút24.Szirmai Zoltánné szervezőtitkár,tel.:20/6202789; e-mail: margit.szirmai@lutheran.hu; B. Pintér
Márta lelkész, tel.: 20/824-2791, e-mail: marta.pinter@lutheran.hu.
Afelnőttprogramokkalpárhuzamosanifjúságitábort
isszervezünk.Jelentkezés:Gaál János táborvezető,tel.:
20/824-5541,e-mail:gaal.janos@gmail.com.Részvételi
díj:9600forint/fő+500forintágyneműhasználat.Hívjukésvárjukajelentkezőket!
Az EKME vezetősége

Jézus mondja: „Isten országa olyan, mint az az
ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik,
akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik, és szárba szökik, maga sem tudja, hogyan.”
(Mk 4,26–29)
Sokszeretettelmeghívom2012júniushavának
24.napján,vasárnapdélután16órakorabékéscsabaievangélikusKistemplomba,aholIstenrendeléseszerintGáncs Péter, aDéliEgyházkerületpüspökelelkésszéavat.
Szűcs Mária
hirdeTés

teDeum–
Istentmagasztalóhálaadás
• 1969–1976: Celldömölk;
• 1976–1994: Sárvár;
• 1994–2012: Budafok.
Hálaadóistentiszteletrehívjuk,amelyenSolymár
Gábor aktívlelkészimunkájátbefejezveelköszön
abudafokigyülekezettől,abudafokievangélikus
templombanjúnius23-án,17órakor.

VASáRnApTÓLVASáRnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 17-étől június 24-éig
VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

8.50 / Duna Tv
Magyar elsők
Azelsőmagyarkerékpárosok
9.10 / Duna Tv
Másfél millió lépés
Magyarországon
ŐszazAlpokalján
9.55 / m1
Reformáció és nők
(ismétlés:12.55/m2)
10.04 / Kossuth rádió
Református ballagási
istentisztelet közvetítése
Átányból
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadokegyházimuzsikája
19.30 / Duna Tv
Gázláng
(amerikai játékﬁlm, 1944) (114’)
23.20 / Duna Tv
Napozz Holddal – A Kispálﬁlm
(magyar koncertﬁlm)

11.00 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
13.05 / Kossuth rádió
Rádiószínház
KarinthyFrigyes:
Tanárúrkérem
7/1.rész
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
16.30 / Duna Tv
A tudomány műhelyében
(német ismeretterjesztő
sorozat)
Hogyantanulazagy?
20.05 / Duna World
Pannonia 3 keréken
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
TivadartólNagyecsedig
20.08 / Bartók rádió
28. régi zenei napok
Händel:Messiásoratórium

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Kodály:Missabrevis
16.30 / m1
Balatoni nyár
(nyári magazinműsor)
19.40 / Kossuth rádió
Csigahéj
RészletekGryllusVilmos
albumáról
19.45 / Filmmúzeum
Hegedűs a háztetőn
(amerikai musicalﬁlm, 1971)
(172’)
21.15 / Duna Tv
Pénzhamisítók
(német–osztrák játékﬁlm,
2007)
21.45 / Bartók rádió
Szimfónia sárgában
VersekBabitsMihály
fordításában

7.35 / Duna Tv
Szoborfák (magyar ﬁlm)
13.30 / Kossuth rádió
„Tebenned bíztunk
eleitől fogva…”
Areformátusegyházfélórája
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője:
Joseph Haydn
Vokálisművek
14.40 / Duna World
Másfél millió lépés
Magyarországon
AHernádtólaSajóig
21.05 / m1
On the Spot: Törzsek
(magyar dokumentumﬁlmsorozat)
Timor
23.00 / Bartók rádió
Jazzport
VálogatásPacodeLuciaúj
albumáról

CSüTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Liszt:Dante-szimfónia
14.55 / m1
A Firtos falvai – Atyha
(magyar dokumentumﬁlm,
2011)
15.05 / Duna Tv
Arcélek
BácsFerencszínművész
20.50 / Bartók rádió
Sztárparádé
Benne:Bach:51.kantáta
21.15 / Duna Tv
Utazás a koponyám körül
(magyar játékﬁlm, 1970)
23.10 / Pax Tv
Családi asztal
(családi magazin)
0.25 / Duna Tv
Oltalom kéretik
– A csángók elvándorlása
(magyar dokumentumﬁlm)

12.05 / Bartók rádió
Hangverseny délidőben
GiovanniGabrieli:JubilateDeo
13.30 / Kossuth rádió
Az Úr közel!
Abaptistaegyházfélórája
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
BenedekKatalinmesekutató,
néprajztudós
17.00 / m1
Olimpiai eskütétel
ÉlőközvetítésaMűvészetek
Palotájából
19.05 / Duna Tv
Hitvallók és ügynökök
– Az igazság szabaddá tesz
benneteket…
(magyar dokumentumﬁlmsorozat)
Titkosszolgálatahatárontúl
21.30 / Bartók rádió
Az Alpoktól Zoborvidékig
Jeruzsálem

11.06 / Kossuth rádió
Közvetítés a kajak-kenu
Európa-bajnokságról
Zágrábból
15.25 / m1
Út Londonba
(olimpiai magazin)
16.15 / m1
Szabadság napja Budapesten
20.05 / Kossuth rádió
Esti séta
Riportok,beszélgetések,
művekakultúraösvényein
22.00 / Duna Tv
Őszi szonáta
(svéd játékﬁlm, 1977) (89’)
23.00 / Bartók rádió
All That Jazz
RészletekPaulMcCartney
lemezéről
0.55 / m1
Nagyon zene
AQuimbykoncertje
aSzigeten

8.00 / Viasat History
Elérni az eget
– A gótika óriásai
9.30 / Mezzo Tv
Bach: g-moll mise BWV. 232.
10.05 / m1
Biblia a magyar
képzőművészetben
10.15 / m1
Református magazin
10.50 / m1
Evangélikus templomok
(ismétlés:13.50/m2)
15.05 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
21.00 / Duna World
Schiller: Ármány és szerelem
KözvetítésakaposváriCsiky
GergelySzínházbólfelvételről
23.00 / Bartók rádió
Jazzlegendák
ALouisArmstrongSextet
játszik
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Újnap– újkegyelem
Vasárnap(június17.)
Jaj azoknak, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de az igazak
igazát elvitatják. Ézs5,22–23(Róm14,17–18;Lk14,(15)16–24;Ef2,17–22;Zsolt
36)Abűntnevénkellneveznimindig,mindenkor,mindannyiunknak!Isten
előttállunk,ezértabűnelfedezéseugyanúgynapvilágrakerülmajd,mintbármilyenmáscselekedetünk.Ahívőkközösségének,azegyháznakkülönösen
isügyelniekellarra,hogymegálljonazigazságbanazIstenszíneelőtt,mindigőrködjönatanítástisztaságafelett,ésneengedje,hogyKrisztus(akimagaazIgazság)üzeneteésmegváltóműveelhomályosuljonazáltal,hogyistentelen,ahittőlidegencélokszolgálatábaakarjákállítanianyagielőnyökértcserébe.
Hétfő(június18.)
Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert
az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány. Jel21,23(Zsolt46,5–
6;Péld9,1–10;1Kir12,20–32)Eltudnánkképzelniazéletünket,otthonainkat,városainkatfénynélkül?Ésazéletünketahit,areményfénysugaranélkül?Értelmetlenésélhetetlenlenneavilágésazéletünk.Kríziseinkben,veszteségeinkben,kilátástalanhelyzetünkbenIstenfényenélkülnemtalálnánk
kiutat.AJelenések könyve arrólakorszakrólbeszél,amikorújegetésújföldetteremtIsten,ésmindenmegváltottlélekdicsőségefényébenörvendezhet.Krisztusjelenléteaz,amimostaniéletünkfényforrása,ésőazabelső
lelkifény,akiközvetlenülleszmegtapasztalhatószámunkraazújvilágban.
Őittisutatmutat,vigasztalástad,hitünkáltalmármostrészeseilehetünk
azeljövendőörökkévalóságüdvözültlétállapotának.
Kedd(június19.)
Ti magatok mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
1Pt2,5(2Móz19,6a;2Móz2,11–15/16–22/23–25;1Kir12,33–13,10)Azegyház
egycsodálatosépülethezhasonló,hiszenélőkövekből,azegyházhívőnépéneksokaságából–belőlünkis–áll.Olyanlelkitemplom,amelyetőseink,
hitvallóelődeinkisépítettek,ésmiisbeleépülünk.Ennek,aszentIstentemplománaképítőköveivéválhatunk,sezáltalnemcsakIstenlelkiházaépül,és
hirdetiaződicsőségét,hanemmi,akövekisgazdagodunk.Áldástkapunk,
ésáldássáválhatunk,haátadjukmagunkatneki.Építőkövekvagyunk:szolgálatotvégzünk.Akirészeseennek,aztudja,hogyezaszolgálatsemmimássalösszenemhasonlíthatómegtartóerő,örömforrás,perspektíva.
szerda(június20.)
Csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz
a sírás, reggelre itt az ujjongás. Zsolt30,6(1Thessz5,9;1Sám1,1–11;1Kir13,11–
34)Azítéletésakegyelemalegizgalmasabbteológiaifogalmakközétartozik.
Ámnemkellahhozteológusnaklenni,hogyhittapasztalatunklegyenróluk.Ennekazigénekazigazságátszemélyeséletünkszámtalanhelyzetébenmegéltük
már.Azújszövetségazzalvettekezdetét,hogyJézusmeghirdetteIstenkegyelménekkorszakát:elközelítetthozzátokamennyekországa.KrisztusmindenkitIstenszeretetébeölel,Istengyermekénektekint,éssajátpéldájánkeresztül
mutattameg,hogyIstenszeretetesokkalhatalmasabb,mintítélőharagja.
Csütörtök(június21.)
A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk,
akik üdvözülünk, Istennek ereje. 1Kor1,18(Zsolt115,2–3;Mt15,29–39;1Kir14,1–
20)Akeresztteológiájaaparadoxonokteológiája.MilyentrónusaGolgota
keresztje?Ésmégis:Istenezáltalazemberiszemmelnézveborzalmaseseménysoráltalvittevégbeazemberiség,mindannyiunkmegváltását.Azonban
eztamélyenrejlő,ellenkezőlátszatalatthúzódóigazságotcsakahitképesátlátni,meglátni;ahitetlenségszámáraezbotrány,értelmetlen,célnélkülibolondság,kudarc.Adjunkhálátazért,hogyIstenmegajándékozottbennünket
ahitlátásával!
Péntek(június22.)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mt6,10(2Sám
15,26;Lk23,39–43;1Kir16,29–17,6)Ajótperszekönnyűelfogadniéshálával
elvennikezéből.Talánúgyérezzük,járisnekünk,hajónapokköszöntenekránk.
Deakkoriskérjükéselfogadjuk-e,haezveszteséggel,fájdalommal,gyásszal
jár?HaIstennevelniakar,hamegpróbál,hanehéz,rögösúzonvezet?Igenttudunk-emondaniőszinténéshittelmindenre,amiIstentőljön?Ezhívőéletünk
egyiklegnagyobbleckéje,amelyetfolytontanulnunkkell.„Azt pedig tudjuk, hogy
akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” (Róm8,28)
szombat(június23.)
Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mt6,13(Zsolt141,4;
Jer31,/7/8–14;1Kir17,7–16)AkísértésIstentőleltávolítóútravisziazembert,
hanemtudjalegyőzni,ésnemfolyamodikharcábanistenisegítségért.Maga
akísértésnemjelentegyetazelbukással,hiszenpróbatételislehet,amelyhitünkésállhatatosságunkmegerősítésétszolgálja.Jézusmegkísértetett,éspéldátadott,mikorgyőzelmetaratottakísértő,gonoszerőkfelett.Tudnunkkell:
ebbenakérésbennemaztkérjük,hogysohaneéljünkátkísértéseket,hanem
azt,hogyIstenóvjonmegbennünketagonoszerőkhatalmától,ésakísértés
óráibanengedjük,hogyazővilágosságavezessenbennünket.
g KőhátiDorottya
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