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„Az,hogymamárnemerőszakkal
akarunk/akarnakvallásikérdéseket
eldönteni,mégnemjelentiazt,
hogynemkelldönteni.”
Felekezetek és vallások
párbeszéde f 4. oldal

77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

„Idénegyházunkisaktívan
résztvettanyitotttemplomok
éjszakáján,illetveazontúlis,
az»örökségvasárnapon«és
aszakrálisművészetekhetén.”
Ars Sacra f 5. oldal

„Boldogéselégedett
embereklennénk-e
azonazúton,amelyet
választunk?”
„Merre rendelte menned?”
f 12. oldal

„Keresztényolvasókéntmindenesetreléleksimogatóaztolvasni,
hogy–azegyébkéntteológiát
végzett–Darwin evolúcióelméleteingatagfelépítmény.”
Darwinból Visnu f 15. oldal

Ára:250Ft

Az egyház egységének vasárnapja f 2. oldal
„Egyházunk jövője az iskolapadokban van!” f 7. oldal
Konﬁrmáció és evangélikus nevelés f 8–9. oldal
Interjú dr. Ravasz László unokaöccsével f 10. oldal
Jerikó rózsája f 11. oldal
Szelíd vadak f 15. oldal
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Október
areformációhónapja–
megnyitóünnepség

Tanévnyitó a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban

Október1-jén,hétfőn18órakorBudapesten,
aKálvintérireformátustemplomban
zenésistentisztelettelnyílikmeg
azOktóber a reformáció hónapja
rendezvénysorozat.
AtemplomelőttKovács Zalán tubaművészszolgálzenekarával.Azalkalomkeretébena95tételt
„kiszegezik”atemplomajtóra.
IgéthirdetésköszöntőtmondSteinbach József
református püspök, a Magyaroszági Egyházak
ÖkumenikusTanácsánakelnöke.
Aliturgiábanrésztveszareformátus,evangélikus,baptista,metodistaéspünkösdiegyházegyegyfőpásztora.Zenévelreformátus,evangélikus,
baptista,metodista,pünkösdigyülekezetikórusokszolgálnak.

f Írásunk a 6. oldalon

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben
Délikrónika

Dr. Fábri György iktatása Csömörön

Kecskeméten iktatták be Radosné Lengyel Annát

b Tizenkét évi egyházkerületi felügyelői szolgálat után adta át Benczúr
Lászlóa stafétabotot utódjának, dr.FábriGyörgynek. Az Északi Egyházkerület új felügyelőjét szeptember 21-én az Észak-Pest megyei Csömör evangélikus templomában iktatták be új tisztségébe. Fábri
György gyermekkora óta ebben a közösségben élte és éli meg evangélikus hitét. Amint mondta, negyedik alkalommal állt a százharminckilenc éves templom oltáránál, miután itt keresztelték, itt konﬁrmált,
és tizenkét éve itt kötött házasságot.

b Szívének kedves településen, Kecskeméten iktatta be tisztségébe RadosnéLengyelAnnát, a Déli Evangélikus Egyházkerület újraválasztott
felügyelőjét szeptember 22-én, szombaton délelőtt GáncsPéter püspök. A sokak által szeretett rádiós szerkesztő-riporter ezúttal is az alföldi megyeszékhely YblMiklós tervezte lutheránus templomának oltára előtt tett fogadalmat. A mintegy háromszáz fős gyülekezet
részvételével zajló istentisztelet liturgiájában SzabóVilmosBéla tolna-baranyai esperes és KisJános kecskeméti lelkész segédkezett.

Dr. Fábri György
Azünnepiistentiszteletendr. Fabiny
Tamás püspökigehirdetésébenaszabadságrólésaszolgaságrólszóltazelnöktársaáltalválasztottigealapján:
„Megismeritek az igazságot, és az
igazság megszabadít titeket.” (Jn8,32)
Avilágfolyton-folyvástaszabadságrólbeszél,miközbenrabságvan.
Azigaziszabadságotakkorismerjük

f Folytatás a 13. oldalon

Asoltvadkertievangélikusóvodábajárógyermekek,amezőberényievangélikusgimnáziumﬁataljaiésahelyi
gyülekezetGlória kórusaszolgálatát
ismagábanfoglalóistentiszteletigehirdetésénekkiindulópontja–a2006.
szeptember16-ialkalomhozhasonlóan–ezúttalisApCsel3,6volt:„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim

b A most befejeződő ciklus utolsó
jelölési eljárásának végéhez érve
szeptember 21–22-én Kőszegen
zajlott le a Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület alakuló közgyűlése, amelyen – a jelöltlista véglegesítése után – meg kellett választani az egyházkerület új tisztségviselőit a 2012-től 2018-ig tartó
időszakra, illetve be kellett iktatni őket. Pénteken a választásokra és egyéb ügyek megtárgyalására került sor, szombaton pedig a
megválasztott új tisztségviselőket
ünnepi istentiszteleten iktatta
be Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület püspöke. (Emlékeztetőül: az új kerületi felügyelő, Mészáros Tamás
beiktatása már augusztus 26-án
megtörtént a csákvári evangélikus templomban.)

van, azt adom neked: a názáreti Jézus
Krisztus nevében…”
GáncsPéterpüspökfelidézte:hat
évvelezelőttabbanbízvavágtaknekiazelőttükállóciklusnak,hogyaz
nemazanyagiakról,illetveazokhiányárólfogszólni.

AtanácskozásBaranyayné Rohn Erzsébet kőszegilelkészáhítatávalkezdődött,aki2Tim1,14alapjánprédikált. Az áhítatot követően Kissné
Kárász Rózsa, azegyházkerületjelölő-ésszavazatbontóbizottságánakelnökeismertetteajelölésselésválasztássalkapcsolatostudnivalókat.Elmondta,hogyazegyházkerülethat
egyházmegyéje16tisztségre69személytajánlott.
Apüspökhelyettesitisztségrekétjelöltvolt;aválasztásazeddigipüspökhelyettesre, Bencze Andrásra esett.

f Folytatás a 13. oldalon

f Folytatás a 13. oldalon

Radosné Lengyel Anna
meg,hamegismerjükJézusKrisztust,
és azonosulunk vele – állapította
megazÉszakiEgyházkerületlelkészivezetője.–Abennevalóhitáltal
akeresztyénembermindentőlszabad.Ígyválikami az igazság kérdéseaki az igazság kérdésévé.

„Helyzetváltoztató”
kétkőszeginap
nyugaton
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Tisztújításazészakiakcsaládjában

 e 2012.szeptember30.

Oratio
œcumenica
KegyelmesIstenünk,mennyeiAtyánk!
Köszönjük,hogyigéddelmaismegszólítottálminket.Hálátadunkazért,
hogyJézusKrisztusmintfőpapunkma
iskönyörögértünk.Köszönjük,hogy
elküldtedFiadat,hogyveleésáltala
eggyélehessünkveled.
Könyörgünkazért,hogyhívásodat
mindannyian meghalljuk és elfogadjuk,ésbocsásdmeg,hasokszor
nemakartukmeghallaniateszelíden
hívóhangodat.
Köszönjük, hogy egyházadat és
bennemindenembertgondviselőjóságoddal kegyelmesen megtartod.
Ígyköszönjükmeggyülekezetünket
ésmindenbennedreménykedőgyülekezetetországunkbanésszerteavilágban.Add,hogyezekagyülekezetek növekedjenek, erősödjenek a
bennedvalóigazhitben.
Könyörgünkhozzádnemcsakegyházunkért,hanemországunkértés
annakvezetőiértis,teadjbölcsességetnekik.Ígyajánljukirgalmadbahazánkatéseztavilágot.
Hálátadunkaszentakaratodszerintteremtettvilágért,amikorennek
megünneplésérekészülünk.Köszönjük,hogyjónakteremtettedeztavilágot,ésgondviselőjóságoddalmais
fenntartod.
Könyörgünkszükségetszenvedő
testvéreinkért,akiktermészeticsapásokmiattveszítettékelotthonukat,életükeddigimunkájánakgyümölcsét.Teadjerőtszámukraazújrakezdéshez, és erősítsd meg őket
Lelkedáltalakitartómunkára.
Kérünk,teálddmegaházastársakatéscsaládokat,hogybennedvaló hitben növekedjenek, és tiszta
életbenerreneveljékgyermekeiketis.
Légyazárvákkal,özvegyekkel,elhagyatottakkal, gondviselő kegyelmeddellégyaszűkölködőkkel,betegekkel,szenvedőkkel.Teadjvigasztalástagyászolóknak.
Kérünk,hallgassmegminket,hiszentemárazelőttértedgondolatainkat,mielőttkérésrenyílnaaszánk,
ésreménységünkönfelülmegadod
mindazt,amiszerintedvaló.Ámen.
S e m p e r r e f o r m a n da

„Közismerten a földkerekség egyik
rákfenéje,hogyaSzentírástannyira
megvetik–mégazokis,akiknekhivatalból kellene foglalkozniuk vele.
Mindenmásdolgot,mesterségetés
könyvetéjjel-nappalűznekésforgatnakszakadatlanigyekezettelésfáradozással.CsakaSzentírásthagyjáka
sutbanheverni,minthanemvolnará
szükségük. És akik nagy kegyesen
egyszerelolvassák,azokiscsaksebtébenlapozzákvégig:sohaegyetlen
mesterségvagykönyvnemtámadta
földön,amitmindenkiolyanegyhamar kitanult volna, mint a Szentírást.Pedigeznemolvasnivaló,mint
sokanhiszik,hanemélnivalókönyv!
Nemazértkaptuk,hogyspekuláljunk
vagymagasröptűvitákatfolytassunk
róla,hanemhogyéljükésmegcselekedjük!Dehiábaispanaszkodunk,a
fülebotjátsemozgatjasenki!Krisztus,
amiUrunksegítsenminketSzentlelkévelazőszentigéjétszívbőlszeretniésmegbecsülni,ámen!”
d Luther Márton:
AszépConﬁtemini,
azaza118.zsoltár
(Pethő Attila fordítása)

forrás
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Azegyházegységénekvasárnapja
ASzentháromságünnepeutánitizenhetedikvasárnap1276-banváltaz
egyházegységéértvalóimádságvasárnapjává,bárezmamárcsakareformációkorábanérvényesliturgikus
naptártémabeosztásátkövetőevangélikusegyházakbanérvényesül.A
háttérben az állt, hogy az akkorra
fénykoránéppentúljutómongolbirodalomegyresúlyosabbkatonaifenyegetéstjelentettaBizánciCsászárságranézve.Rómaeztkihasználvaa
Nyugatsegítségétaz1054ótafennállóegyházszakadásfelszámolásának
feltételéhezkötötte.X. Gergely pápa
ennekérdekében1272-benegyetemeszsinatothívottössze.
Abizánciakkétévighúzódoztaka
részvételtől, de 1274-ben püspökeik
mégismegjelentekafranciaországiLyonbanösszeültegyetemeszsinaton.
Beleegyeztek,hogyaNiceai hitvallás
szövegébeKeletenisbeiktassáka ﬁlioque szótaSzentlélekrőlszólócikkelybe, hogy tudniillik a Szentlélek
„Patrem et Filioque procedit”, azaz
nemcsakazAtyától,hanemazAtyátólésaFiútólszármazik.ÁmRóma
ezenkívülmégatisztítótűztanánakelfogadásátésazeucharisztiábanakovásztalankenyér–azostya–használatátiskövetelte,amireabizáncipüspökökmárnemvoltakhajlandók.
A zsinat hangulatát jól jellemzi,
hogyazon–apápameghívására–a
tatár kán követei is részt vettek,
nyilvánvalóanafenyegetésésanyomásgyakorlásszándékával,hiszena
tatároknemvoltakkeresztények.
Az egység szempontjából végül
eredménytelenzsinatfeloszlásaután
–nyilvánnemvéletlenül–fokozódottamongolbirodalomBizáncra

nehezedőkatonainyomása.ÍgyPeleologosz Mihály császárkénytelen
volt erővel megtörni saját egyháza
püspökeinek ellenállását, és 1276
őszén a katonai segítség fejéb en
késznek mutatkozott Róma összes
feltételénekteljesítésére.
EkkormárXXI. János ültapápai
trónon,akiazegyházszakadásmegszüntetésérőlszólóegyezménytervezettaláírásaelőttivasárnapot,amely
történetesenaSzentháromságünnepeutánitizenhetedikvasárnapvolt,
azegységértvalóimádságvasárnapjávátetteanyugatiegyházban,éshasonlógesztusrakérteakonstantinápolyipátriárkátis,akinémivonakodásutánerrehajlandónakmutatkozott.Azegységezutánlétrejött,mert
Bizáncelfogadtaapápafeltételeit.
Ámakizsaroltegységnemlehetettésnemisvolttartós.VIII.(Peleologosz)Mihályhalálautánabizáncipüspökökhelyizsinatottartottak, amelyen egyetlen határozattal
semmisítettékmegapápafőségéről,
a „ﬁlioque” betoldásról, az ostya
használatárólésatisztítótűzrőlszólómegegyezést.Arómaipápátéskövetőit pedig újra kiközösítették és
egyháziátokaláhelyezték.Öröktanulságezarra,hogyakierőszakolt
megegyezésésegységmennyitér.
Mindezazonbannemaztjelenti,
hogyazegyházláthatóegységérene
lenneégetőszükség.Ésmostnemaz
egyesgyülekezeteinkenbelülisgyakranbomladozóegységmegszilárdítására és láthatóvá tételére gondolok.
Nemiscsupánevangélikusegyházunk
lelki, tanításbeli, hitbeli egységének
helyreállítására.Ésnemiscsakarra
szeretnékrámutatni,hogyvalójában
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enneka–hatetszik,belső–egységnekahiányaállazistentiszteletirendekéspapiöltözékeksokakáltalkifogásolt,másokáltalüdvözöltkülönbözőségénekhátterében.
Hiszenegypercigsemgondolom,
hogyazezekbenakívülállókszámára
isláthatódolgokbanerővelkikényszeríthető„külsőegység”pótolhatnáahiányzó„belsőegységet”.Viszontszerencsésnektartanám,haalelki,hitbeli,tanításbeliegységmegbomlásában,illetvemegbontásábanjátszottszerepüket
azokisönkritikusangondolnákvégig,
akikmanapságaláthatókultikusegységhiányátpanaszolják.
Bárezekrendkívülfontoskérdések,ezenavasárnaponmégis–aNiceai hitvallás szavait idézve – az
„una,sancta,catholicaetapostolica
ecclesia”,az„egy,szent,egyetemesés
apostoli egyház” látható egységénekszükségérőlkellszólnunk.Hiszen
Pálapostolsemcsupánaz„efezusi
eklézsia”egységérőlbeszél,amikor
így buzdítja a levél olvasóit: „…az
igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül
őhozzá, aki a fej, a Krisztus.”
Pálapostolazegyházrólnemúgy
gondolkodik,hogyahánygyülekezet,
annyitest,ésvalamennyitestnekafejeKrisztus.Hiszenegyfejű,detöbbtestűtorzlényekmégamesébensincsenek. Pál az egyház egészét, az
„egy, szent, egyetemes és apostoli

egyházat” tartja egyetlen testnek,
amelynekegyedülifejeaKrisztus.„Az
egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle
kapcsolatok segítségével, és minden
egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga
növekedéséről, hogy épüljön szeretetben” – Páleztismindenkétségetkizáróanaz„egy,szent,egyetemesés
apostoliegyházról”állítja.
Ezennemváltoztatazasajnálatos
ésszomorútény,hogyavalóságban
azegyházeztazegységetazelsőszázadokbancsakaddigtudtamegélni,
amígüldözésalattállt.ANagy Konstantin által hozott fordulat nemcsakazegyházüldözésénekvetettvéget,hanemalelki,hitbeli,tanításbeli
ésazÚrasztalakörülkívülállókszámára is láthatóan megnyilvánuló
egységnek is hamarosan vége szakadt.Atörténelemfolyamánennek
azegységnekahelyreállításáratett
mindenemberikísérletmeghiúsult.
Nemislehetmásként,mertemberneklehetetlenaKrisztusföldönélőtestébenbekövetkezettszakadásokösszefoltozása. Az egység helyreállítása
csakIstenneklehetséges.Hiszenehhezugyanarraahatalomravanszükség,mintamellyelegykorKrisztustámadtfölahalálból.Mertazemberi
bűnkövetkezményei–haabűnösközbenbocsánatotnyeris–maradandók.
A bűn következményeit csak a
föltámadáscsodájanyelhetiel.Ezért
kellnemcsakezenavasárnaponés
nemiscsakajanuáriimahétenimádkoznunk azért, hogy Isten minél
előbbrészesítseföldiegyházátaföltámadáscsodájában.
g VéghElyiAntal

Megízleltétekabűnbocsánatörömét…
Számomraezamondatazúrvacsorailiturgiaegyikcsúcsa,ahonnanszédítő távlatok nyílnak: „Menjetek…
hirdessétek…tanúskodjatok…építsétek!”
Az1963-bankiadottAgendában
még nem szerepelt ez a mondat.
1986-ban, már mint gyakorló lelkész, nagy örömmel fedeztem fel
eztamisszióitöltésűelbocsátástaz
akkormegjelent,átdolgozottAgenda szövegében. Emlékszem, hogy
mennyirebosszantott,amikoregyegy„sietős”kollégámkihagytaezta
néhánymondatot.Volt,akinélszóvá is tettem, hogy miért éppen az
egyiklegfontosabbszakasztspóroljakiazúrvacsorairendből…
Hiszen itt éppen arról szólunk,
amitolyansokanfájóhiánykéntkérnekszámonazevangélikusistentiszteleten.Holvanazöröm,holvana
misszióilendület?–halljukagyakori,nemisegészenalaptalankritikát.
Ebbenanéhánytömörmondatban
viszontvilágosanmegfogalmazódik
azörömforrásaésazistentisztelet
misszióiperspektívája.Azörömforrásaabűnbocsánat,azazátélhetővalóság,hogyJézusKrisztusazeucharisztiábanközösségetvállalvelünk.
Eztacsodáta’86-osszövegszerint:megtapasztalhatjuk.ALiturgikus könyv (LK) szerint: megízlelhetjük.Mindkétszónakmélyüzenetevan.JézusKrisztusazúrvacsorábanvalóságosanjelenlévő,megta-

pasztalható Úr, akinek szeretetét a
szószorosértelmébenmegízleljüka
kenyérbenésaborban.Eszünkbejuthata34.zsoltár9.verse„Érezzétek –
másfordításban:ízleljétek – és lássátok meg, hogy jó az Úr!”
AKrisztussalvalóeucharisztikus
találkozásnemcsupánfutókaland,
tovatűnőhangulat,gyorsanfakulóélmény.Azúrvacsoranem„fastfood”,
gyorsétel, amely után hamarosan
újrakorogagyomrunk,üreslesza
szívünk és a lelkünk. Erről énekel
Pekka Simojoki Koczor Tamás fordításában:„Ezazörömelnemúljék!Az
asztalonboréskenyér.Atyádnyitott
szívvelvárrád,tártkarokkalfutfeléd.”(Zarándokének 128)
AKrisztussalvalótalálkozásmegtapasztalt,megízleltörömeindítelaz
atyaiházbólatestvér,amásikember
felé.Ajézusimisszióiparancsnyitányacsengvisszaazelbocsátáselsőszavaiban:„Testvéreim!MenjetekeléshirdessétekazÚrhalálátésfeltámadását!”
AzAgendánkban használt„elbocsátás”kifejezésénéltalánszerencsésebblenneaz„elküldés”,hiszenittvalóbanamisszióiparancsparafrázisáról van szó. Érdemes felfedezni,
hogyilyenmódonmindkétszentségünkmennyirekötődikamisszióiparancshoz.Akereszteléselrendelési
igéjemagaamisszióiparancs.Tulajdonképpenmárkeresztelésünkpillanatátólkezdveküldetésünkvana
kapottkegyelmiajándéktovábbadá-

sára.Ezamisszióimandátumésfelelősségegyarántkiterjedaszülőkre,keresztszülőkreésagyülekezetre is, hiszen együtt vállaljuk, hogy
gondoskodunkagyermekhívőkereszténnyénövekedéséről.
Ahogyanakeresztség,úgyazúrvacsorasemlehetkövetkezmények
nélküliszentség.Istenazértad,hogy
miisadhassunk.Őazértáldmeg,
hogymiisáldhassunk.Őazértvállalközösségetvelünk,hogymiisfelvállaljukembertársainkat.Azúrvacsorai elbocsátás/elküldés szövege
gazdagonkibontjaennekazáldást
közvetítőszolgálatnakaszíneit.
Azelső,ameghatározóalapszínaz
evangélium proklamálása: „…hirdessétekazÚrhalálátésfeltámadását!”Ebbenafelhívásbanfontosazés
kötőszóis.Ahogynagypéntektorzó
csupánhúsvétnélkül,úgyanyitott
sír is értelmezhetetlen a golgotai
keresztnélkül.
Fontosakövetkezőfelszólítómondatis:„Tegyetekbizonyságot–azLK
szerint:tanúskodjatok–szeretetéről!” Az evangélium nem csupán
meghirdetettszépszó,jószó,hanem
bizonyságtévő életünkkel hitelesítettörömhír.
Ennekatanúskodóéletnekkulcsigéjeaz„építsétek”!
MitépítsünkazÚr2012.esztendejében?Elsőrendennemtemplomokat,nemegyházihierarchiátés
struktúrát,mégcsaknemishaladó

régi-új liturgikuS
Sarok

hag yományokat, hanem „testvéri
közösséget”.Olyanközösséget,amelyetabibliaiközösség,akoinónialegmélyebb tartalma, töltése jár át:
együttrészesedniésegymástrészesíteniIstenajándékaiból.
Egysoktekintetbenközösségképtelen,közösségellenes,sőtaközösségeketrombolóvilágbanamiközösségépítő erőnk abb ól forrásoz ik,
hogy„megtapasztaltukabűnbocsánatörömét”.MivelJézusközösséget
vállal velünk, megbocsát nekünk,
önmagátáldozzaértünk,ezért–és
csakezért–építhetünkjóeséllyelés
reménységgeltestvériközösségeket
azemberekközöttmegbocsátássalés
önfeláldozó–azLKszerint:áldozatos–szeretettel.
Újtávlatokatnyitó„csúcsélmény”ez
azelbocsátó,elküldő,biztatóparancs.
Egybeniránytismutat,amelyfeléútnakindítazeztkövetőzáróáldás.A
megdicsőüléshegyérőlereszkedünka
völgybeaKrisztussalvalótalálkozás
örömével.Visszaazemberekközé!Áldottként,hogyáldássálegyünk!
g GáncsPétEr,
a Déli Egyházkerület püspöke
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HármasévfordulóSalgótarjánban

Ruttkay Sándor templomépítőlelkész
családi kriptáját, Gömöry Sándor
bányaigazgató,illetveWeisenbacher
Endre kereskedősírkertjétvárosés
gyülekezetközösenkoszorúztameg,
megemlékezveazokról,akikalegtöbbetfáradoztakazegyházközségönállóváválásán,valamintatemplomépítésterén.Abányász-kohászzenekar-énekkarésazifj. Záborszky Csaba által tolmácsolt verseken túl az
egybegyűltek meghallgatták Liptai
Péternek, abányász-kohászegyesületelnökénekazősökemlékétfelelevenítőbeszédétis.
Azünnepiistentiszteletendr. Fabiny Tamás Jer14,7–9alapjánhirdetteIstenigéjét.Azigeszakaszperbeszédreemlékeztet,ezértelsőhallásranemisigazánillikünnepialkalomhoz,azigeüzeneteazonbanmegmu-

rületifelügyelőisfelszólalt,akitisztségébenelsőízbenkísérteelelnöktársátszolgálatra.Csatlakozvaazelőtte
felszólalópolgármesterasszonyszavaihoz,kiemelte,hogyanehézgaz-

b A Rába folyó mentén fekvő Kisbabot település első okleveles említése 1222-ből való. Az itt élő evangélikusok első templomát 1534-ben
építtette CsesznekyGyörgy, a terület birtokosa. Ez a templom azonban 1637-ben elpusztult. A szinte teljes egészében Luther tanítását
követő közösség 1737-ben újra felépítette templomát. Ezt a templomot a kiküldött bizottság szélesebbnek és magasabbnak találta az engedélyezettnél, ezért hosszas harcokat követően, megépítése után húsz
évvel a megyei határozat értelmében le kellett rombolniuk. A gyülekezet a türelmi rendelet idejéig Téthez tartozott, és csak 1812-ben
építtette fel a ma is meglévő templomot MalatideszJózsef, a gyülekezet első tanítója, majd lelkésze. A felszentelést pedig KisJános dunántúli püspök végezte 1813. augusztus 8-án.
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tatjanekünk:Istenperbeszédhelyett
párbeszédbekezdnépével.Perbeszéd
helyettmindigpárbeszédetkezdett,
hogylehetőségetadjonabűnbánatra,shogymegmutathassabűnbocsátószeretetét–mondtaazÉszakiEgyházkerületpüspöke.
AzünnepiliturgiábanDeme Károly, agyülekezetbenéppen–naprapontosan–huszonkétéveszolgálólelkészsegédkezett.
Aközgyűlésendr. Szőllős Márta,
azegyházközségjogászaszóltagyülekezetalakulásáról,valamintatemplomépítéskörülményeiről,idézvea
korabeli jegyzőkönyvek archaikus
beszámolóit.Azidézeteketszemélyes
gondolatok zárták: „Nekünk, mai
evangélikusoknakamostanimegemlékezésazértfontos,mertlátnunkés
tudnunkkell,hogyelődeinkmekkoraáldozatothoztakazönállóegyházközségmegalakulásáért,atemplom
felépítéséért.Ezazörökségkötelez.
Nem hagyhatjuk elveszni, bármily
nehéz jelen világunkban hívőnek
lenniésannakmaradni.”
Anógrádimegyeszékhely,Salgótarján várossá nyilvánításának kilencvenedikévfordulójaalkalmából
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, a gyülekezet tagja vette
számbaamúltat,ajelent,illetveajövőterveit.
A köszöntések sorában dr. Fábri
György újonnanbeiktatottegyházke-

b A salgótarjáni evangélikusok
szeptember 23-án, vasárnap délelőtt – a szokottól eltérően – fél
órával korábban érkeztek templomukba. Pontosabban a templom kertjébe, ahol három síremlék tövében megállva kezdték
ünnepi hálaadó istentiszteletüket
a gyülekezet önállósodásának
száznegyvenedik, a templom felszentelésének százharmincadik
évfordulója alkalmából.

Kétszázéves
akisbabotitemplom

daságihelyzetbenmégahuszonhat
százalékosmunkanélküliséggelküzdőSalgótarjánisképeslehetkilábalniaválságból,haavárosésazegyházakközösstratégiaéscélokmentén
tudnak és akarnak együttműködni.
g HHÁ

Azigazirekreációsközpont

Kétszázévvelkésőbbatemplomépítőősökutódaiünnepiistentiszteleten
emlékeztekmegatemplomépítésének
kerekévfordulójáról.Ámmásokais
voltagyülekezetnekazörömre.Sikerültarosszállapotbanlévőegykorilelkészlakástkívül-belülfelújítani.
AzünnepialkalmonnépesgyülekezetjelenlétébenSzemerei János, a
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület
püspökehirdetteIstenigéjét(képünkön). A liturgiai szolgálatban Kiss
Miklós, aGyőr-MosoniEgyházmegye
espereseésagyülekezetbenhelyettes lelkészi szolgálatot ellátó Deák
Ágota tétilelkésznővettrészt.
SzemereiJánosatízleprásmeggyógyításánaktörténetétválasztottaigehirdetésialapigéjének.Ajólismerttörténetkapcsán–agyülekezetörömünnepére ﬁgyelmeztetve – a hálaadás
fontosságátemelteki.
Az ünnepi istentiszteletet díszközgyűléskövette,amelyenelőször
agyülekezethittanosaiadtakműsort,
majdSárközi Lászlóné presbiterismertetteazegyházközségtörténetét.
Végezetülaközgyűléstköszöntések
zárták. Külön köszöntötték Fehér
Sándor presbitertisabbólazalkalomból,hogymegszakításnélkülötvenévevégziapresbiteriszolgálatot.
A templomi alkalom befejezése
utánagyülekezetátvonultaközelmúltbankívül-belülgyönyörűenfelújítottegykorilelkészlakásba,amelyetSzemereiJánosáldottmeg.Afelújítottparókiaadhelyetagyülekezeti
teremnekis,amelybenNémeth József,
azegyházközségvoltfelügyelőjekészítette az oltárt, mégp edig úgy,
hogy kifaragta a templom oltáránakkicsinyítettmását.
g K.M.

Százhuszonöt éves a gyékényesi templom

f otó : a d á m i m á r i a

b Gyékényesen, a Somogy-Zalai
Egyházmegye legnagyobb templomában jubileumot ünnepeltek
a hívek szeptember 23-án, vasárnap délelőtt. Az istentiszteleten
SzemereiJános, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke
hirdette Isten igéjét. A liturgiában SmidéliuszZoltán esperes,
helyi lelkész működött közre.

Anainiifjúfeltámasztásánaktörténete(Lk7,11–17)alapjánapüspökarról beszélt, hogy van valaki, aki
szembejönafájdalmascsoporttal,kereszteziatemetőbeigyekvőkútját.A
Jézustkövetőcsapatnakazéletakül-

f otó k : a d á m i m á r i a
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detése.SzemereiJánosezutánhangsúlyozta:„AzigazirekreációsközpontokIstenházai,amelyekbenlétrejöhetatalálkozásazzal,akiazélet
ígéretéthozzaahalálárnyékábanjáróknak.”Azértépültezatemplom,
hogy az újjáteremtés, megújulás
helyszínelegyen.
AzúrvacsorásistentiszteletetkövetőközgyűlésenelsőkéntSmidéliuszZoltánbeszéltatemplomésa
gyülekezet történetéről. Köszöntőt
mondottdr. Hári Tibor egyházmegyeifelügyelő,valamintSikter János,
a szomszédos porrogszentkirályi
egyházközséglelkésze.
Abensőségeshangulatúmegemlékezésközösebéddelzárult.
g AM

Háromegyházmegyében–harmincezerlélek

é g tá j o ló

Aki válaszol: Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke
– A Magyarországi Evangélikus
Egyházban az idei esztendő a tisztújítás éve, e sorok megjelenésével
egyidejűleg már az egyházkerületek
tisztségviselőnek megválasztásáról,
illetve beiktatásáról tudósíthatunk.
A Romániai Evangélikus-Lutheránus
Egyházban mikor esedékes a tisztújítás, és mennyi időre szól a tisztségviselők kinevezése?
– Nagy érdeklődéssel ﬁgyelem a
MagyarországiEvangélikusEgyházban zajló választásokat, a végéhez
közeledőtisztújítást.Azakülönleges
kapcsolat,amelynemcsupántörténelmilegvoltmeg,dejelenlegismegvan
azerdélyiésamagyarországievangélikusegyházközött,indokoljaérdeklődésünket,odaﬁgyelésünket.Feltételezem,hogyezfordítvaisígyvan.
Egyébként egyházunk kánonjának
3/a paragrafusa a következőképpen
deﬁniáljaeztaviszonyt:„ARomániaiEvangélikus-LutheránusEgyháza
hitvallásazonosságaalapjánszószé-

kiésoltáriközösségbenélaRomániai
ÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgyházzal (Erdélyi Szász Evangélikus
Egyház),aMagyarországiEvangélikus
Egyházzal,mindenmagyarevangélikusegyházzal,aLutheránusVilágszövetségvalamennyitagegyházával,valamint más országok evangélikus
egyházaival.”
A Romániai Evangélikus-LutheránusEgyházbannincsenúgynevezett
választási,tisztújításiév,amikormindenszintenválasztásoktörténnek.Ezt
nálunkmásképprendeziazegyházi
törvény, nevezetesen úgy, hogy – a
püspökkivételével,akittizenkétéventedirektmódonválasztanakagyülekezetiközgyűlések–mindentisztség,
azegyházközségi,egyházmegyei,illetve egyházkerületi szinten egyaránt,
hatévesciklusraszól.
Aháromkülönbözőegyházszervezetiszintenháromkülönbözőévben
ejtjükmegaválasztásokat,azazegyik
évbenmegtörténnekazegyházközsé-

giválasztások,akövetkezőévbenaz
egyházmegyei tisztségekre választunk,aharmadikévbenpedigazegyházkerületiszintkövetkezik,azazazsinati tagoknak és az egyházkerületi
presbitériumnak,azegyházkerületivezetőtanácstagjainakamegválasztása.Mindenkinekamandátuma–beleértveazországosfelügyelőtis–hat
évreszól.Errőlakánon264.paragrafusarendelkezik,amelyszerintaválasztásoknakezaritmusaazegyházi
testületekmunkájánakösszehangolásátteszilehetővé,éskellőegyensúlyt
biztosít.Ígyépülfeltehátamiválasztásistruktúránk.
– Bár az EvangélikusÉletbenidőről időre megjelennek híradások az erdélyi egyházkerület különböző eseményeiről, magának az egyházkerületnek a struktúrája kevesek előtt ismert.
Tulajdonképpen hány egyházmegyét,
hány gyülekezetet és milyen létszámú
magyar ajkú evangélikusságot foglal
magában az erdélyi egyházkerület?

–ARomániaiEvangélikus-LutheránusEgyházfelépítéseeléggéhasonlítaMagyarországiEvangélikusEgyházstruktúrájához,hiszenmiiszsinatpresbiterielvenfelépülőegyházvagyunk, és ugyanúgy szerveződünk
gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületiszinten.Mindenegyházközségitagjogosultrésztvenniazegyház kormányzásában közvetlenül
vagytörvényesképviselőnkeresztül.
Azegyházkormányzásábanpediga
paritáselve,vagyisalelkésziésnem
lelkészielemazonosméretűbefolyásaérvényesül.
Legfőbbképviseletiésközigazgatási,törvényhozóésválasztói,valamint
teológiaidöntéshozószervünkazsinat;azegyházközségésazegyházmegyelegfőbbképviseleti,közigazgatási
ésválasztóiszervepedigaközgyűlés.
Három egyházmeg yénk van: a
brassói, a kolozsvári és a nagylaki
(szlovák)egyházmegye.Akerületet
harminchatanyaegyházközség,három

ﬁókegyházközségésszázharminchat
szórvány alkotja, hozzávetőlegesen
huszonkilenc-harmincezerlélekkel.
IstentiszteleteinkenésgyülekezetialkalmainkonötnyelvenhirdetjükIstenigéjét:magyarul,németül,szlovákul,románulésangolul.
g EÉ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus
Egyház
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Emlékbizottsági„reform”

EvangélikusÉlet

Felekezetekésvallásokpárbeszéde
Ökumenikus konferencia Belfastban

Areformációszületésének2017-es,
ötszázadikévfordulójárakészülvea
testülettagjaimárnemcsakazideitematikusév(Reformáció és nők) hátralévőfeladataittekintettékát,hanem
elhangzottak a következő esztendő
vezérgondolatával(Reformáció és tolerancia) kapcsolatos javaslatok is.
AzEOMigazgatója,dr. Harmati
Béla László azoktóber16-ánaDeák
térentartandómariológiaikonferenciávalkapcsolatosprogramotismertette. (Az EOM-ban novemberben
egyébkéntkiállításnyílikSzentágothai
János professzornak, Kossuth-díjas
anatómusnak az akvarelljeiből; az
evangélikustudósoktóber31-énlenneszázéves.)
Tudományoskonferenciávalemlékeznekmegazötszázéveszületett
Huszár Gálról – tájékoztatott dr.
Hubert Gabriella, az Evangélikus
Ors zág os Könyvt ár tud om ányos
munkatársa. A szimpózium helyszíneazEvangélikusHittudományi
Egyetem(EHE)lesznovember7-én,
atudománynapjaalkalmából.
Mit jelent a 2017-es évforduló a magyarországi testvéregyházak számára? címmelmetodista,unitárius,baptista,református,katolikusésortodox
részvétellelleszkerekasztal-beszélgetés,amelyet–dr. Fabiny Tibor professzorjavaslatára–aMagyarországi
Luther Szövetséggel együttesenszervez
megdecember8-ánazemlékbizottság.
Megkezdődöttajubileumiévtiszteletére egyházunk megbízásából
készülő Luther-rajzﬁlm próbaepi-

zódjának–úgynevezettpilotjának–
agyártása.AﬁatalLuthernek Dévai
Balázs, azidősnekSinkó László kölcsönziahangját.
2013aReformáció és tolerancia tematikuséveleszegyházunkban.Az
emlékbizottságfotópályázatotírtki
etémában.Agyőztesalkotásfelhasználásávalkészülőplakátországszerteláthatólesz,ésajövőéviEvangélikus naptár címlapjánismegjelenik.
Anaptárezenkívültanulmányokatis
szentelmajdatoleranciakérdésének.
A2013.évtémájávalkapcsolatban
dr. Korányi András ismertettejavaslatait.A2013.évtémájávalkapcsolatban dr. Korányi András ismertette
javaslatait.AzEHEdocenseazegyháztörténészésagyakorlólelkészszemszögébőlközelítettemegakényesés
szerteágazótémát,azarrólvalóbeszéd
módszertanát.Fontos,hogygyülekezeteinkésoktatásiintézményeinkatoleranciárólvalóbeszélgetésfórumává
váljanak–mondta.
Dr. Csepregi Zoltán, azEHEEgyháztörténeti Tanszékének vezetője
beszámoltatervezettLuther-könyvsorozatmunkafolyamatainakállásáról.
Luther műveinek tizenkét kötetesre
tervezettválogatásából–atavalyelsőkéntmegjelentkötetután–várhatóannégyévenbelültovábbinégyjelenikmajdmeg.Aprofesszortájékoztatást adott a Lipcsei Egyetem
pfarrerbuch.de internetes oldalán
elérhetőlelkészéletrajz-gyűjteményhezvalócsatlakozáslehetőségérőlis.
g BallaMária

fotópályázat – reformáció és tolerancia
AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságapályázatotírkia2013-astematikusév,aReformáció és tolerancia évének
plakátképére.AReformáció és tolerancia témájúplakátjelmondata:„Elviselni egymást szeretetben”.Atematikusplakáthozésannakjelmondatáhozillőfotókatnyomdaisokszorosításraalkalmasfelbontásbanoktóber15-éigvárjákapályázatkiírói.Aplakátországszerteláthatólesz,a
2013-asEvangélikus naptár elülsőborítójánisszerepelnifog.Apályamunkákaszerkesztoseg@lutheran.hue-mailcímreküldendők.

CineFest
b Idén kilencedik alkalommal rendezték meg szeptember 14–23. között
Miskolcon a nemzetközi JamesonCineFestet. Az első nagyjátékﬁlmes
rendezők nemzetközi versenyprogramját a számos rangos ﬁlmfesztiválon – többek között Cannes-ban, Berlinben, Montrealban, Karlovy Varyban – is megforduló nemzetközi ökumenikus zsűri is elbírálta. A tizenhat versenyﬁlm közül választásuk az Ausztriában élő HüseyinTabak Aszépségedsemmitsemér című ﬁlmjére esett, amely egy
török-kurd menekült család beilleszkedési nehézségeit mutatja be a
hallgatag kisﬁú, Veysel szemszögéből.

Az ökumenikus zsűri által kiadott
hivatalosközleménybenazalábbiindoklásolvasható:„Azegyszerűszerkesztés és művészi megfogalmazás
mellettarendezőjóérzékkeltalálta
megazegyensúlytavisszafogotttörténetmesélésésamagasszintűköltői
kifejezésközött.Művészimódonmutatjamegakisebbségbenélőkproblémáinakösszetettségét,ésablakotnyit,
amelyenátbetekinthetünkamenekült
családokmindennapjaiba.”
Aversenyprogrammellettszeptember20-ánmegrendeztékazökumenikusmédianapotis,amelynekkeretébenakortársmozivallásosdimenzi-

óitvázoltaHans Hodel, azInterﬁlmelnökeésKovács Ákos, aPázmányPéterKatolikusEgyetemKommunikációésMédiaIntézeténekvezetője.A
beszélgetésen részt vett dr. Fabiny
Tamás, azÉszakiEgyházkerületpüspökeis.AfórumotIngrid Glatz vezette.(A beszélgetésről és a ﬁlmfesztiválról következő számunkban tervezünk
részletes beszámolót. – A szerk.)
A2012-esmiskolciCineFestenaz
ökumenikuszsűritagjaivoltak:IngridGlatz-Andereggzsűrielnök(Aarwangen,Svájc);KovácsÁkos(Budapest);Laborczi Dóra (Budapest).
d EvÉlet-infó

b A SocietasOecumenica, vagyis az ökumené európai kutatóinak társasága augusztus 23–28. között tartotta XVII. konferenciáját az
észak-írországi Belfastban. A kétévenként megrendezett tanácskozás
fő témája ezúttal az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd viszonya
volt. Magyarországról KránitzMihály, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karának alapvetőhittan-professzora és jelen
sorok írója mint az intézményes tag Ökumenikus Tanulmányi Központ titkára vett részt a munkában. Összesen tizenöt előadás, rövidebb-hosszabb bevezető és korreferátum, továbbá tizenhat műhelyelőadás tárgyalta a kérdést.

A szerző balján a konferencia másik magyar résztvevője, Kránitz Mihály
Általános volt a vélemény, hogy az
ökumenikus párbeszéd módszerei,
eredményeitöbbé-kevésbéavallásközipárbeszédreisalkalmazhatók.Azaz:apartnerminélalaposabbmegismerése,emberiméltóságánaktiszteletbentartása,amelynemjelentiaz
adottesetbenfeloldhatatlanellentétek
ﬁgyelmenkívülhagyását.Annyivalnehezebb,hogyahasonlóságok,egyezésekarányanyilvánsokkalkisebb,mint
akeresztényfelekezetekközött.Éppen
ezértavallásközipárbeszédszétszabdalásafelekezetekszerintnemhatékony, sokkal célszerűbb lenne „legalábbkifelé”nagyobbegységetmutatni.Amikorpedigökumenikusbizottságban folytatunk párbeszédet más
vallásokképviselőivel,akkoraközöttünklévőeltéréseketnemelőttükkell
megvitatni. Kívülről – gondoljunk
csakaziszlámvilágra–egységesnek
tekintika„keresztényNyugatot”.
Néhányfontosabb,továbbimegfontolástérdemlőgondolatazelőadásokból.
Annemarie C. Mayer freiburgi
professzorHol állunk? Jelenlegi, vallásilag plurális helyzetünk teológiai
elemzése címmeltöbbekközöttarra
hívtafelaﬁgyelmet,hogysokan–túlzottudvariasságból–összekeverika
vallásitoleranciátésavallásszabadságot.Az,hogymamárnemerőszakkalakarunk/akarnakvallásikérdéseketeldönteni,mégnemjelentiazt,
hogynemkelldönteni.
Mika Vähäkangas ﬁnnprofesszor
asvédországiLundbólNyitott kérdések a 21. században címmeltartotta
fontosnak megjegyezni, hogy minden nyitottság és udvariasság mellett/ellenéreamegtérés/áttéréskérdésemindigottbujkálapárbeszédben,
ésazajó,haezzeltisztábanvagyunk.
Nemlehetettválasznélkülhagyniaz
amúgyköltőikérdést:miértnemfolytatunkintézményesítettpárbeszédet
bizonyosvallásiközösségekkel,példáulamormonokkal?Nagyonegyszerű:
haszázszorannyianlennének,mint
amennyienvannak(vagyiskörülbelül
aziszlámhíveivelegyeznemegaszámuk),akkoregészenbizonyosanfolyna intézményesített párbeszéd, és
örülnénkahasonlóságoknak…
Hans-Peter Grosshans professzor
(Münster)Más vallások hozzájáru-

lása a keresztény identitáshoz címmel
aztakérdésttettefel,hogymásvallásoksegítenek-ekeresztyénidentitásunk meghatározásában. Persze
ezakérdésisköltői,hiszenminden
vall ásb an vann ak has onl ós ág ok,
ugyanakkor keresztény hitünket a
másoktól való eltérések ismeretében, tudatosításában kell egyre inkábbmegélnünk.
Oliver Schuegraf egyházfőtanácsos,aNémetországiEgyesültEvangélikusEgyház(VELKD)ökumenéreferense,atársaságleköszönőtitkáraazökumenéésavallásközipárbeszédmegközelítéseirőlésmodelljeirőlszólt.Utalta3677oldalasDokumente wachsender Übereinstimmung
(A növekvő egyezés dokumentumai)
címűkönyvre,amelyazökumenikus
párbeszéd fontos dokumentumait
tartalmazza.Ezekdöntőenadifferenciáltkonszenzusmódszeréveljöttek
létre,vagyisatanításokmindkétfél
részére(még/már)elfogadhatóközös
megfogalmazásával.
A recepció, az általános elfogadottságnagyfokúhiánya(lásdpéldáulamegigazulásrólkiadottevangélikus–katolikusKözös nyilatkozatot 1999-ből, különösen katolikus
részről)azonban,úgytűnik,magának
a módszernek az eredményességét
kérdőjelezimeg.Emögötttalánaza
félelemismeghúzódik,hogyatanításkérdéseibenelért,bizonyosfokú
egyetértés új szakadásokat is előidézhet,hiszenamegigazulásnyilatkozatnakismindkétoldalrólbőven
akadtakkritikusai.Egyazonbanmindenképpenbiztos:aszemélyestalálkozásokat, emberi kapcsolatokat –
akárazökumenében,akáravallások
között–semmisempótolhatja.
A résztvevők között egyetértés
voltabban,hogyavallásközipárbeszédnekazökumenikuspárbeszéd
részévé kell lennie. Egyre inkább
megkellvitatnunk,ésegyetértésre
kelljutnunkabban,hogyanfogalmazzukéséljükmegkeresztényhitünket
másvallásoktagjaiirántvagyadott
esetbenvelükszemben.
Jelen sorok írója Világethosz, új
ateisták és keresztény identitás címmel
tartottműhelyelőadást.Asvájciszármazású tübingeni professzor, Hans
Küng 1990ótaazúgynevezettvilág-

ethosz,azazaközöserkölcsielvek,parancsokmenténavallásosemberek
mellettazateistákkal,agnosztikusokkalvalóösszefogásraisbuzdítavilágbéke,azemberiségjövőjeérdekében.
(Azötalapelv:neölj,nelopj,nehazudj,
neparáználkodj,tiszteldazősöket.)
Kérdés azonban, hogy mennyibenmotiválnakvalakitmásvallások
erkölcsi tanításai, ha a sajátjának
nem engedelmeskedik. És kit tart
visszapéldáulalopástólaz,hogyavilágbékétisveszélyeztetivele?(Azokatalegkevésbé,akikténylegveszélyeztetik.)
Azúgynevezettújateistákpediga
tudománynevébenvetikelavallásokat.(Nálunkazilyesmiannyiranemúj.)
Vagynemtudnakmitkezdeniavallásokkal,mintahírescambridge-iﬁzikus, Stephen Hawking, vagy pedig
egyenesen haszontalannak, sőt károsnaktartjákőket,különösenisakereszténységet,minta„Darwinrottweilerének”isnevezettoxfordizoológus,
Richard Dawkins. Utóbbiatudatosferdítésektőlsemriadvissza,úgyhogynálaa„nehazudj”alapvetőerkölcsiparancsa a vallásokra, keresztényekre
vonatkozóanerősenkorlátozott.
Belfastivárosnézésünkönlehetőségünkvoltmegﬁgyelni,hogyakatolikusokésaprotestánsok,pontosabban az egységes Írország és a
brit korona hívei közötti ellentét
máignemszűntmeg.Maisvannak
falak, ma is vannak felvonulások,
emb er i miv oltukb ól kiv etk őz ött
résztvevőkkel. A konferencia idején, augusztus 25-én, szombaton a
protestánsok tartottak bemutatót,
erősrendőrikísérettel.Akéttábor
tagjai között amúgy minimálisak a
kulturáliskülönbségek.Haazeurópaiértékekrőlésakisebbségekhelyzetérőlakarnakbennünketkioktatni,akkorottazészakírpélda…
Azaugusztus27-éntartotttaggyűlésenarésztvevőkarróldöntöttek,
hogy a 2014-ben esedékes konferencia helyszíne Budapest legyen.
Öröméselismerésezadöntés.Gondolhatunk arra, hogy haz ánkban
1943-banalakultmegazÖkumenikusTanács,ötévvelazEgyházakVilágtanácsaelőtt,vagyhogyamagyar
egyházaképpentízéve,2002.október1-jénEurópábanmásodikkéntírtákaláazEurópai ökumenikus char-
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b Rendhagyó módon az Evangélikus Országos Múzeumban (EOM) kezdte meg legutóbbi ülését a MagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottsága. A testület tagjai – dr.KertészBotond és ZászkaliczkyZsuzsa tudományos munkatársak vezetésével – megtekintették az október 31-ig látogatható, Reformációésnők című kiállítást. A szeptember
19-i munkaülés a Deák téri gyülekezet nagytermében folytatódott.

Egy ezeréves kelta kereszt körül Monasterboice-ban (Ír Köztársaság)
tát. ÉsperszeelismeréseezazÖkumenikusTanulmányiKözpont,személy szerint Tóth Károly nyugalmazottreformátuspüspök,alapítóelnökmunkájánakis.
A szokásos tisztújítás keretében
Dagmar Hellert, azEgyházakVilágtanácsaHitésEgyházszervezetBizottságánaktitkárát,abossey-iÖkumenikusIntézettanárátatársaságelnökévé,jelensorokírójátpedigtitkáráváválasztották.
g Dr.SzEntpétEryPétEr

EvangélikusÉlet

Óbudától Kőbányáig – evangélikus templomok éjszakája
van hozzá közünk. Így lehet a komoly-komornaktűnőAkadémiából
jóbarát–egyrendszeresvisszatérésrekésztetőolvasójeggyelmegispecsételhetjükeztabarátságot–,egy
sarokból„a”sarok,templombólimahely,szürkekiskocsmábólmulató.
Benépesül egy kőrengeteg azzal,
hogy történetét megismerjük. Hisz
minket,magunkatistörténeteinkéltetnek,hátmégegykevéssélélegző,
csupánemberialkotást!Cseh Tamás
utánszabadonsokanállítják,Budapestetcsakigazi,időtlencsavargással
tehetjükmagunkévá:végigaLövölde
téren,aLánchídon,aSzénatérenát…
Nemtúlzástehátaz„örvény”szó
használataafesztiválokszéleskínálatáraértve,várnakaterek–szakrálisak, szekulárisak, populárisak
egyaránt–,éshanyitottszívvelmegyünk,megnyílnaknekünk,megelevenednekletűntkorok,régiarcok,
hajdanihangulatok…
lutheránus zarándoklat
egy kora őszi éjszakán
Józ sefváros, Kelenföld, Kőbánya,
Óbuda,Budafok,Budavár,Csillaghegy.Ésperszeavidékievangélikus
helyszínek:Fót,Maglód,Nagytarcsa,
Telekgerendás.Megazok,amelyek
kevésséhirdettékmagukat,dekitártákakapukat.
Idénegyházunkisaktívanrésztvett
anyitotttemplomokéjszakáján,illetveazontúlis,az„örökségvasárnapon”
ésaszakrálisművészetekhetén.
A középkori Óbudát bemutató,
kiadósromfelfedezőtúrautánjólesik
gondolatbannemegykorifürdőket,
laktanyákat rekonstruálni, hanem
mondjuk egy színes üvegablakon
megpihentetniszemünket.
Egész nap várta a látogatókat az
(„újkori”)ablakairakülönösenisbüszkeóbudaievangélikustemplom.Kivetítőnmeglehetetttekinteniatörténetérőlszólóhúszperceskisﬁlmet,
a mesélő a helyi lelkész, Bálintné
Varsányi Vilma.

titkos terek az Üllői út 24.-ben

Érdekes például, hogy egy nem
éppevangélikusjelképkéntszámon
tartottkakasisülatemplomhomlokzatán,amelyazéberségethivatott
szimbolizálni.Ezazéberségvonatkozhat a templom viszontagságos
történetéreis:1944-benkiégett,és
habár két év múlva már használni
tudták,ateljesfelújításcsak1996-ban
fejeződöttbe.Akazettásmennyezet
ésazóriástölgyfakeresztárnyékában
azegymástkétóránkéntváltófoga-

namellőlismegszemlélniatemplombelsőt,sőtatoronybaisfelmászhat,aki
bírjaazingatagfatákolmányokonvalóközlekedést.Gyerekek,idősekegyaránt nekiveselkednek, másznak a
félhomályosterekben,mikoregylépcsőfordulóbanösszezsúfolódnak,udvariaskodnak,mosolyognak.Aharangontúlmárkissészürreálisakirándulásamadártetem-maradványokkal,
harisnyaszaggató kiszögellésekkel.
Akiideisfelmerészkedik,azcsöpp-

Az óbudai evangélikus templom
dóbizottság–dr. Győrﬁ Károly felügyelő vezényletével – készséggel
válaszolt a ﬁlm kapcsán felmerült
kérdésekre,ésajánlottlelkiépülést
szolgálókönyveket.
A86-osbuszÓbudárólKelenföldre szállítja a megszállott lutheránust.Újbudaegészmásvidék,egész
máshangulat.Akelenfölditemplom
nagyobb,mintazóbudai,éstalánkevésbécsaládias.AzoltárképahitetlenTamássaléskésőbbazsoltáréneklésekviszontnagyonisszemélyessé
teszikatalálkozást.
AzYbl-díjasPazár Béla tudományoshangvételűépítészetielőadása
utánlehetőségnyílikföntről,azorgo-

nyirácsosablakokonáttúlláthatÚjbudán,épplemegyanap…
AMy Friends négytagúvokáltanácsterembélikedveselőadásaután
„Én édes idvösségem” címmelmozgóképesészeneiSzenczi-zsoltár-feldolgozásokkal találkozhattunk. Grunwalsky Ferenc ﬁlmetűdjeiben erős
metamorfózisonmegyát–akevésbészínházbarátoknak–azÜvegtigrisből ismert„Csoki”,azazCsuja Imre. Akelenföldivásznonholpanaszos,
holharagos,demindenképpenkomoly,hithűszerzetestjátszik,gyertyalángotfújvaszaval,vagyperelaMindenhatóval. A kisﬁlm előtt és után
zsoltármegzenésítésekethallhatunk

Károly Edit ésaCustos Viol Consort
előadásában.Azestzárásakéntorgonásimaórakövetkezik,Pál Diana és
–Bence Gábor vezetésével–aFővárosi Protestáns Kántorátus szolgál.
Mindeközbenakőbányaiakisnyitottajtóknálorgonálnak–dr. Kinczler Zsuzsanna, azEvangélikusHittudományiEgyetemdocenseésGörög
Zoltánné, ahelyikántortartkoncertet–,majdaCantate Domino kórus
hangoljaátaközönségetmeditációs
hangulatbólhallelujázósba.Akinem
ismerőserre,annakirányadóleheta
templomjellegzetestornya,főlegesténként, mikor átszűrődik kereszt
formájúablakánabentifény.Beesik
azember,aztánazelébejövőnyájasságtólmegámulatbaesik.Igéskártyát
húzhat,nemcsakmagának,azegész
családnak, aztán a programokról is
bőségesinformációtkap,taizéiimaórautánzsíroskenyeresagapé,majd
kőbányaitemplomtúravárja.
A pincébe díszkísérettel mehettem.Bentnémacsend,Ecser Réka, a
kőbányaiiﬁlelkestagjaéppazalaposan átélt „Feszítsd meg!” mondat
utántartszünetet.Középenasztal,
rajtagyertya,félkörbenülahallgatóság.RékamellettRegős Mátyás. Felváltva szavalnak. Nem csupán az
egyháziviszonylatbantalánmárelkoptatott Ady-, Pilinszky-, Reményik-sorokkalérkeznek,Nemes Nagy
Ágnes, Szilágyi Domokos, Kányádi
Sándor, Petőcz András és Kertész
Eszter istenesverseiisszerepelneka
repertoárban.
Azoltárköréköralakbanépítkezőtemplombanakéseiistenesórais
kerekebb,atérissegítségünkrevan
atestvériközösségmegélésében.
Kár,hogyaHarryPotter-beli„hoppanálás”technikájátnemtudjaalkalmazniaszombatestizarándok,szívesenmegnéztevolnaugyanis,hogyanalakultazegyüttlétBudavárában,aholVölgyessy Szomor Fanni dalai,ésCsillaghegyen,aholpedigTed
Hughes Prométheusz-versei–Lázár
Júlia fordításában–szólaltakmeg…
Ésperszeszívesenmeghallgattavolna Fóton az Abel Concerts barokk
muzsikáját,NagytarcsánpedigaKorál-sziget koncertjétis…
g KinyikAnita

HálaadásSzügyben

Anyitotttemplomokéjszakájautánnappalisfolytatódottazáhítatosprogramsorozat.
Egyházunkországosközpontjában,azÜllőiút24.-benszépszámmalgyülekeznekajózsefvárosi,eleddigeldugottgyülekezetszékhelyénekfelkutatására.Lilaruhásifjúhölgylibbenbekerékpáron,Románné Bolba Márta.
Őittalelkészaugusztusóta.Azépületlátszólagcsakakutatóknaklehet
érdekes,afelirattanúságaszerintezazEvangélikusOrszágosLevéltár.Már
azelsőlépcsőfordulóutánkiderül,sokkaltöbbetrejt…
Amásodikemeletentaláljukatemplomteret,melynektörténetétHorthy Ákosnak, ajózsefvárosigyülekezetfelügyelőjénekelőadásábanismerhetjükmeg.Olyanfordulatokkalörvendeztetimeghallgatóságát,minthogy
„atótokaddigfúrták-faragtákagyülekezetet…”Látszik,szívügyeajózsefvárosievangélikusoksorsa.Azelsőemeletreereszkedvevesziátazidegenvezetőszerepét.Azöldterembentelepedikleatársaság(képünkön),
majdrávetimagátakörbeadottszázéveskódexekre.Arégilapoknakjellegzetesillatukvan,onnanmosolyognakránkaKossuthNyomdajóvoltából1905-benkönyvbezárt,egykorillatoskisasszonyokarcképei…
Akönyvállományegyszerencsésfrigybőlvaló:Podmaniczky Géza és
Degenfeld Schomburg Berta házasságánaköröksége.Kiskartalikastélyuk
könyvtáránakbútorzataisidekerült,tudhatjukmegakiskartalikarosszékekbesüppedve.Érdekes,hogyakönyvtártörténeteegyidőreösszefonódottaazEvangélikusTeológiaiAkadémiakönyvtáránaktörténetével,amígazakadémiaamaihelyére,aRózsavölgyiközbenemkerült.
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b Ünnepi istentiszteleten adott hálát szeptember 23-án a
szügyi gyülekezet, miután befejeződött templomának
külső felújítása. A három évig tartó renoválásra nemcsak
esztétikai okokból volt szükség, hanem az épület állaga
is indokolta. Az istentiszteleti szolgálatot dr.FabinyTamás püspök vezetésével Szabó András, a Nógrádi
Egyházmegye esperese és a helyi lelkész házaspár, Blatniczky János Dániel és Blatniczkyné HammersbergGancz stuckh Júlia végezte. A liturgiát hegedű- és
énekkari betétek színesítették.

AzigehirdetésalapjáulJeremiás könyvének 32,26.verseszolgált:
„Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” AzÉszakiEgyházkerületlelkészivezetőjerámutatott:
azősökélőhiténélfontosabb,hogyazélőkisminélintenzívebbenbekapcsolódjanakagyülekezetéletébe,ésezáltalnekikisélő
hitüklegyen.Ezakulcsaagyülekezetmegmaradásának,ahová
mindenkinekmeghívásavan.
Azistentiszteletetünnepiközgyűléskövette,aholajelenlévők
tájékoztatástkaptakarrólafolyamatról,melyatemplommegújulásáigvezetett.Agyülekezetlelkészekülönkiemelte,hogya
kivitelezőcégrendkívülprecízmunkátvégzett,ésahatáridőket
szigorúanbetartotta.Szóltarrólis,hogyamunkamindvégigjó
légkörbenzajlott,savállalkozásvezetőjévelésmunkatársaivaltestvéri,barátikapcsolatalakultkiahosszúegyüttműködéssorán.
Afelújításimunkákközelötvennégymillióforintbakerültek,azösszegmintegykilencvenszázalékáteurópaiuniósforrásbólsikerültelőteremteni.Afennmaradórésztagyülekezet,azegyházkerületésazországosegyházbiztosította.
Dr. Fábri György egyházkerületifelügyelőfelhívtaaﬁgyelmetarra,hogyafelújítássikereigazolja:aMagyarországiEvangélikusEgyházolyanközösség,amelyarendelkezésérebocsátottforrásokkaljóltudsáfárkodni.
g ZsugyElKornél
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kereszt(be)utak a városban
„Hagyja,hogyvigyeakultúraörvénye!”–invitáljakissépatetikusanolvasóit a Fidelio programfüzet. Bár
megkellhagyni,vanebbenaz„örvényben”valami.
Gondoljukcsakel,hatszázötven
különbözőhelyszínenvártákalátogatókatezenahétvégén,hatszázötvenfeléindulhattunk.Havidékre–
Egyházaskozárra, Jánossomorjára
vagyéppNagytarcsára–nemálltis
módunkban utazni, keresztbe-kasulbejárhattukBudapestet.
Budapolgárimacskakövein,aDuna-partonvagyéppaVárosligetberkeibenkönnyenviszaláb,könnyűa
szív.Könnyenodacsapódunk,könynyenszóbaelegyedünk,vitábabonyolódunk,hiszezértjöttünk:közvetlen
kapcsolatot létesíteni a kultúrával,
mely kapcsolat a hétköznapokban
jellemzőenavirtuálistérreszűkül.
Azörökségfesztiválonelsőkézből
tudhatunkmegolyaninformációkat,
amelyekhezmásképpcsakalegelvetemültebb autodidakták juthatnak
hozzá.Hányszormentünkmárelez
előttazépületelőtt,ésfogalmunkse
volt,kikhoztáklétre,milyenkörülményekközött,milyencéllal.Állaz
nélkülünkis.Sőtállt,ésmindenbizonnyaltúlisfogélnibennünket…
Amint viszont foglalkozni kezdünkvalamivel–lettlégyenszemély,
tárgyvagyfogalom–,azegyrefontosabbáválikszámunkra.Kapcsolódunkhozzá.Hatetszik:megszelídítjük.Azismerőslátványraújrarácsodálkozunk,smiután„bevettük”,új
minőségbenállelőttünk:mostmár

ArsSacra

a s Z e r Ző f e lv é t e l e

b Az ArsSacrafesztivál2012, azaz
a szakrálisművészetekhete szeptember 15-től 23-ig várta egyházbarát programokkal az érdeklődőket. A fesztivál keretei között
szervezték meg – immáron harmadszor – a nyitotttemplomokéjszakáját. De nem csupán a templomok tárták ki 15-én kapuikat:
elfeledett parkok, bevehetetlen
várak, kihalt temetők is megnyíltak, az Ars Sacra világi testvére, a
kulturálisörökségnapjai ugyanis szintén ez idő tájt zajlottak.
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EvangélikusÉlet

Hirdetés

Akeresztény vándorkiállítás keretébenszeptember19-tőloktóber14igaNyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnáziumbanJankovics
Marcell ﬁlmrendezőAz ember tragédiája címűﬁlmjénekgraﬁkáibólláthatókiállítás,melyreszeretettelmeghívomÖntéscsaládját.

felhívás
Legmagasabb egyházi kitüntetéseinket ősszel adjuk át.
2007-benazországospresbitériummegalkottaaztaszabályrendeletet
(I/2007.V.10.),amelyazOrdass Lajos-díj ésaPrónay Sándor-díj alapításárólés–éventeegyszeri–odaítélésénekkörülményeirőlszól.A2012.
évidíjazandókszemélyérevonatkozóanakuratóriumajánlásokatvár.
Emlékeztetőül:azOrdassLajos-díjolyan,feddhetetlenéletű,magyar
vagykülföldi,felszentelt–akármásfelekezetű–személynekítélhető,
akikiemelkedőensokattettamagyarevangélikusegyházért.APrónay
Sándor-díjolyanvilágiszemélynekvagyintézménynekítélhető,akivagy
amelykiemelkedőszellemivagyanyagitámogatássalállaMagyarországiEvangélikusEgyházmellett.Adíjakatifj. Szlávics László szobrászalkotta,velükpénzjutalomnemjár.
Azajánlásokat–1500–3000leütésnyiindoklással–Zászkaliczky Zsuzsannának, akuratóriumtitkáránakkérjükeljuttatnioktóber14-igakövetkezőcímre:1085Budapest,Üllőiút24.vagyzsuzsa.zaszkaliczky@lutheran.hu.

„Jöjjetekénhozzámmindnyájan…”
Tanévnyitó a roma szakkollégiumban
b Megtartotta ünnepélyes tanévnyitóját hétfőn az Evangélikus Roma Szakkollégium Nyíregyházán, s ezzel a speciális oktatási műhelyben megkezdődött a második tanév. A roma szakkollégiumba azt követően felvételiztek a ﬁatalok, hogy már bejutottak a Nyíregyházi Főiskolának vagy
a Debreceni Egyetem szabolcsi megyeszékhelyen működő Egészségügyi
Karának valamelyik szakára. Tanárok, tanítók, szociális munkások, szülésznők, védőnők, informatikusok, esetleg agrármérnökök lesznek a végzés után, egyházunk egyik legújabb intézménye pedig – mely a többi
történelmi egyházzal közösen megalapított Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagja – abban igyekszik támogatni őket, hogy majdan
képesek legyenek a többségi és kisebbségi társadalom közötti megbékélés érdekében munkálkodni.
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kiállítási meghívó

Hirdetés

felvételi tájékoztató a deák téren
ADeákTériEvangélikusGimnáziumba(1052Budapest,Sütőu.1.)a
2013/14-estanévrefelvételizniszándékozódiákokésszüleikszámáraszeptember 29-én, szombaton 10 órakor felvételi tájékoztatót tartunk.
Ezenazalkalmonaziskolaigazgatójaszámolbeaszülőknekiskolánk
működéséről,hagyományairólésafelvételirendszerről,agyerekekpedigdiákjainksegítségévelismerhetikmegaziskolát.Szeretettelvárjuk
amost4.és8.osztályos,érdeklődőtanulókatszüleikkelegyütt!

meghívó lelkigondozói konferenciára
AzEvangélikusKórháziLelkigondozóiSzolgálatnevébenszeretettelhívjukésvárjukideiőszikonferenciánkra.Helyszín:BéthelEvangélikus
MisszióiOtthon,Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.Időpont:október12–13.,
péntek15órátólszombat14óráig.Téma a stresszneurózis.
Költségek:aszálláspéntekéjszakáraésháromszoriétkezés3700Ft/fő
(akiágyneműthoz,annak500Ft-talkevesebb!).Aköltségekegyrészét
(1500Ft-ot)akórházmissziófedezi.
Jelentkezés:Honti Irénnél (tel.:20/824-5629,e-mail:iren.honti@lutheran.hu),Balogh Évánál (20/824-4723,bodzabokor@gmail.com)vagyKalocsa Zsuzsannánál (20/824-2256,kulzsi@hotmail.com).
program
Október 12., péntek
15.00:Kezdőáhítat
15.30:Astresszhatásaaházasságban,acsaládban–Tóth Melinda Anna kórházlelkész
17.00:Játékatémához–Heinemann Ildikó kórházlelkész
20.00:Estimeditáció–Balogh Éva kórházlelkész
Október 13., szombat
8.30:Reggeliáhítat–Bajuszné Orodán Krisztina kórházlelkész
9.00:Agyerekésastressz–tapasztalatokakórházban–Kalocsa Zsuzsanna kórházlelkész
10.00:„Pszichoszociáliselsősegély”–segítőfoglalkozásokközöttátívelőtevékenység–dr. Pátkay István neurológus,pszichiáter
12.00:Zárógondolatok–„Ajelenbékéje”–Honti Irén kórházlelkész

A roma szakkollégiumba felvételt
nyerthúszhátrányoshelyzetűhallgatóﬁzetkollégiumidíjat,de–teljesítményétőléshelyzetétőlfüggően
–tanulmányiésszociálisösztöndíjbanisrészesülhet.Análukelőnyösebb helyzetű hallgatókhoz képest
azonban nag yobb erőfeszítéseket
várnakeltőlük:nemcsakszociokulturálishátrányaikatkellledolgozni-

uk, de a szakkollégium spirituális,
kulturálisésközismereti„moduljának”foglalkozásaintovábbiteljesítményre ösztönzik őket tanáraik és
mentoraik.Ebbe–sokmásmellett
–vallás-ésbibliaismeret,közigazgatásiésszociálisalapismereteképpúgy
beletartoznak,mintahazaicigányság múltjának és jelenének alapos
megismerése.

Atanévnyitóünnepiistentiszteleten
dr. Fabiny Tamás, azÉszakiEgyházkerületpüspökeazalkalomraválasztott
ige – „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Mt11,28a)–alapjánahivatásés
aküldetésmibenlétérőlbeszéltaﬁataloknak,majdKrisztusnakaszegényekköztimunkájárólszólvamutattafelDilinkó Gábor romafestőművész
Jézus a szegények közt című,beszédes
alkotását.Azigehirdetésutánaroma
szakkollégistákkalegyütténekelteaz
ünneplősokaságacigányhimnuszkeresztény átiratát: „Isten, könyörülj
megnékünk,/neszenvedjentovább
népünk!/Megáldottál,megváltottál,
/Országodbabefogadtál.”
AzistentiszteletetkövetőigazgatótanácsiülésenSass Gyula Levente, az
EmberiErőforrásokMinisztériumának
főosztályvezetőjeköszöntőjébenarról
beszélt,hogybáraJóistennemteremtettbennünketegyformának,demindenképp egyenlőnek teremtett. Tukacsné dr. Károlyi Margit, aNyíregyháziFőiskolarektorhelyettesepedigazt
hangsúlyozta,hogyaszakkollégiumnak helyet adó intézmény tizenöthúszévetörekszikamagaeszközeivel
az esélyegyenlőség megteremtésére,
ezértisfogadtákbeörömmelazevangélikusegyházromaszakkollégiumát.
Laborczi Géza, a szakkollégium
lelkészigazgatójaemlékeztetettrá:a
KeresztényRomaSzakkollégiumiHálózattovábbinégytagjakülönépületben,függetlenintézménykéntműködik,anyíregyháziazegyetlen,amely
egymeglévőfelsőoktatásiintézmény
infrastruktúrájáthasználhatja.
g VEszprémiErzsébEt
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ágfalvi meghívó
Budavári evangélikus
szabadegyetem
A Bécsi kapu téri evangélikus
templom kápolnájában (BudapestI.ker.,TáncsicsMihályu.
28.)mindenhónapelsőhétfőjén
19óraikezdettelszabadegyetemielőadásokhangoznakel.
Elsőalkalom:október1.Előadó:dr. Fabiny Tamás püspök,
egyetemi tanár. Téma: Júdás
Iskariótes és az antiszemitizmus
gyökerei. Házigazda:dr. Pőcze Tibor gyülekezetifelügyelő.
A részvétel ingyenes. Mindenérdeklődőtszívesenlátnak.

„Nehagyjátokatemplomot,/Atemplomotsaziskolát!”(Reményik Sándor: Templom és iskola, 1925)
AzÁgfalviEvangélikusEgyházközségszeretettelhívogatjaÖntéskedvescsaládjátaszeptember30-án–azágfalvibúcsúnapján–9órakor
kezdődőhálaadóistentiszteletéregyönyörűenfelújítotttemplomunkba,
aholigéthirdetSzemerei János, aNyugatiEgyházkerületpüspöke.Abúcsútmegelőzőnapon,szeptember29-én,16.30-kortartjukRozmán Zoltán festőművésztemplomikiállításánakmegnyitóját,eztkövetően,17órátólpedigaGerhát családhangversenyét.Ezekreazalkalmakraisszeretettelinvitálunkmindenkit.
Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség presbitériuma

Fizessen elő lapunkra!

Hirdetés

ACsepeliEvangélikusEgyházközségoktóber7-én
istentiszteletenemlékezikOláh Károly templomépítőlelkészre.EmléktáblájánakavatásátésazigehirdetésszolgálatátBence Imre, aBudaiEgyházmegye
esperesevégzi.Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk!

Zarándokút a Szentföldre
Szentföld–Petra,október 18–25. Azutolsóhelyekrevárunkmégútitársakatszentföldizarándokutazásunkra,melyetSándor Frigyes esperesúrlelkivezetésével
indítunkel.Biztosindulás,garantált,életreszólóélmény!
Hacsatlakozniszeretnehozzánk,hívjaazalábbiszámot:Baksa László utazásszervező,20/824-9093.

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!
 


















meghívó eBBe-alkalomra
AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)
2012.őszisorozatánakcíme:A zsidó ünnepek keresztyén jelentősége. Akövetkezőalkalomoktóber11-én,
csütörtökön17órakorkezdődikKrisztus a sátoros ünnepekben (szukkot) címmelazországosirodautcáról
nyílótermében(1085Budapest,Üllőiút24.).Előadó:
Avi Snyder, aZsidók Jézusért (JewsforJesus)európai
ésmagyarországivezetője.

EvangélikusÉlet
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„Egyházunkjövőjeaziskolapadokbanvan!”
Interjú Kákay Istvánnal, az MEE Országos Irodájának igazgatójával

–Azevangélikusegyháznakazoktatásügy évszázadok óta kiemelten
fontosfeladata,Nagy-Magyarországonhatszáziskolájavolt,amiafelekezetiarányokismeretébenakár„túlreprezentáltnak”ismondható.1948ban230iskolánkatállamosították,az
utolsót,afasorigimnáziumot1952benvettékel.Harminchétévignem
voltevangélikusoktatásMagyarországon,amiazértisvoltazegyház
nagy szívfájdalma, mert nálunk a
templomésaziskolaegyüttműködése évszázados hagyomány, így az
egyházunkegyiklábátlevágták.
A rendszerváltás előtt, 1989 augusztusában kaptuk vissza a fasori
gimnáziumot, és ezzel indult el az
evangélikusoktatásújraépítése.Az
elmúlthuszonhároméveredménye,
hogyjelenlegötvennyolcközoktatásiintézményünkvan.
– Az utóbbi években számos iskolát vettek át az egyházak. Ebből a folyamatból milyen mértékben vette ki
a részét az evangélikus egyház?
–Amásikkétnagykeresztényfelekezethezképestlényegesenkevesebb oktatási intézményt vettünk
át.Míginformációinkszerintnagyságrendilegakatolikusötven,areformátusharminckörüli,azevangélikus
egyházhatintézménytvettátazelmúltévben.Ígyisháromezergyerekkelbővültdiákjainklétszáma(ezjelenleg több mint tizenötezer), és
nagykihívástjelentazőintegrálásuk.
Mimegfontoltanhaladunk.Csak
akkorveszünkátegyintézményt,ha
annak szellemiségével és a humán
erőforrással elégedettek vagyunk.
Együttműködünk az önkormányzattalésagyülekezettel.Ennekperszeazisazoka,hogyönerőbőlsajnos nem tudunk új intézményeket
építeni.Arendszerváltozásutánaz
ingatlankártalanításbólvisszakapott
egykoriiskoláinkmellettazutóbbi
évekbenfőlegottindultevangélikus
oktatás,aholazönkormányzatátadtaafenntartóijogokat.
Intézményeinkrealapvetőenatúljelentkezés a jellemző, még ott is,
aholagyereklétszámademográﬁai
hullámvölgy miatt alacsony, ezért
sokszorfájószívvelugyan,deelkell
utasítanunkajelentkezőket.
– Mit jelent a bővülés a gyakorlatban?
–Eztahirtelenésnagyonörvendetesbővüléstúgyszeretnénkkezelni,hogyaznecsaktáblacserétjelentsenazépületekfalán,hanemazintézményszellemiségében,értékrendjében,szakmaiszínvonalábanismu-

tatkozzonmegaminőségiváltozás.
Természetesenezekbenazintézményekbenáltalábanjószakmaimunkazajlotteddigis,azokataziskolákat, amelyek gazdasági, szakmai,
morális vagy hitéleti szempontból
nemvállalhatók,nemvettükát.
Adiákoknakáltalábanharmincötharmincnyolc százaléka evangélikusfelekezetű,igaz,atöbbségvallásos:rómaikatolikus,illetvereformátus.Nemkötelezőfelekezetheztartozónaklenni,megnemkeresztelt
gyereketisfelveszünk,ugyanakkoraz
intézményektöbbségébenjelenvan
azacsendeselvárás,hogymireadiákleérettségizik,kereszteljékmeg,
ámnemragaszkodunkazevangélikuskeresztséghez.
Azoknakagyerekeknek,pedagógusoknak, akiket átveszünk, meg
kell ismerkedniük a mi értékrendünkkel.Aszakmaiszínvonalmellett
mégvalamiplusztiskínálunk,egy
lelki,világnézetilehetőséget.Ahittanoktatásugyankötelező,defelmenőrendszerben(ajelenlegidiákoknaklehetőségükvanazetikátválasztani).Kötelezőahétfőiáhítat,amely
egynegyedórás,húszperceslelkialkalom.Gyermekközelimódonvalósítjukmeg–aziskolalelkészgyakran
gitározik, sok az ének, egyszóval
nemszigorúliturgikusesemény.
– Milyen volt az átvételek fogadtatása a szülők, pedagógusok részéről?
–Nemárulokeltitkotazzal,hogy
nem mindenhol fog adt ák kitörő
örömmel az egyházi átvételt. Igaz,
hogyarendszerváltásidejébőlismert,
akáratüntetésekigfajulóellenállás
nemvolttapasztalható.Aszorongások,félelmekinkábbazinformációhiánybóladódnak,ugyanisamagyar
társadalomegyrészeegyáltalánnincs
tudatábanazegyháziéletsajátosságainak,ésazismeretlentőlfél.
– Milyen prekoncepciókkal találkoznak?
–Sokanegyfajtaerőszakosságtól
tartanak,azidegenhitrájukkényszerítésétől,másokaztkérdezik,hogyan
kell majd segíteniük a gyereknek
otthonimádkozni.Nemkellettőlfélni,inkábbagyerekfogsegíteniaszülőnek, ha van benne szándék az
imádságra, ami egyébként természetesennemkötelező.
Azevangélikusmindigisnagyon
toleráns,nyitottegyházvolt,különösenazoktatásirendszerében,úgyhogyaztmondhatom,ezekakezdeti
szorongásokrendszerintfeloldódnak.
Csakminimális–egy-kétszázalék–
azoknakadiákoknak,tanároknaka

AMagyarországiEvangélikusEgyházegyetlenfelsőoktatásiintézménye
azEvangélikusHittudományiEgyetem,defontosmegemlíteniaszázévesmúltúbudapestiLutherOtthonfelsőoktatásiszakkollégiumotés
atavalyindult,nyíregyháziEvangélikusRomaSzakkollégiumotis.
Aközoktatásbanmintegytucatnyinagymúltúgimnáziumottartfenn
azegyház,ilyenpéldáulaBudapest-Fasori,illetveaDeákTériEvangélikusGimnázium,azaszódi,békéscsabai,soproni,nyíregyházivagybonyhádiintézmény.Emellettszámosáltalánosiskolátésóvodátüzemeltet
azegyház,amelyazidénhatnevelési-oktatásiintézménytvettát,ennek
következtébenatanulóklétszáma11594főről15159-reemelkedett,apedagógusoképedig1229-ről1507főre.

száma,akikelmennekazintézményből. Örvendetes tény, hogy sokkal
többenjönnénekáthozzánk.
– Hogyan sikerül maguk mellé állítani a tanárokat?
–Amikoregyiskolaátvételekezd
realitássáválni,akkornagyonalapos,
diavetítésselegybekötötttájékoztatóttartokatantestületnek.Ilyenalkalmakkor bemutatom az egyházunkat,annakoktatásiszerkezetét,és
elmagyarázom,hogymitjelentenek
azegyházisajátosságokamindennapokban.Utánakérdésekreválaszolok,
és ilyenkor rendszerint előjönnek
azokaszorongások,amelyekkelapedagóg us kollég ák szemb esülnek.
Ezeketáltalábansikerüliseloszlatni.
Azúgynevezettcsendeshétvégékentartottközösségépítésekisazta
célt szolgálják, hogy minél jobban
összejöjjönatantestület:vallási,pedagógiai,etikaikérdésekkörülforog
abeszélgetés.Ezekremárcsakazért
isnagyszükségvan,merthaelvárjukatanároktól,hogyamiértékrendünketképviseljék,akkorszükségük
vanamegfelelőinformációkra.Ahitéletértnematanárafelelős,deelfogadónakkelllennie,ésfontosazis,
hogynefejtsenkiellenpropagandát.
– Az említett tájékoztató mellett
milyen más lehetőségeket kínálnak a
pedagógusoknak arra, hogy elsajátítsák az evangélikus egyház oktatási
alapelveit, és a gyakorlatban is megfelelően alkalmazzák őket?
–Azújiskoláknakvanegymentorintézményük(ezrendszerintegy
többévtizedesmúlttalbíróiskola),
ahonnanmindengyakorlatisegítségetmegkapnak.Megismerikatantestületet, megnézik, milyen egy
áhítat, hogyan tanítanak, hogyan
szerveznekmegegyévnyitót.Emellett az Evangélikus Hittudományi
Egyetemennagysikerrelműködik
egy kifejezetten pedagógusoknak
indított,négyszemeszteresképzés,
amelyazevangélikusegyházoktatási-nevelésielveit,gyakorlatátosztjamegahallgatókkal.
– Mit jelent az egyházi nevelés
azoknak a gyerekeknek, akik előtte világi iskolába jártak? Akik nem álltak
kapcsolatban ezzel a szellemiséggel?
Van erre vonatkozóan már tapasztalatuk?
–Agyerekekkallódnak,csellengenek,azinternetenszörföznekéjszakábanyúlóan:keresikahelyüket.
Az egyházi oktatás fontos hiánypótlástisjelenthetaszámukra.Meggyőződésem, hogy az evangélikus
oktatás lehetőséget, kapaszkodót
tudadninekik.Azóvodáinkbanazt
láttuk,hogyagyerekekenkeresztül
könnyen megszólíthatóvá válik a
család,hiszenebbeazintézménybe
aszülőkmindigelkísérikagyereküket.Azttapasztaljákazóvodavezetők,hogykét-háromcsaládminden
évbencsatlakozikagyülekezethez.Ez
azáltalánosiskolábanisjellemző,de
a középiskolában már kevésbé, ott
márkevesebbakapcsolataszülővel.
Látjukanyitottságot.Nagyonsok
függaziskolalelkésztől,akinekszinténmegfelelőenkellkezelnieaszülőkkelvalóviszonyt.ASztehloGáborevangélikusgimnáziumbanaziskolalelkészirántpéldáulolyannagy
a bizalom, hogy az is előfordult: a
gyerekbehoztaaszüleit,ésnégyesbenülteklebeszélgetni.Aﬁatalok
megpróbálnak maguktól igazodni
egymásikértékrendszerhez,pozitívakatapasztalataink.
– A lelkészképzésbe beépültek ezek
az új feladatok?
–Igen,ateológiaiegyetemmeltárgyalunkis,hogyahallgatókszako-

sodjanak kifejezetten iskolalelkész
szakirányra,hiszenegyretöbbaziskola, egyre tudatosabban kell készülniaziskolalelkészihivatásra.
– A sok kihívás közül melyik a legnagyobb feladat az új intézmények elindításakor?
–Azintézményekéléremegfelelőszakmaiképzettséggel,tapasztalattalbíró,azegyházirántelkötelezett
vezetőttalálni.Azintézményvezető-

károsultak,diszlexiásak,látássérültekstb.)oktatásaésahozzájukértő
szakapparátus biztosítása. Vannak
olyaniskoláink,amelyekSNI-s,azazsajátosnevelésiigényűgyerekekrespecializálódtak,denagykihívás
őketúgyintegrálnianormálosztályokba,hogyaznemenjenaközösségrovására.Felkellkarolnunkaszociális szempontból veszélyeztetett
gyerekeketis.

nek evangélikusnak kell lennie, a
többi dolgozónál és a gyerekeknél
nincsilyenkitétel.
– Ebben az évben van-e valami aktualitás, évforduló, amely beépül a
pedagógiai programba?
–Sztehlo Gábor szobrát2009-ben
avattukfelaDeáktéren,szeptember
25-énvanaszületésnapja,adiákjainkisrésztvesznekakoszorúzáson.
Őemblematikusﬁguravolt,hitéleti
munkásságamellettazértis,merta
nácizmusésakommunizmusalattis
mentette az áldozatokat, elsősorban gyerekeket. Néhány éve még
nemistudták,kicsoda,nemvéletlenül,hiszenamunkásságáttudatosan
hallgattákel.Azőnevétasemmiből
kellismerttétennünk.Nemvéletlen,
hogyapestszentlőrinci,tavalymegnyitottintézményünkiséppenaző
nevétvettefel.Hamarosantanulmányiversenytiselneveznekróla.
2017-benleszareformációkezdeténekötszázadikévfordulója,amely
hatalmasünnepazegészvilágprotestánsegyházaiszámára.Erremárévek
ótatudatosankészülünk,mindenévbenreformációitémájúvetélkedőket,
versenyekethirdetünkintézményeink
számárakülönbözőterületeken(képzőművészet,zene,irodalom,történelem).Akövetkezőidőszakbanistematikuséveklesznek,többekközött
areformációésoktatástémakörének
középpontbahelyezésével.
– Miben más a mai kor, mint az elmúlt évtizedek? Milyen új kihívások jelentkeznek a pedagógiai munkában?
–Nagyonsokazelesettember,az
egyházalapvetőfeladataazőfelkarolásuk.Rengetegacsonkacsaládban
élőgyermek,azőesetükbenharmonikusnevelésnincs,eztaziskolának
valamennyirepótolniakell.Ugyanígykiemeltfeladatafogyatékkalélő
testvéreink(mozgássérültek,hallás-

Olyanmértékűelszegényedésttapasztalunk, amely már-már Twist
Olivérkoráraemlékeztet.Rajtakaptunkgyerekeket,ahogyakabátujjukban lopják ki a kiﬂit az iskolából,
ezérttöbbintézményünkbenisbevezettükazingyenzsíros kenyeret,
hogyneéhezzenekagyerekek.Nem
is gond olt uk voln a, hogy ilyen
mennyiségbenfogymajdazsír!Ma
már kifejezetten a szociálisan rászorulógyermekekétkeztetéséreis
gyűjtünkadományokat.
2010-ben indítottuk el a Sztehlo
Gábor ösztöndíjprogramot evangélikusfelekezetű,tehetségesésszociá-
lisanrászorulógyerekeinktanulmányainak támogatására; igen nagy
számban jelentkeznek a gyerekek
mentortanáraikrévén.
– Mit jelent a vallás a mai ﬁataloknak?
–Régebbenolyanﬁatalokjöttekbe
atemplomainkbaifjúságifoglalkozásokra,akiknekanagyszülei,szüleiis
evangélikusok voltak. Ez a helyzet
robbanásszerűenmegváltozott,különösenafővárosbanésanagyvárosokban:agyülekezetekifjúságifoglalkozásain már a résztvevők fele nem
evangélikus.Eltűntekahatárok,rengetegamásgyökerűﬁatal.Őketmeg
kellszólítanunk,hogyszimpatikusnaktaláljákazt,amitmikínálunk.
Teljesen más kihívásokkal kell
szembenézni,mintnéhányévtizede.
Erre megfelelő válaszokat kell adnunk,azoktatáspedigennekfőterepe, hiszen itt találkozunk ﬁatalokkal. Az iskolapadokban van az
egyházunkjövője!
g SzunyoghGábor

B o d a Z s u Z s a f e lv é t e l e

b Az evangélikus a magyarországi protestáns egyházak között a második legnagyobb felekezet. Évszázadokon át kiemelkedő szerepet játszott a hazai oktatásban, a kommunizmus évtizedei alatt azonban államosították nagy múltú iskoláit. A rendszerváltozás óta indult újra
az evangélikus oktatás, ma már ötvennyolc intézményben nevelik a
gyermekeket Luther szellemében. Kákay Istvánt, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos Irodájának igazgatóját, egykori magyar–
történelem szakos tanárt arról kérdeztük, hogyan készülnek az idei
tanévre, milyen aktuális kihívásokkal, feladatokkal kell szembenéznie az evangélikus oktatásnak 2012-ben.

Az interjú megjelent a Köznevelés című folyóirat 2012. szeptember 14-i
számában

 e 2012.szeptember30.
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KOnFirMáCióéSEv
Konﬁrmációsfelkészítés
aMagyarországiEvangélikus
Egyházban
Lelkészek, hitoktatók írták
„Akonﬁrmációielőkészítőaparókiánzajlikbaráti,kedvesbeszélgetések
formájában.Avégénimádkozunk.Mindigvanmódvéleménycserére.Nem
kérdés-feleletavizsga,hanemazönmagukáltalösszeállítottkisanyag,melynekszövegeitfejbőlmegtanulják,ésszíndarabformájábanelőadják.”
***
„Változóidőtartamúafelkészülés,attólfüggően,hogymennyireérdeklődő,nyitott,eszeséslelkesatanítvány,illetvemekkoraelőképzettséggelrendelkezik.TartalmátaBiblia,vagyisalegfontosabbbibliaitörténetekjelentik,ésaﬁnnkáté,valamintLuther élete,egyházunkműködése,
atemplommegismertetése,azénekeskönyv,azegyháziév,azistentisztelet,agyülekezetünktörténeténekéséleténekfontosabbtudnivalói.”
***
„AKonﬁrmációi káté oktatásamellettifjúságiénekekkel,játékokkal,kirándulásokkalpróbálomaﬁatalokatakonﬁrmációutánkezdődőifjúságimunkábaésagyülekezetiéletegészébebevezetni.Akonﬁrmációnakszerintemugródeszkánakkelllennieagyülekezetiéletfelé.”
***
„Mindenhétenvankonﬁrmációióra,ésazonkeresztülkészítemfelagyerekeketakonﬁrmációra,melyközvetlenülhúsvétutánvan.Szigorúanistentiszteletkeretében,vizsgávalvégzemagyülekezetelőtt.Szósincselőremegadottkérdésekrőlésszíndarabról,melyekmostanábandivatosak.”
***
„ArégiKonﬁrmációi kátét tanítomúgy,hogyafejezeteketsajátossorrendben,logikaifelépítésszerintveszem.Iskolaihitoktatáskeretébenvannakazórák.Akonﬁrmációelőttvagyutánazifjúsággalegyüttelviszem
akonﬁrmandusokategycsendeshétvégére.”
***
„ATanuló közösségben címűkönyvetvesszükvégig.Akonﬁrmandusok
résztvesznekagyülekezetéletében,illetveegyintenzívfelkészítőhétvégén.Azévsoránkét-háromszülőiértekezletettartunk.Kötelezőaz
istentisztelet-látogatás,aholalkalmankéntmagukakonﬁrmandusokolvassákfelaliturgiaegyesrészeit.”
***
„ATanuló közösségben címűkönyvalapjántanítok.Mindenesetben
gyülekezetihelyiségben,nemiskolában.Különösgondotfordítokarra,hogyértsékazistentiszteletet,ésotthonlegyenekbenne,ismerjék
a Biblia és az énekeskönyv használatát, és hogy maradjon olyan
anyag a kezükben, melyben utánanézhetnek mindannak, amit az
óráksoránmegbeszéltünk.”
***
„Akonﬁrmációsoktatáskétévrebontható.Ahatodikévfolyamazelőkonﬁrmációéve,ahetedikakonﬁrmációéve,ésanyolcadikőszénkerülsora
vizsgáraésakonﬁrmációsistentiszteletre.Ahatodikévfolyamonbibliaismeretettanulnakagyerekek,ahetedikévfolyamonahagyományosKonﬁrmációi kátét, egyháztörténetetésegyházismeretet.Acsaládokkaliskapcsolatbanállunk,szervezünknekikközösdélutánokat,beszélgetünk.Azistentiszteletetmindenvasárnaplátogatjákakonﬁrmációrakészülőgyerekek.”
***
„Kétévenátkészülünkfelagyerekekkelakonﬁrmációra,mégpedigúgy,
hogyegyéviskolaiésegyévgyülekezetifelkészítéstörténik.Követelmény,hogyhavontakétalkalommalmindenkonﬁrmanduslegyenjelenatemplombanvasárnaponként.Avizsgaúgytörténik,hogyakiötvenszázalékotteljesítírásban,azvizsgázhatszóbanagyülekezetelőtt
ahagyományosmódon.”

tudta-e, hogy…
…akonﬁrmációbibliaialapjátApCsel8,14–17jelenti?Ittolvasható,hogy
PéterésJánosapostolellátogatottSamáriába,hogyaJézusnevéremegkeresztelt,Istenigéjétbefogadósamáriaiakrategyeakezét,hogyrészesüljenekaSzentlélekajándékában.Etörténetjelzi,hogyakeresztségés
aSzentlélekelnyeréseelkülönülhetegymástól.
MikéntJézustisaSzentlélektesziképessémessiásiküldetésebetöltésére(Mk1,9–11),úgyakeresztényembernekisigentkellmondania
megkereszteltvoltára,megkellerősítenie(latinul:conﬁrmare)akeresztelésekorakeresztszüleiáltalkimondottígéreteket,hogylegsajátabbemberihivatásának,Istenszolgálatánakszenteljemagát.

Akonﬁrmációjelentősége
ésaktuáliskérdései
Azősziidőbeköszöntévelelkezdődöttegyújtanévis.Agyülekezetihittanórákmárelindultak,azelsőskisdiákokközöttottvannakazújevangélikushittanosok,ésmárvégigjártukazösszesóvodaiszülőiértekezletet,hogyhívogassunkazovishittanrais.Agépezetakorrepetálásokés
aszakkörökhadaellenéreisműködik,folyikazevangélikushitoktatás
a2012–13-astanévbenis.
Demiahelyzetakonﬁrmanduskorúváválthetedikosztályosokkal?
Vajonőkésszüleiktudják-e,hogymilyenjelentősévelőttállnak?Mitjelentakonﬁrmációakonﬁrmanduskorúváváltgyermekekéscsaládjaik
életében? Bizony a tapasztalat azt
mutatja,hogyegyrekevesebbentudjákerreakérdésreaválaszt.
Azokban a családokban, ahol a
nagymamamárévekótaemlegetia
konﬁrmációt,nemolyannagymeglepetés,hogyelkezdődikakonﬁrmációsoktatás.Deagyökereiktőlmárelszakadt,máshováköltözöttcsaládok,
agyülekezetükkelélőkapcsolatotnem
ápolók,acsonkacsaládok,aholmásfelekezet szerint keresztelték meg a
gyermeket,tudnifogják-e,mirőlszól
azevangélikuskonﬁrmáció?
Hetedikeskorúﬁatalokkalteszteltemaminapakérdést.Azelsőkonﬁrmandusórakereteinbelül,demég
atanévnyitóistentiszteletrekészülve
beszélgettünk: „Tudjátok-e, miről
szólakonﬁrmáció?”Akérdésemre
visszafogottcsendvoltaválasz.Rögtöneszembejutottatavalyiév,amikorbevezettükgyülekezetünkbena
szülőkkonﬁrmációsórájátis.Havontaegyszertalálkoztunk,éskonﬁrmanduskorúgyermekekszüleikéntbeszélgettünk.Azelsőkérdésottisezvolt:
„Tudjátok-e,mirőlszólakonﬁrmáció?”Néhánytétovaválaszérkezett,
vagyinkábbkérdés:„Nemilyenkor
vesznekagyerekekelőszörúrvacsorát?Ilyenkortanulnakis,nem?”
Nagyszomorúságomraahitkérdése,ahitbenvalómegerősödéslehetőségesenkineknemjutottautomatikusanazeszébe.Pedigúgyvártamvolna,hogyaszülőkmeséljenek
arról,azőéletükbenismilyensokat
jelentett a konﬁrmáció; hogy egy
egészéletremeghatároztaahitbélifejlődésüket;hogysegítettnekikmárfelnőttkéntbeépülniagyülekezetésaz
egyházközösségébe;éshogygyermekeiketisazérthozzák,merteztahagyománytszeretnékfolytatni.
Ezakonﬁrmációvalkapcsolatostétovázásésbizonytalanságszámomrajelzésértékű–denemvagyoklelkészkéntsemelkeseredett.Inkábbújrafeladatotésküldetéstlátokbenne
mindentanévelején.Újabbésújabb
lehetőségetarra,hogyazok,akikettőlacsodálatoslehetőségtőleltávolodtak,mostújrarátaláljanak.Deehhez
a rátaláláshoz és rácsodálkozáshoz
szükségvanarra,hogyakonﬁrmációvalkapcsolatbansokmindentújrafogalmazzunkésletisztázzunk.Ehhez
pedignagyonfontos,hogyazimádság,azalaposságratörekvőbibliaismeretmellettateológiatudományátis
segítségülhívjuk.
Gyakorlatiteológiaikérdéspéldá-

ulaz,hogykonkrétanhogyanszervezzükakonﬁrmációsoktatást,akátét milyen valláspedagógiai módszerek szerint tanítsuk, adjunk-e
tankönyvetakonﬁrmandusokkezébe,vagyakonﬁrmációhogyanépüljönbeazegészgyülekezetrevonatkozógyülekezetépítésitervekszerkezetébe.Akonﬁrmációmódszertani
vizsgálatáhozazalapvetőfejlődéselméleteketésavallásosfejlődésielméletekeredményeitisismernünkkell.
Akonﬁrmációkialakultidejearrautal,hogyagyermekkorésﬁatalkorküszöbénállóifjúemberújélethelyzetben, új felelősségek között
találjamagát,ésafelnőttéletrevaló

minden előnyével és hátrányával
együtt.Arégielsőbálozásgyakorlatamamárszintecsakhagyományőrzés,deaplázákbanvalókiöltözéstől
kezdveazelsőbulikbanvalórészvételigkimondatlanulbár,delezajlika
gyermekbőlfelnőttéválásgyorsfolyamata.Aszellemifejlődésünneplésére pedig ott van a nyolcadikos
ballagás, amely az egyháztól való
elidegenedésmiattalegtöbbcsaládbanátvetteafelnőttéváláspillanatánakünneplését.
Azelőbbilistábólalelkifelnőtté
válásmaradtcsakki,ésnekünkerreahiányrafokozottanérdemesﬁgyelnünk.

Konﬁrmációs vizsga Pilisen (2012)
felkészüléseidőszakábandöntőjelentőségű,hogyhitbelifelkészítésbenis
részesül-e.Akonﬁrmációravalókészüléssoránazevangélikusegyházaz
elmúltévszázadokbanalutheriKis
káté tanítására törekedett. Az elmúltévekbenezazalapvetőtanításimódszer–apedagógiaimegújuláshatására–modernésötletgazdag
módszerekkel,tanulóközpontúfelfogássaléstevékenyrészvételreépülő
metódussalegészültki.
A konﬁrmáció olyan rendszeres
teológiaikérdéseketisfelvet,amelyek
azúrvacsoravétellelkapcsolatosak.A
mihagyományainkszerintahitben
felnőttéválóemberakonﬁrmációja
alkalmábólvehetelőszörúrvacsorát.
Izgalmassáválikviszontakérdés,ha
szétnézünk az evangélikusok nagy
nemzetközicsaládjában:aztlátjuk,
hogyeztnemmindenütthozzánkhasonlóangyakorolják.Azelénkbejövőkegyelem(gondoljunkatékozló
ﬁú példázatában az Atyára) isteni
ajándéka vajon köthető-e emberi
teljesítményhez,vagyvan-eesetleg
egy olyan korábbi pont is, amikor
márélhetezzelalehetőséggelegyhívőember,egyhívőgyermek?
Miamimagyarevangélikusválaszunk,ésmikéntalakulönazonosságunkaválaszunktükrében?
Igazikihívás,hogyantudunkajelen
kereteiközöttválasztadniakonﬁrmáció régi hagyományokból származó
gyakorlatára,aszekularizációvilágábanahittanulásának,megtapasztalásánakésélményénekátadására.
Nem szeretném szétv álasztani
test-szellem-lélek egységét, mégis
azttapasztaljuk,hogyafelgyorsult
fejlődés miatt a ﬁatalok testi érése
sokkalhamarabbmegtörténik,ennek

Sokmindenottlehetagyermekből
ﬁatallá,majdfelnőttéválóemberéletében,dehaalelkiérettségnincsmeg
benne,akkorazegyiklegfontosabb
muníciójahiányoznifogafelnőttéváláshoz. A hatodikos vagy hetedikes
korbanmegtörténőkonﬁrmációnagyonjólidőzítettalapozásalehetne
annakafolyamatnak,amelybenahit
és lélek hozzáerősödik a szellemi,
majdtestifejlettséghez.
Aztgondolom,hogyezenapontonnyerielértelmétamaiember,a
szülő,acsalád,akonfirmandusszámáraisakonfirmáció.Hittelvalljuk,
hogyeztalelkiérettséget,méginkábbalelkiéshitbéliérettségfelévalóelindulásünneplésétakonfirmációbangyakoroljuk.Itttörténikmeg
afelnőttéválóemberéletébenazélet
sokféle szépségére és áldására, de
majdani nehézségeire való felkészülésis.Ahogyanakeresztségben
ünnepeljükIstenhozzánklehajlókegyelmét,úgyakonfirmációbanünnepeljükazéletteljességét,atestetlelket-szellemetadóIstenbűnbocsátó,életünketátölelőszeretetétJézus
Krisztusáltal.
Ahhoz,hogyakonﬁrmációújrajelentős állomás lehessen a felnőtté
válóﬁatalokéscsaládjaikéletébenis,
talánelőszörnekünkkellenemegújulóreménységgelakonﬁrmációratekintenünk.Reformációiörökségünk
szerint szabad úgy gondolnunk a
konﬁrmációgyakorlatára,mintamely
valóbanjelentőséggelteljeséletállomásaﬁatal,acsalád,agyülekezetés
azegyházszámárais,ésamelylegfőképpenahitbenvalómegerősödést,
alelkifolyamatainkIstenelőttvaló
megélésétjelenti.
g PángyánszkyÁgnEs
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AngéliKuSnEvEléS
nemzetközikonﬁrmációskutatásba
kapcsolódottbehazánk
b Tíz ország konfirmandusai töltenek ki kérdőíveket idén ősszel egy
nemzetközi kutatás részeként a konfirmáció, az egyházkép és a személyes hit vonatkozásában. Az egykori keleti blokkból Lengyelország és Magyarország kapott meghívást arra, hogy bekapcsolódjék
az immár ötödik éve tartó kutatási folyamatba, amely szociológiai
szempontok alapján igyekszik képet nyerni az egyes európai országok konfirmációs gyakorlatáról, módszereiről, hagyományairól, a
tizenévesek megszólításának, gyülekezetbe kapcsolódásának és
szolgálatvállalásának kérdéseiről. Hazánkban mintegy háromezer
fiatalt kérdeznek meg a kutatás során. A felmérésben a Magyarországi Evangélikus Egyház mellett a Magyarországi Református
Egyház és a Magyarországi Metodista Egyház vesz részt.

Az egyház jövője szemp ontjáb ól
kulcskérdésaﬁataloktevékenyéselkötelezettszerepvállalása,egyáltalán
ajelenléteagyülekezetekben–erre
jöttekráannakanemzetközikutatásnakazelindítói,akik2007-benhét
országban(Ausztria,Dánia,Finnország,Németország,Norvégia,SvédországésSvájc)közelhúszezerkonﬁrmandust,kétezer-hétszázlelkészt
vagy hitoktatót és hétezer szülőt
kérdeztekmegakonﬁrmációról.
Amegkérdezettcsaknemhúszezer
konﬁrmandus érdekes tükröt tartottazegyházakelé.Kiderültugyanis,hogyakonﬁrmációfontosaﬁataloknak,mégpedigelsősorbanaközösséghez tartozás élménye miatt.
Vonzószámukraakonﬁrmációsistentiszteletis,hiszenerrebeavatási
rítuskénttekintenek,ésspirituálisélményeketvárnaktőle.Ugyanakkora
vasárnapiistentiszteletek,amelyeket
azegyházakkapunakszánnakatársadalomésazifjúságfelé,aﬁatalok
számáratöbbnyireunalmasak.
Akonﬁrmációsikertelenségének
általánosokaazifjakszerintazis,ha
úgyérzik,azegyházképviselőirájuk
kényszerítikazakaratukat,hanemﬁgyelnekazőigényeikre,ésnemérzikaközösségélményét.
Sokantartanakattól,hogyagyerekközpontúpedagógiaiszemléleta
tartalomrovásáramegy.Akutatástapasztalataiszerintazonbanezafélelem indokolatlan. A gyermekek
Krisztushozvezetése,ahitalapvető
tanításánakelsajátításajólmegféra
közösségépítéssel.Azaﬁatalugyanis,akijólérzimagátegyközösségben,
jobbanistanul,ésnyitottabbleszhitünkdolgaiiránt.
Kérdésazis,hogymilyenkapcsolódásilehetőségekettalálnakaﬁatalokahelyigyülekezetiközösségben.
Fontos tanulság, hogy a ﬁatalok
azokbanaközösségekbenmaradnak

meg a konﬁrmáció után, ahol van
programésfeladatszámukra.
Akutatáseredményetehátnemcsakakonfirmációsoktatásról,hanem a konfirmációt követő időszakrólisszól.Ígyvagyúgy,akonfirmáció során szerzett élmények
hosszútávonmeghatározzákafiatalokviszonyáthithezésegyházhoz.
Haúgytekintjük,hogyakonfirmációs oktatás a felnőtt gyülekezeti
életre nyíló ajtó, akkor érdemes
azonelgondolkodnunk,hogyegyházunkbanezazajtóvalóbannyitva
áll-eafiatalokelőtt.
Amostanikutatásimmártízország
negyvenezer ﬁataljának a véleményérekíváncsi.Akutatócsoportmagyartagjai:Pángyánszky Ágnes evangélikuslelkészésdoktorandusz,RozsNagy Szilvia evangélikuslelkészéshittanreferens,illetveHámori Ádám és
Siba Balázs, aKároliGáspárReformátusEgyetemﬁataloktatói.Akutatás
szigorúszakmaielvekésadatvédelmi
szabályokmenténfolyik.Az,hogya
kutatócsoportvalamennyitagjaelkötelezett,hívőegyháztag,sokanlelkipásztorok, egyúttal a vizsgálat tapintatos,problémaérzékenyszemléletéreisgaranciátjelent.
Hazánkbanakutatásmostősszel
kezdődik egy alaposan kidolgozott
kérdőívsegítségével.Ezakonﬁrmációsgyakorlatokeredményességétvetimajdösszeatelepülésszerkezetés
aﬁatalokháttereszerintaháromfelekezetben.MagyarországonevangélikusrészrőlazEvangélikusHittudományiEgyetemésazMEEOrszágos
IrodájánakNevelésiésOktatásiOsztálya,reformátusoldalrólaKároliegyetemmellettaZsinatiIfjúságiIroda,aDoktorokKollégiumaésaReformátusPedagógiaiIntézetvállalta,
hogyrésztveszakutatáselőkészítésében,feldolgozásábanéskiértékelésében.

Akutatásazevangélikusésametodistaegyházbanteljeskörűlekérdezéstjelent,vagyismindengyülekezet lelkésze és konﬁrmandusa
megkapjaazadottkérdőíveket,míg
areformátusegyházvéletlenszerűen
kiválasztottgyülekezeteknekküldiki
úgy,hogyvégülreprezentatíveredménytkapjon.AtervekszerintMagyarországonazanonimkérdőívek
segítségével körülbelül háromezer
konﬁrmandus és több száz lelkipásztortudjavisszaküldeniválaszait
akutatócsoportnak.
A kutatás második szakaszára
2013 tavaszán kerül sor. Ekkor a
konﬁrmálóﬁatalokmellettaszülők
ismegszólíttatnakmajdakonﬁrmációval,aﬁatalokvilágávalésnevelésikérdésekkelkapcsolatban,miközbenvilágosanmérhetőleszakonﬁrmandusokhitbeli,ismeretbelifejlődéseésegyházirántielköteleződésénekerősödése.2015-benpedigazeredetileg megszólított ﬁatalok közül
mintegyezerfőtismétmegkeresnek
a kutatók, hogy arról érdeklődjenek,milyenváltozásthozottakonﬁrmációótaelteltnéhányévahitükben,egyházhozkapcsolódásukban,
életvitelükben.
„Hallatlanajándékvoltszámunkraameghívás,hogyországosszinten
bekapcsolódjunk egy nemzetközi
teológiaikutatásba,sigyekszünkjól
élni e megtisztelő lehetőséggel. E
kutatásugyanisegyszerrenyitjameg
előttünkakaput,hogybemutassuk
anyugat-európaiprotestánsegyházakszámáraamagyargyakorlatot,illetvemiissokattanulhatunkanáluk
alkalmazottújabbmegközelítésekből
és módszerekből” – mondja PángyánszkyÁgnes,akipárhónaponbelülvédimegdoktoridisszertációját
afelnőttképzéstémájábanazEvangélikus Hittudományi Egyetemen.
Rozs-NagySzilviahittanreferens
reményénekadotthangot,amikorkifejtette: „Ahogy az első felmérést
követőenNémetországbaniselindult
egyreformfolyamatazegyházonbelül,úgyefelméréstőlisaztvárjuk,
hogy hozzájárul a Magyarországi
EvangélikusEgyházbanahittanoktatástavalyelindítottszerkezetiés
tartalmimegújulásánakeredményességéhez, és mozgásba hozza eddig
lappangólelkierőtartalékait.”
g HámoriÁdám,
PángyánszkyÁgnEs,
Rozs-NagySzilvia,
SibaBalázs

imaakonﬁrmandusokért
Uram, életadó és megtartó Istenem, hozzád könyörgök mindazokért, akik
idén kezdenek el konﬁrmációi előkészítőre járni. Te látod bátorságukat,
amikor bizalmat szavaznak neked s egyházadnak. Te látod hűségüket,
hiszen oly sok lehetőség kínálkozik, ők mégis téged választanak. Te látod
hitüket, mert bár a tapasztalt világ olykor riasztó, ők erősen hiszik, hogy
veled mindent jobbá tehetnek.
Uram, ne csak őket, hanem bennünket és gyülekezeteinket is készítsd
fel. Hadd legyünk méltóak a konﬁrmandusok megerősödő, ám gyermekségükben is óriási hitére. Hadd váljunk olyan egyházzá, mely képes lehajolni, meghallgatni, tervezni, cselekedni vagy akár táncra perdülni e
kicsinyekkel. Hadd legyünk élő templomoddá, Lelked otthonává, egymásra ﬁgyelő és egymást megtartó testvérekké.
Őrizd és Szentlelked tüzével építsd egyházadat, Uram! Ámen.

Kérdések
akonﬁrmációkörül
Akonﬁrmációrítusaavizsgávalésaz
ünnepiistentisztelettel,illetvealelkészekvezettekonﬁrmációifelkészítésévszázadokigközpontijelentőségűvoltazevangélikusgyülekezetek
életében. Az egykor csecsemőként
megkereszteltﬁatalimmár„felnőtt”
fejjel,elsajátítvaabibliaitörténeteket,megismerveazegyháztanítását,
ajóésrosszmegkülönböztetésének
a képességét birtokolva szabadon
felvállalja keresztény élethivatását,
nyilvánosanmegvalljahitét,részesül
Krisztustesténekésvérénekmisztériumában,ésjelképesenbefogadást
nyeragyülekezetfelnőtttagjaiközé.
Akonﬁrmációameghatározójellegétnagyrésztannakköszönhette,
hogy olyan egyházi befogadó rítus
volt,melyenmindenkinekkeresztül
kellettmennieahhoz,hogyagyülekezetéletébenbármilyenkomolyan
vehetőszerepetjátsszék.
Azidőksoránazonbanakonﬁrmációsórákésakonﬁrmációnapja
alaposaneltávolodottagyülekezetek
mindennaposvalóságától,mivelafelkészítő program gyakran teljesen
elkülönültsnagybankülönbözöttaz
iskolaihittanóráktól,akonﬁrmáció
napjapedig–széleskörbenelfoga-

dottnézetkéntvagyaténybebeletörődöttvélekedésként–gyakorlatilag
egyenlővéváltagyülekezetiballagással,melyutánaﬁataltlegfeljebbazesküvőjénlátjákismétatemplomban.
Akonﬁrmációtilletőkérdésekaz
előbbiekbenemlítettokokmiattegyreerősödnek,sválaszravárnakegyházunktól:
–Mégmindigbölcsdöntés-eeltiltaniamegkereszteltgyermekeket
az úrv ac sorától? Fenntartható-e,
hogytovábbraisakonﬁrmációhoz
kössükazelsőúrvacsoravételt?
–Akonﬁrmációnapjaösszhangbanvan-eagyülekezetegyébünnepialkalmaival?Agyülekezetmagáénakérzi-eakonﬁrmációünnepétés
akonﬁrmáltﬁatalokat?
–Miérttűnikelilyennagyszámú
ﬁatalagyülekezetekbőlakonﬁrmációután?
–Akonﬁrmációravalófelkészítés
módszertanalépésttart-eaﬁatalok
felgyorsultkulturáliséspszichológiaiváltozásaival?Azevangélikusgyermek-ésifjúságimunkapedagógiája
megfelelőenfelkészült-eamindenkorikorosztályhathatósmegszólítására?
g ExO

Akonﬁrmációtörténete
Az evangélikus konﬁrmáció szorosankötődikazegyházkétszentségéhez,akeresztséghezésazúrvacsorához.
Akoraikeresztényegyházkeresztelési gyakorlata elég hamar két
iránybakezdettelkifejlődnikeleten
ésnyugaton.
Keleten a beavatási rítus a kereszteléstmegelőzőenfelkészítéssel
indul,majdaliturgiábaneztagonosz
elutasítása,azengedelmességmegfogadásaKrisztusnak,ahitmegvallásaésahomlokolajjalvalómegke-

nése követi. Nyugaton a homlok
megkenése(bérmálás)akeresztelő
után,attólidőbeniselkülönülvetörtént,mertahittudatosmegvallásához,megerősítéséhez,vagyisakonﬁrmációhozkötődött.Abeavatórítuszáró-segybencsúcspontjamindkétesetbenazúrvacsoravételvolt.
Agyermekkeresztségelterjedése
eleintenemvolthatássalarítusraabbanazértelemben,hogyamegkereszteltcsecsemőkisrészesültekaz
úrvacsorában,melyhagyományttovábbraisőrzikazortodoxegyházban.

Azegyházerőteljesnövekedésének
ésagyermekkeresztségugrásszerűelterjedésénekköszönhetőennyugaton
egyrenagyobbhangsúlytkapottakeresztelőutánifelkészítés,sfokozatosanelváltegymástólakeresztelőésa
konﬁrmáció.Eleinteakonﬁrmációa
keresztelésnek mintegy kiegészítő
rítusavolt,majdaSzentlélekajándékánakolyankiemeltrítusa,melyelengedhetetlenazüdvösséghez.
Aﬁrenzeizsinat(1439)fogalmaztamegelőszörakonﬁrmációteológiáját,kiemelve,hogyakonﬁrmáció

ahétszentségegyike,melynekkiszolgáltatójaapüspök,seltörölhetetlen
jegy.Erítus„megerősítésre”közlia
Szentlelket, hogy immár hitében
megerősödve,akegyelembennövekedve „a keresztény bátran vallja
megKrisztusnevét”.1547-benatrentói(tridenti)zsinatmegerősítetteetanítást,ésaﬁataloknakahétéstizenkétéveskorközöttiidőtjelöltemeg
akonﬁrmációszámára.
Nyugatontehátakonﬁrmációa
hitbeli felkészülés (katechumená-
tus) végét jelentette, mely után az

egyénteljesjogútagkéntkapcsolódottbeagyülekezetistentiszteletiközösségébe.BárLuther akeresztségés
azúrvacsorakapcsánhangsúlyozta
ahelyesmegértésükhözésvételükhözszükségesfelkészültségfontosságát,mégsemalakítottkiegységes
képzésiéskonﬁrmációigyakorlatot.
Ennekkövetkeztébenavilágevangélikusegyházaiban,sőtamagyarországi gyülekezeteken belül is számos,
egymástól olykor jelentősen eltérő
gyakorlattaltalálkozhatunk.
g OPAT
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Anévvégigkísériazéletét
Beszélgetés Ravasz Ákossal, a 130 éve született református püspök unokaöccsével
b RavaszÁkos ﬁlmrendező, RavaszLászló dunamelléki református püspök unokaöccse az erdélyi Ravasz család leszármazottja. Budapesten,
a Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. 1970-ben feleségével a Német Szövetségi Köztársaságba emigrált, s ott ﬁlmművészeti tanulmányokat folytatott. Számos dokumentumﬁlm – például a Keresztéskorona, a KüldetésEvianba, az Elysium – társalkotója és producere, német közszolgálati televíziók állandó munkatársa. Évtizedekig a müncheni magyar református gyülekezet főgondnoki teendőit látta el.
Nagybátyjához fűződő emlékeiről egy düsseldorﬁ kisebbségügyi
konferencián beszélgettünk.

– Ritka történelmi név viselője. Mi- megfordultam.Későbbaﬁlmgyárban
lyen családi kapcsolat fűzi a hajda- kaptamfeladatokat,majdatelevízini püspökhöz, Ravasz Lászlóhoz?
óbandolgoztam.Ittfordulóponthoz
–RavaszÁkosLászlónakhívnak,kevesenviselikmamárevezeték-éskeresztnevet.Hivatalosanunokaöccsevagyokaz1882ben az erdélyi Bánffyhunyadon
születettpüspöknek,akötődéseimmégis–egyérdekescsaládalapításnakköszönhetően–ennéljóvalszorosabbak.Afelmenőknél
úgyalakult,hogykétRavaszﬁúelvett két Gönczi lányt. László és
Árpád nagyapám így kétszeres
unokatestvérekvoltak,amibibliaiértelembentestvérikapcsolatot
jelent,sígyisszerettékegymást.
Ebensőségesköteléketakövetkezőgenerációkistáplálták.ÁrpádévtizedekigaLónyayUtcai
ReformátusGimnáziumésKollégiumigazgatójaéstanáravolt,
1919-benazújjáalakulócserkészmozgalomelnökiposztjátisbe- Dr. Ravasz László (1882–1975)
töltötte.Areformátusegyházban
isadtakaszavára.Nagyapámnagyon érkeztemazéletemben:mivelnem
sokattettazért,hogyRavaszLászló láttam magam előtt perspektívát,
1920utánErdélybőlBudapestrete- 1970-ben feleségemmel disszidállepüljön,ésaDunamellékiEgyház- tunk.Egyévesvegyészmérnökimunkerületpüspökévéválasszák.Ecsa- kautánsikerreljelentkeztemaMünládikapocstermészetesennemér- cheniFilmművészetiFőiskolára,rendekszövetségvolt,ÁrpádésLászló dezőiszakonvégeztem.
nagyonszoroslelkikapcsolatbanis
Főiskoláséveimalattegyamerikai
álltegymással.
Fulbright-ösztöndíjjal – Németor– Nagybátyja a két világháború kö- szágb ól elsőként – a hollywoodi
zötti időszak vallási és politikai éle- AmerikaiFilmintézetbentanulhattének markáns alakja volt. Érte Önt tam.Évtizedekigmintíró-rendezőhátrányos megkülönböztetés e roko- szerkesztőésproducerdolgoztama
ni szál miatt?
televíziós és ﬁlmszakmában. 1991
–RavaszLászlóemlékevégigkísér- szeptemberében,éppenaszületésnate az életemet. A szocializmusban pomon,Indonéziában,Lombokszinőttemfel,ígyenévárnyékkéntve- geténforgatásközbenrepülőbaleset
tültrám.Márkisgyerekkéntszembe- ért.Mindannyiantúléltükakatasztsültemazzal,hogyüldözöttembervi- rófát,deháromévleforgatottmunselteeztanevet.Rádfalván,azeldu- kájaatűzmartalékalett.
gottormánságifalubanéppúgy,mint
Aﬁlmezéstezutánabbahagytam,
úttörőtáborokban, kórházban és a és diplomáciai pályára tértem. De
munkahelyeimen is az első kérdés nemsokáigbírtamkameranélkül,így
mindig a rokonságunkat ﬁrtatta. amikorbegyógyultakasebek,ismét
Belsőleglázadtam,nehezenfogadtam visszatértem a ﬁlmhez. Alkotásael,hogyapüspöklényeennyireátsző- immal a magyarság javát szolgáljeazéletemet,ésharcoltamameg- tam,mertanévkötelez…
határozóörökségellen.
– Milyen volt Ravasz László mint
Atovábbtanulásnálenévmégin- pater familias?
kábbhátránytjelentett,azideoló–Errőllegtöbbetunokáitudnának
gia i pál yák bez ár ult ak előtt em. mesélni,hiszengyakranvoltaknála.
1962-ben,azérettségiutánaFilm- Ők csak Tatának szólították. FelművészetiFőiskolárajelentkeztem. tűnt,milyentermészetességgel,talán
Anyomtatványleadásakoratitkár- egykistiszteletlenséggelisbeszélnek
ságonudvariasanbemutatkoztam. veleaﬁatalabbak.Nemvettezokon,
A titkárnő kijött utánam, és még mertolyannagyformátumúember
egyszer megkérdezte a nevemet. volt,hogyakicsinységekrenemigaAhallottakonelgondolkozott,sazt zánadott.Valószínűlegazunokáiban
tanácsolta, hogy végezzek el egy ismegvoltazemlítettvédekezésahíegyetemet,sakkornagyobbeséllyel resegyéniséggelszemben.Nohaegy
pályázhatok az áhított tanintéz- rendkívülszerény,sokszoralázatos
ményb e. Megfog adt am az intel- emberképeisélrólabennem,számet,ígykerültemaMűegyetemre. momramégistekintélytparancsoló,
Ottavattakveg yészmérnökké.
mindenhelyzetbenjelenlévőfelsőbb
– Végül mégis a ﬁlmezés lett a hi- lény,úgynevezett„ÜberVater”volt.
vatása…
– Önnek milyen személyes emlékei
–Márazelsőegyetemiévbenes- vannak a nagybácsiról?
ténként színházakban dolgoztam.
–Nagyonszerettem.Őkeresztelt
Munkakönyvetiskaptam,díszletto- megaközeli,Torockótéritemplomlogatókéntlépkedtemavilágotjelen- ban.AmikorBudapestrőlkitiltották,
tő deszkákon. Több teátrumban is Leányfalun találkoztunk gyakrab-

ban.MerthogyaDunamentitelepülésenlakott,szembenMóricz Zsigmonddal, akivel nagyon tisztelték
egymást.Ittishaltmeg1975augusztusában.
Személyesemlékkéntsokkedves
képet őrzök róla. Fiatalkoromban
gyakrankijártamhozzá,csodáltam,
talánkiishasználtamrendkívülitudását.Igennagyműveltségevolt,s
példáultöbbekközöttőértettemeg
velemKafka világát.Nagyonszeretteanagyírót,sétaközbenszámos
művérehívtafelaﬁgyelmemet.Most
islátommagamelőtt,ahogyazÁtváltozás bogármotívumárólbeszél.
Házasságkötésemelőttisfelkerestem,ésbemutattamnekijövendőbelimet. Emigrálásunk előtt
ismét meglátogattam Laci bácsit,áldásátkérve.Ekkormára
nyolcvannyolcadikévébenvolt,és
mintegyöregprófétabeszéltvelem.Kevesetkérdezett,demindentmegértett.
– Hogyan látja az azóta eltelt
idő távlatából Ravasz László
munkásságát?
–Azéletművealigmérhetőfel.
Széleslátókörűembervolt,kiterjedt ismeretségi körrel. Figyelemreméltóéletutatjártbe,már
ﬁatalonpüspökhelyetteslett.Tanított a kolozsvári református
teológiánis,ﬁlozófuskéntisnevetszerzettmagának,későbba
MagyarTudományosAkadémia
alelnökeként tevékenykedetett.
Horthy Miklós lelkigondozójakéntamagyarpolitikaegészérerálátott.Ebbenalégritkatérbennagyon
nehézvoltmegmaradnifeddhetetlen
kereszténynek:azigazságszereteta
vérébenvolt,szolgáltaazegyházat,
de a politika is megérintette. Az
erősenkatolikusMagyarországkormányzójareformátus–efelemásvilágbanapüspökmindenekelőttegyházpolitikusvolt.Befolyásávalsegíthetteareformátusegyházat,erősíthette az iskolarendszert, gyülekezetalapítás,templomépítésfűződika
nevéhez. Sok pénz felett dönthetett,demindigtisztakezűmaradt,
nemlehetettmegvenni.
Nagyon nyitott, az újra mindig
kész emberként jellemezhetem. Ő
volt az első rádiós igehirdető, az
éterenátszállóprédikációiigennépszerűnekbizonyultak.Azegészországhallgatta,talánennekisköszönhetteRavaszazismertségétésnépszerűségét,nemcsakMagyarországon,hanemEurópábanésmáskontinensekenis.Ugyanmegmaradtak
avallomásai,emlékezései,deazigaziRavaszLászló-portrémegrajzolásamégváratmagára.
– A zsidósághoz fűződő viszonya
viszont ellentmondásos…
–Azőkülönösegyéniségeazsidósághozfűződőviszonyábanistükröződik.Azelsőzsidótörvénynagy
kommentátoravolt,erreazerdélyi
zsidóbevándorlásrólszóló,sokszor
emlegetett„lavórésatinta”vagya
„kádésatinta”hasonlataibólkövetkeztethetünk.Nohaazelsőjogszabálytmegszavazta,későbberőskétségei támadtak: eljutott a nemzeti
drámafelismeréséhez.Szenes Sándor
Befejezetlen múlt címűkönyvébenis
említi – és családi elbeszélésből is
tudjuk–,milyenkrízisben,testibetegségbenélteátanémetmegszállást
ésazsidókdeportálását.
AJóPásztorBizottságalapítójakéntzsidómentőmunkájávalsegítettearászorultakat.Acsaládbangyakranszóbakerültek1938-banmondott

Ravasz Ákos
szavai:amennyibenMagyarországa
Szovjetunióvalmégisháborúbalépne,akkorelkerülhetetlenleszhazánk
oroszmegszállása.Profetikusember
volt,seztvalamilyenmódonazsidóságisérezteéstudta.Nohaszenvedélyesen, kettős érzéssel álltak e
névhez, az ő fejét nem követelték,
nemkerültbörtönbe.Budapestrőlkitiltották,sazigétsemhirdethette,de
Rákosi a korlátozott szabadságát
meghagyta.
– A zsidóság ma is így tekint Ravasz egykori szerepére?
–Néhányközvetlenemlékemmel
tudokválaszolni.Egyszer,mégakilencvenesévekben,azOrszágosRabbiképzőIntézetbekaptammeghívást.
Ateremvégébenfoglaltamhelyet.
AmikorScheiber Sándor professzor
valahogymegtudta,hogyegyRavasz
rokonvanateremben,szélesgesztussal,hangosszóvalhívottmagamellé. Jóllehet számos notabilitás vett
résztatalálkozón,atöbbiekcsodálkozásáraaprofesszormégisvelem
beszélgetettalegtöbbet.
Adialógusokáltalábanúgykezdődnek:RavaszLászlóésazsidótörvények,sazelsőtörvénymegszavazásamiatttermészetesenjönaszemrehányás.
Egymásikpélda:1972decemberében ﬁlmfőiskolásként nyertem egy
pályázatot, s választhattam, hova
menjektudósítanianémetkülpolitikaimagazinszámára.Izraelvolta
legmesszebb, így a közel-keleti országbaküldettemkimagam.Azelsőnégyember,akivelIzraelbentalálkoztam,mindtudottmagyarul.Éjszakaérkeztem,aportásaszállodábanhosszasantanulmányoztaazútlevelemet.Rámnézett,ésmegkérdezte,hogytudok-emégmagyarul,
mertőisszéphazánkbólszármazik.
Amásikhárommal,akikszinténbeszéltékanyelvünket,másnapdélig
akadtamössze.Asszisztensemanémettelevíziótól,Noemi Ben Natan
szinténérdeklődöttmagyartudásom
felől,azújságárusnálugyancsakhal-

lották,hogymagyarulbeszélünk…
Rövid beszélgetések után kiderült,
hogymindannyianismertékaRavasz
Lászlónevet.Megkellittjegyeznem,
hogy újdonsült ismerőseim mind
Erdélybőltelepültekki.
– A testvéregyházakkal milyen
volt a püspök kapcsolata?
–PozíciójánakmegfelelőenakatolikusegyházbólelsősorbanSerédi
Jusztinián hercegprímássalésProhászka püspökkelvoltjóviszonyban.
Természetesen később Mindszenty
Józseffel isbecsültékegymást.Ordass
Lajos evangélikuspüspökhözisbensőségeskapcsolatfűzte.Mintgyerek
emlékszemaz1956-osbeszédeikre:a
forradalomnapjaibanelőszörMindszenty szólalt meg, majd Ravasz
Lászlóbeszéltarádióban.Nagyvolt
akülönbségmondanivalójukközött,
areformátusfőpapkevésbéazaktuálispolitikából,inkábbabibliaiigazságokbólindultki.
– 1956 után hagyták dolgozni, vagy
rajta maradt a billog?
– Pasaréten, a Torockó utcában
laktam,közelünkbenvoltaTorockó
téri református templom. Nagybátyám,Joó Sándor szolgáltittlelkészként.Éppennálavoltam,amikoregy
nagy Pobeda autó kanyarodott a
templomelé.RavaszLászlószálltki
belőle.Istentiszteletettartott,ugyanisvisszaválasztottákazsinatlelkészi
elnökének,illetvedunamellékipüspöknek.AkommunizmusJanus-arcátmutatja,hogynagybátyámat1957
tavaszáighagytákdolgozni,viszont
JoóSándortbebörtönözték.Anagy
tehetségűigehirdetőnekegyetlenbűnevolt:hogyapüspökötbeengedte
azIstenházábaprédikálni,ésnagybátyámőttekintetteszellemiutódjának. Jómagam és sokan mások viszontőránézünkfelazidőtávlatából.
TöbbszörgondolokmagamisRavaszLászlóra.Aveleszembeniifjúkorilázadásommáramúlté,megbékéltem,ésbüszkevagyoknevére,a
„terhes”örökségre.
g CsErmákZoltán
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Ilyenkor, szeptemberben…
Ilyenkor, szeptemberben feltűnően
soklehajtottfejűkisgyereketlátok,ami
aztáneszembejuttatjaMóra Ferenc
Szeptemberi emlék címűnovelláját.Az
írásfőhőseamásodikosgimnazista
kisﬁú,akiacsaládszegénységemiatt
nem járhat iskolába, ám – tudásszomjamiatt–azablakonkívülhallgatóziklatinórán.AmikorEyszrichtanárúrmegkérdeziadiákoktól,hogy
magyarulmikéntlehetnelegjobban
visszaadniazUnus es Deus mondatot,
akkorsorrahangoznakelatökéletlen
fordításikísérletek.
„–EgyvagyIsten.
–No,nemegészen.Micsodaszórendez?
NagyMátyásészbekapott.
–Vagyishogy:egyIstenvagy…
Megintatanárúrhangjáthallottam:
–Nem,nem.Nemérzitek,hogya
latinbanvalahogytöbbvan?”
Akintfülelőkisﬁú–agyermekMóraFerenc–ezekutánmárnemtudjamagábafojtanisajátmegoldását,és
kalapálószívvel,azizgalombabeleszédülvebekiáltjaazablakon:„Egyedülte

Szeptemberközepénévekótaismétlődősormintakéntjelenikmegazéletembenahitoktatás.Ennyiévalattsok
mindenmegtörténikazemberrel–volt
máróriási,harmincfősóvodáscsoportoméskét-háromfőskiscsapatomis.
Voltcsupalány,idénpedigújkihíváskéntmegkaptamacsupaﬁúváltozatot.
Asokbarkácsolós,éneklős,virággyűjtős, szelíd foglalkozás után itt
vanújraanagycsatákéshőstettekfelidézésének ideje. Ha eddig Eszter,
AnnaésSáravezettékanépszerűségilistát,mostismétazélrekerülhet
Sámson,JózsuéésDávid.
Örömmelváromazidénrámbízottakat,ésnagyvárakozássalnézekIstenre,hogyvajonmijótkészítettnekünkerreatanévre.Ésperszeakarva-akaratlanul felidéződnek arcok,
sorsokarégiidőkből.
Jónéhányévvelezelőttiﬁútöbbségűhittancsoportunkegyikjellegzetes
alakjavoltBarnus. Nemisgondoltam,
hogyhozzánkíratják.Nemnálunkkeresztelték,nemisigenvoltkapcsolatunkazelőtt,deBarnusvalahogymégis
kinézhetett magának, mert az első
óránőisottfeszítettasorbanazovibólmárjólismertrégitanítványaim
között.Nagyfeketeszemehuncutul
csillogott,ésahányszorapadokközött
járvamegsimogattamafejét,mindig
hálásmosollyalsimultatenyerembe.
Megszerettükegymást,jólelcsatázgattunkazórákon.Harcoltunkmiﬁliszteusokkalésammóniakkal,győztünkGedeonésDávidoldalánazÚrral,szóvalszépenteltatanév,ésreménykedtem,hogyszépentelegetnek
aszívek-fejekisjóüzenetekkel.
Mártavaszodott,amikorazÚjszövetségről szólvakomolyabbfordulatraszántamelmagam.Azélővízről
akartam beszélni, amely ugye azért
elégelvontfogalom,hátcselhezfolyamodtam. Van egy olyan növényke,
amelyasivatagbancsontszárazzátöpörödvevészeliátavíztelenhónapokat,éveket,dehaeljönavárvavárt
eső,azonnalkizöldül,életrekel,csodásvirággábomlik.Jerikórózsájaa
neve.Eztvittembeakiscsapatnak.
– Nézzétek csak, tapogassátok
meg,élezanövény?–adtamakezükbeagombóccászikkadtkiscsomót.
Agyerekekafejüketrázták.Nem,
valóbannemlátszikbenneéletnek
semmijele.
–Ésmostbetesszükavízbe,meg
isöntözzük,lássuk,mitörténikvele!–adtamkiaparancsot.
A kis csapat szájtátva ﬁgyelt. A
töppedt száradék, amint vizet ért,
azonnal mozgolódni kezdett. Ha-

vagyazIsten!”Aszegénységetlegyőzőtudásszomjatérzékletesenbemutatónovellátezzelamondattalzárja
Móra: „…mindig telesziv árkodik
könnyelaszemem,haszeptemberben
lehajtottfejűkisgyerekeketlátok…”
Eszeptemberi emlék nyománkét
kérdéstfogalmazokmegmagamban.
Az első: létezik-e ma is tisztes szegénység?Vannak-eolyankoldussorsrajutottak,mélyszegénységbenélők,
akikfelakarnakkapaszkodni,ésaparadicsombólkiűzöttÁdámkéntvissza
akarnakjutniazédenbe,ahonnankiűzettek? Ábrázolható-e még ilyen,
szinte idilli módon a szegénység –
vagyanyomormárcsakagresszívvé
ésamorálissátesziazembert?
Amásikkérdésem:vannak-eköztünkilyenEyszrichtanárurak,akik
valóbanegyszerreakarnakoktatniés
nevelni?AkikazUnus es Deus mondatot tanítják diákjaiknak? Akik
nemcsakszakmailagkiválóak,dejó
lelkűekis?AmikorugyanisMóralatintanárameghallottaahelyesfordítást(„EgyedültevagyazIsten”),ak-

Jerikó
rózsája
lottnakhittága-bogakunkorodott,
nyújtózkodott,ésélénkzölddévált.
–Avíz,látjátok,milyencsodáttett
Jerikórózsájával?Jézusaztmondja,
ilyenalelkünknekazavíz,amitőad.
Örökéletrebuzgóvízforrásáválesz
benne.Felüdíti,életrekelti.
Folytattamvolnamég,denemlett
volnaértelme.Nemkellettekszavak,ezt
acsodátúgysemlehetettvolnafelülmúlni. Csak álltunk a virág körül,
amelymostmárottpompázottteljes
díszében,zöldenésélőn.Csendbenvoltunk,áhítatos,lüktetőcsendben.
Aztánelmúltazatanév,ésmúltaz
idő megállíthatatlanul. Barnuskám
nagyﬁú lett, afféle problémás kamasz, fékezhetetlen és öntörvényű.
Van,amikorkikellvárni,mígkiforrnakadolgok.DeBarnussajnostürelmetlenvolt…
Egyvasárnap–sokévvelkésőbb–
azistentiszteletközepénelhallgatottaz
orgona,éselaludtazösszeslámpa.Előfordulolykoráramszünetafalunkban,
deezvalamidermesztővolt.Baljósés
villámcsapásszerű. Mindenki nyugtalanulnézettkörbe,rosszatsejtettünk
többenis,láttamatekintetekből.
Aztánperszeújralettáram,csakaz
arosszérzésokoztakiskarcolásmaradtalelkünkben.Ésmentőkhangjasikítottavasárnapdélelőttibékéscsendességbe,majdegyhelikoptersüvített
elegészenközel,hatalmasszeletépteszaggattaafákat.Aztánújracsend,de
már nem az a békés, inkább valami
olyan,mintamikorazemberijedtenlapulasötétben,ésﬁgyeli,várjaazajokat,mertfélattól,amirőlmégnemis
tud,csaksejti,hogybajvan.
Délremindenfélepletykákkeringtek.Egymásnakellentmondóhírek,
egyvoltcsakközösbennük:hogyBarnusvalamivitasorándühbegurult,és
felmászottanagyfeszültségűvezetékhezapóznára.Hogymikéntjutottle,
aztsenkisemtudtabiztosan.
Mireennyitmegtudtam,mártöbb
különbözőfelekezetűkereszténybarátunk is ott gyülekezett a faluban,
mindannyian együtt imádkoztunk
Barnus életéért. Tizenhét éves volt,
nemlehetezavége.Sírvaésöklötrázvaostromoltukazeget,ésújramegújrapróbáltukátadniIstennekadöntés
jogát,hiszőbiztosanalegjobbatakarja,deismétcsakodajutottunk,hogy
nemésnem,Barnusnemhalhatbele

korölbenvittebeagyermeketaziskolába,éstöbbetazutánsosekértek
tandíjatacsaládtól.
Bárilyenkorszeptemberbenfeltűnőensoklehajtottfejűkisgyereketlátok,hiszem,hogymindkétkérdésre
lehetigennelfelelni.Mindenrossztapasztalatunkellenérebeszélhetünk
tisztes szegénységről, és ismerünk
olyanokat,akiklehajolnakamélységbezuhantakért.
Törekednünkkellakiáltóellentétek
kiegyenlítésére,anyomorenyhítésére,deafőkérdésmindenesetbenaz
Istennelvalóviszonyrendezettsége.Élhetvalakigazdagságbanhitnélkülvagy
szegénységben,Istenbekapaszkodva.
Ezértvizsgázunkvalamennyiennaprólnapra,hogyazUnus es Deus mondatot tudjuk-e helyesen fordítani:
„EgyedültevagyazIsten!”
g FabinyTamás

Elhangzott a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában 2012. szeptember 16-án

ebbeazostobakalandba.Harcvoltez,
valóságosküszködés,verítékeséselkeseredettmunka.
Azórákvánszorogtak,olyansokárajöttcsakvalamihír…Aműtőben
van,altatják,mégmindigsemmiváltozás.Végüleste:amputáltákmindkét
lábát,ígytalántúléli.
Másnapafaluvidámreggelizajaiis
halkabbakvoltak,azembereklehajtott
fejjeljártak,mindegyikünknekfájdalom,iszonyatésszégyentöltöttemeg
alelkét:vajonmitrontottunkel,hogy
ezakajlagyerekidáigjutott?Végüla
pontamondatvégén:túléli,haelfogadjaahelyzetét,ésakartovábbélni.
És többé már alig voltak jó hírek,
mertnemakart.Tomboltésüvöltött,
dühöngöttéscsapkodott,ésleesettaz
ágyrólzokogva,aztáncsakfeküdtcsukottszemmel,mozdulatlanul,ésnem
reagáltsemmire.Eztmeséltékaszülei,
ésmitehetetlenülbámultunkmagunk
elécsöndesimáinkatmorzsolgatva.
„Istenem,kitudja,miisajóneki?
Énmársemmitnemtudok.”
Aztánnagysokáramégiscsakfelderengettegykisfény.Csakannyi:
makinyitottaaszemét,megszólalt,
már evett pár kanál joghurtot. A
dologeldőlt,Barnusélnifog,lábak
nélkülfogélni.
Néhány hét után hazahozhatták.
Mégügyetlenülmocorgottatolókocsiban,hamarelfáradt,csakazudvarukon
levegőzgetett.Alábcsonkoklátványát
nekünkisnehézvoltmegszokniésnem
megbámulni. De nagy sokára mégis
meg-megjelentazutcánújra.Nagyfeketeszemébenottbujkáltegykisszomorúság,ahangjacsöndesebblett,de
újraővoltmégis,vitathatatlanul.
Ha találkoztunk, mindig köszöntünk,denemtudtam,mitmondhatnék neki. Ugyan ki tud itt okosat
mondani?Végülőszólítottmeg.
–Timinéni!Megvanmégmagának
aza…Jerikórózsája?–kérdezte.
–Megvan–bólogattamcsöppet
elmosolyodvaaközösemléktől.
–Éshasználjahittanórákon?–nézettaszemembekomolyan.
–Nemistudom,valahogynemkerültmostanábanelő…–tétováztam.
Nagyfeketeszemébenmegcsillant
valaminedvesség.Szégyenlősenhajtottaleafejét.Akezéretettemakezem.Azthittem,elszeretnékérnia
rózsát.Máréppenfelakartamajánlanineki,amikorújrarámnézett,és
azajkátharapdálvaaztmondta:
–Hátcsakhasználja!Használja!
Éstovábbgurultakerekesszékével.
Barnus,használnifogom!Ígérem!
g FüllErTímEa

Ahónapigéje
„Jó az Úr a benne reménykedőkhöz,
a hozzá folyamodókhoz” (JSir 3,25)
Jeremiástalánalegnehezebbsorsú
prófétavolt.Sokatszenvedettazért,
merthűségesvoltazÚrhoz,ésvilágosantolmácsoltaIstenigéjétmindenkinek.Dehátmiértilyen„siralmakat”mondott,miértazítéletről,
pusztulásról beszélt? Mert neki ez
volt az üzenete. Mert Izráel már
annyiramegkeményedett,hogycsak
az ítéletet lehetett hirdetni neki.
Perszemégakkorisbennevoltaz,
hogyháthamegtérnekbűnösésgonosz útjaikról, az Isten-nélküliség
hiábavalóságából.
Íme,mostmilyenvigasztalóésbátorítószavakathallunkaprófétaajkáról!Csakazabaj,hogyhallgatói
nemhalljákmegazüzenetet,vagyha
meghallják,sértésnekésellenükszólótámadásnakveszik.
Telátod-e,hogyjogosanítélazIsten?Észreveszed-e,hogymégakkor
iskönyörülniéssegíteniakar?És:hiszed-e,bízol-eabban,hogyamikor
nemlátodajövendőtvilágosan,ő
akkor is a javadat munkálja? Bízhatsz benne, hisz ő a leghatalmasabb, az Isten. Mégsem kegyetlen
zsarnok,hanemszeret.„Mert akit
szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.” (Zsid12,5–8)ÉsIstenszolgájánakidőnként„nemszeretem”dolgokatiskellhirdetnie.Istenünkanehézségekkelistisztogatja,próbára
teszi,erősítiéletünket.
EzérthangzikJeremiásbiztatása
minden kor embere számára, számodrais:bízzazÚrban,ésremény-

kedjígéreteiben.Hiszenazőígéretenempusztaszóajövőről,hanem
olyan biztos valóság, amely még
nemtörténtmeg–demegfogtörténni bizonyosan. Ezért olvasunk
igét,éstudunkbelekapaszkodniIstenélőszavába,amikorazmegelevenedik,éséppen nekünk szól,ami aktuális helyzetünkben mutat utat.
Nagy kiváltság ez is. Ez is a ﬁúságunkhoztartozik.
Jegyezdmegtehát:nem„Jóistenünk”van,akimajdvalahogymindenkitmegsegít,egészamennyig,
hanem„jóIstenünk”.Azaztudatosanbízunkbenne,ésvalljuk,hogy
őjó.Éslátjukazegyetlenföltételt,
amelyrőlJeremiásisbeszél:benne
reménykedj,bennebízzálteljesszívedből.HiszenmiazÚrJézuseljöveteleótamégtöbbettudunkszeretetérőléskegyelméről.AhogyPéter
apostolisláttaapogányokbólletthívőkésazsidóvallásosokbóllett,de
a törvényt nehezen elhagyni tudó
zsidókéletében:„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy
megtartatunk, miképpen ők is.” (ApCsel15,11)
Jeremiásihelyzetvanmais.Egyrenagyobbagonoszság.Egyretöbbenakarnakbármifélemértéknélkülélni.Aszabadságszabadossággáváltozott.
DehátaszívbebelevanírvaIsten
akarata,az,hogymiahelyes,ésmi
arossz(Róm1,20–32).Hapedigajót
elvetjük,akkormimarad?
g SzéllBulcsú

HETiÚTr AvAló
„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” (1Jn5,4)
Szentháromság ünnepe után a 17.
héten az Útmutató reggeli és heti
igéiazegyházegységéről,ahitgyőzelmérőlésazangyalokszolgálatáróladnaktanítást(Mihályarkangyalemléknapjátkövetően).Krisztusban
egyazegyház.ŐIstenszétszóródottnépétszeretetbenegyesíti.„Egyaz
Isten,egyaközbenjáróisIstenésazemberekközött:azemberKrisztus
Jézus,akiönmagátadtaváltságulmindenkiért.”(1Tim2,5.6;LK)„Ímé,mily
jóésmilynagygyönyörűség/Azatyafiakköztazegyenesség…”(GyLK765)
Akánaániasszonyalázatos,kitartóésbátorhitemégJézustismeggyőzte:„Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” (Mt15,28);slányátnemgyötörtetovábbagonoszlélek,mert„Nincs különbség zsidó és
görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez,
aki segítségül hívja” (lásdJóel3,5).SPálmegválaszoljaasajátkérdését–
„De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek?” – is:„A hit tehát
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm10,12.14.17)Az
örömhírevilágvégezetéighirdettetik.ÉsJánosláthatta,„hogy egy másik
angyal repül az ég közepén: az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak” (Jel14,6).Istennéligenértékesekaz„együgyű”
kicsinyek;misevessükmegőket,ezértJézusnekünkismondja,hogy„angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei Atyám arcát”, és„a
ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül” (Mt
18,10.14).Péterígyszabadultki:„És íme, az Úr angyala odalépett hozzá,
és világosság támadt a cellában…” Majdvallott:„Most tudom igazán, hogy
az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem…” (ApCsel12,7.11)AviharostengerenhajózvaPálismegtapasztaltaIstenszabadítóhatalmát,amint
őhírnökévelüzente:„…ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala,
akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod… Én hiszek az Istennek.” (ApCsel27,23–25)Dekikisaz
angyalok?(AválasztlásdZsid1,14.)Ezértbátrankér(het)jükreformátorunkszavaival:„Szentangyalodlegyenvelem…!”ÁmelfogatásakorJézus
eztnemkérte:„…gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?” (Mt26,53)„Egyetlen
angyaliseléglettvolna,hogymegvédjeKrisztustazegészvilággalszemben.DemimódonteljesednénekbeakkorazÍrások?Lám,tehátezazoka
Krisztusszenvedésének;Istenakartaígy,jótetszéséből.”(Luther) Péterazt
isátélte,hogynemazÚrangyala,hanemmagaazÚrállőrt„az istenfélők
mellett, és megmenti őket” (Zsolt34,8).Mikoratengerenjárvasüllyedni
kezdett,Jézusmegragadta,megmentette,megkérdezte:„Kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Azegyházhajójábanlévőkmamiishittelvalljuk:„Valóban Isten Fia vagy!” (Mt14,31.33)„Eljössz!Ígérted!/Sakkoratenéped/
Felviszed,Jézus,oda,aholtéged/Angyalok,szentekkarábandicsérhet!/
DicsérjükIstent!”(EÉ52,6)
g GaraiAndrás
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„Merrerendeltemenned?”
„Többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle
tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító
ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől
őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef4,14–15)
Gyermekkor, felnőttkor. Kiskor, nagykor.
Tanulás,pályaválasztás,hivatás,küldetés.Arégikérdés:mileszel,hanagyleszel?Tűzoltó?Katona?Juhász?…Ezentűnődünkgyermekkorunkban.Abátyámpéldáulmindigtudta,én
csaknagysokárajöttemrá.
Tanítványaimatissokszorkérdezem,pláne
azidősebbeket,ígyatanévelején,akésőbbitovábbtanulásirányátmárnagyjábólelőrejelző
fakultációválasztások napjaiban: tudjátok-e
már,hogyagimnáziumutánmerre,hogyantovább?Kikristályosodott-evalamianyársorán?
Ezekazévekanyugtalanút-,hely-ésküldetéskeresésévei.Sokszormégfőiskolai,egyetemiéveinkalattiside-odahányódunkéssodródunk,nemegyszertévutakra.Aszámtalanlehetőségközülnehézválasztanunk.
Melyikiskolaésszakkomoly,melyikkomolytalan?Melyikmögöttvanvalóditartalom,és
melyiknemtöbbagyafúrtblöffnél:szépcsengése,jóhangzásamögöttcsakanagysemmi?
Hallgassunk-eapánk,anyánktanácsára?Ami
nagyapánknak,apánknakment,megy-enekünk
is? Vigyük-e tovább a családi hagyományt?
Vagytánéppazatévút,hanemvisszüktovább?
Jó-enekünkisaz,amiatöbbieknekjó?Van-e
értelmeadiplomahalmozásnak?Mélyítsükel
tudásunkat,vagyinkábbatöbbterületrerálátnisegítő,felszínesebbismereteinketszélesítsük?
Desok,denehézkérdés!
Alegfontosabbakmégígyishátravannak:
Boldogéselégedettembereklennénk-eazon
az úton, amelyet választunk? Szinkronban
lennének-eazÚristenéletünkrevonatkozótervévelaterveink,céljaink?Mirőllátjukezt,ha
igen,smiről,hanem?
SokatemlegetemekérdésbenBabits Szimbolumok címűversét–„…mindenvágyadaz

Istenszavabenned/mutatva,hogymerrerendeltemenned”–ésazönismeretfontosságát.
Vonzalmaink,hajlamaink,„húzásaink”,ügyességünk,tehetségünkbizonyostantárgyak,témák,feladat-éstevékenységtípusokterén,viszolygásainkésügyetlenségünkmástárgyakat,
témákatésfeladatokatilletőenazÚristenegyértelműútjelzőtábláiazéletünkben.
Hiábahangzikésfizetjólegyadottút,szak
vagyszakma–hahiányzikhozzáahajlam,a
vonzódás,alelkesedés,hacsakvértizzadva
megy,hahiányzikközbena„flow”,hanemragadmagával,nemtöltelörömmel,hanem
ajándékozmegamegnyugtató„helyemenvagyok”tudattal,hastresszelésmegbetegít,akkornemenjünkarra,nemenjünktovábbazon
azúton,mertazszámunkrahamisút,tévút!
Anekünkrendelt,hozzánkillőútismérve
az,hogyazonörömmeléstárgyunk,foglalkozásunkirántérzettőszinte,elfogult,rajongó
szeretettel,üdeésegészségeslélekkeljárunk
–miközbenrengetegetdolgozunk,áldozunk
ésfáradozunk.Rengeteget.Ahhozugyanis,
hogyutunkonnecsakörömmelésszeretettel,deazigazsághozisragaszkodvahaladjunk
–hogytárgyunk,tudományunk,szakmánk
igazságainak,szabályainak,tanításainakigaziéslehetőlegteljesebbmegismeréséreeljussunk–,rengetegtanulásésmunka,áldozatvállalás,nagyszorgalom,rettenetesensokbefektetettidőésenergiákszükségesek.Máshogy
nemérdemes.
Krisztus–afej–ebben,azigazküldetésbetöltésbeniskövetendőpéldaképünk.
g MagyarkutiGyulánéTóthKatalin

névjegy:
magyarkuti gyuláné
tóth katalin
ADeákTériEvangélikus
Gimnáziumiskolalelkészevagyok.
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Klasszikusoknyomában
háromvárosnemzetijében
Miutánavénasszonyoknyara
islecseng,ésegyretöbbször
ködösekahajnalok,szürkéka
nappalok,ésesősekazesték,
talán te is többször veszel
könyvetakezedbe.Ezúttalviszontarrabiztatunk,hogyaz
iskolábanismegismertklasszikusokkalnecsakazolvasófoteledbenülve,hanemaszínházakbanisismerkedj!
BudapestenaNemzetiSzínházVörösmarty Mihály csodavilágba kalauzoló művét, a
Csongor és Tündét tűzteműsorára(képünkön). Márönmagábanatörténetistelevanellentmondással.Ahogyadarabszinopszisábanolvassuk:korabeli
ponyva, zsebben elférő love
story,amelyalegősibb,legmélyebb népmesei motívumokbólépítkezik.Ebbőlfaragotta
költőóriásigaziklasszikust.A
központikérdésisellentmondás: beteljesedhet-e egy emberésegytündérlányszerelme?
EztamesétadjatovábbaNemzetiSzínháztársulatanekünk,
21.századinézőknek21.századiszínházieszközökkel.
A teátrum szerint az előadásigazikihívásleszaszínészeknek,ésritkánlátottszínházicsemegeaközönségnek.

Apremiertoktóber6-ántartják a színház Gobbi Hilda
Színpadán,majdoktóberben
mégnégyszergördülfelafüggönyaVörösmarty-műelőtt.

A19.századmásikköltőóriásának,Petőﬁ Sándornak talán
legismertebbműveaJános vitéz, amelybőlKacsóh Pongrác
írtdaljátékot.Aműmárazősbemutatónóriásisikertaratott,
ésegymásutánszázhatvanötszörjátszották,amiegyedülállóvoltakorabeliszínháziéletben.Azenésjátékkottájából
félmilliópéldánytadtakel.Ha
úgydöntesz,hogyjegyetváltaszaPécsiNemzetiSzínház
előadására,nelepődjmeg,ha
a darab zárórésze nem lesz
azonosazáltalánosiskolában
megismerttörténettel.Bakonyi Károly, alibrettószerzője
ugyanismásbefejezéstadott
JancsiésIluskaszerelmének.
Hogy a románc a színpadon

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

beteljesül-e,mostnemáruljuk
el–üljbeanagymúltúszínházegyikpáholyába!
John Steinbeck amerikairegényíró-novellista 1937-ben
vetettepapírraazEgerek és emberek címűtörténetet,amelynekszínpadiváltozatáértPulitzer-díjat kapott a később
irodalmiNobel-díjjaliskitüntetett szerző. A történet két
vándormunk ásról, szegény
napszámosrólszól.Georgeés
Lennieegyüttpróbálboldogulni,munkáttalálni.Kapcsolatukatmeghatározza,hogyLennie értelmi fogyatékos, kisgyermekkéntélésgondolkodik.Éshogyholvanazegér?
Lenniezsebében:egydöglött
állatottartmagánál.Mindent
szeretget,cirógatugyanis,ami
puhaésjótapintású.
Vajon hogyan boldogul a
kétbarát?Sikerül-eaközösen
tervezetttanyátmegvásárolniuk,aholboldoganélhetnek?
Ésegyáltalán,hovávezetegy
sérültésegyfürgeészjárású
emberbarátsága?Megtudhatod szeptember 29-én vagy
októberbenatízelőadásvalamelyikénaSzegediNemzeti
SzínházKisszínházában.
g JEnő

Falmászás,síelés,tollaslabda,
kirándulás–asportmindenkié
b A Bonyhádi Petőﬁ Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákjai számára minden adva van ahhoz, hogy kedvükre sportolhassanak, élvezzék a mozgás örömét. Akár
tanórán, akár szabadidejükben teszik ezt, akár verseny-,
akár tömegsportot művelnek, nyitott kapuk, remek testnevelők, kitűnő tárgyi feltételek várják őket. Nem varázsütésre jött létre mindez, az intézmény már a nyolcvanas
évektől azon munkálkodik, hogy kulturált, szakszerű
sportos környezetet biztosítson az itt tanulók számára. Mert
ők már régóta vallják, hogy a sport mindenkié – vagy mindenkié kell, hogy legyen. Jótékony hatásairól ÓnodiSzabolccsal, a középiskola testnevelés–földrajz–biológia szakos igazgatójával beszélgettünk.
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EvangélikusÉlet

– A szülők arról panaszkodnak, hogy nem tudják rávenni
a gyerekeiket egy kis testmozgásra, arra, hogy szakadjanak
el a számítógéptől. Ha a mozgás olyan nagy öröm lenne,
megtennék maguktól is, nem?
– Korunkban már nemigen.Ezteljesenújszerűprobléma.Azelőzőgenerációmég
nem ült ennyit a telev íz ió
előtt, számítógépe sem volt
ennyiembernek.Ezekazeszközök olyan vizuális élményeketkínálnak,amelyekfeledtetikabelsőigénytamozgásra.Pedigakésztetésbennünkvan.Figyeljünkcsakmeg
egy óvodást. Miközben beszélünkhozzá,vele,egypercignemtudnyugtonmaradni,pattogide-oda,hatalmasa
mozgásigénye. Boldog, örül,
hafutkározhat.
– Aztán ezt hallja állandóan: „Maradj nyugton!”
–Aziskolarendszerbebekerülveakicsiknégy-öt,majd
hat-hétórátkénytelenekvégigülni,szintealigmozoghatnak. A természetközeli népekagyermekekmozgásszükségleteihez igazítják a képzést,ellentétbenazúgynevezett civilizált világ népeivel.
Nálunkazemberikényelemhez,nemazélettaniadottságokhozpasszítjákazoktatást.
Pedig ösztönösen mindenki

tudja,hogymiajóatestének,
mi válik előnyére. Épp ezért
örülünk,hogyamivelmimár
évtizedekótapróbálkozunk,
arramosttörvényilehetőség
van.Jó,hogyamindennapos
testnevelésrévénsegíthetünk
kielégíteniabiológiaiigényeket, s az is remek, hogy sok
szabadidőssportisbekerültaz
iskolaioktatásba.
– Tizen-, huszon-egynéhány
éve falun, de még városon is az
volt a menő, aki a legügyesebben mászott fára, rúgta a bőrt,
építette a legpöpecebb bunkit; a lányok többek közt ugróköteleztek, nem is akármilyen
szinten – hogy csak a legegyszerűbb és leghétköznapibb mozgásformákat említsük. Nem
is volt annyi rossz tartású, allergiás gyerek, mint napjainkban.
–Hosszúlennefelsorolni,
hova vezethet a mozgásszegényéletmód,különösen,ha
márﬁatalkorbanelmaradnak
amegfelelőingerek.Példáula
csontozatnemfogmegfelelően fejlődni, ebből pedig számosmozgásszervielváltozás
adódhat, többek között gerincferdülés.Ezpedigabelső
szervekre is kihathat, érinthetiakeringést,amifulladással,szívbetegséggeljárhat.A
kevésmozgásnemerősítimeg
vagy épp legyengíti az im-

munrendszert,ezáltalnagyobb
az esélye az allergiának, az
asztmának.Eddigidőskoribetegségnek tekintették a cukorbajt,deezakórisegyreﬁatalabbakattámadmeg,amibenszinténnagyszerepevan
azülőéletmódnak,aziskolai
tanórákmagasszámának,atelevízió és a számítógép előtt
töltöttrengetegidőnek.
– Ajaj, ez nagyon rémisztő.
Beszéljünk arról is, mit kapunk
cserébe, ha eleget mozgunk.
–Röviden:egészségeséletet.
Azelőbbfelsoroltakellentétét.
Azerőscsontozathelyestesttartást eredményez; kicsi az
esélye, hogy kóros mozgásszervielváltozásainklesznek.A
tüdőerősödik,azimmunrendszerünkmegfelelőlesz,ígyaz
allergia,azasztmajóeséllyel
nemalakulki.Acukorbetegség
mozg ásg azd ag életm ódd al
megelőzhető, illetve ha már
kialakult, jól karbantartható.
Akezdetiizomlázmegszűnik,átállaszervezet.Mérhető,pozitívváltozásokmennek
végbeﬁzikumbanéslélekben
egyaránt.Amozgássegítiaﬁnommotorikusképességeket,
ígyazíráskészségkifejlődését,
ami ugye nem mindegy az
íráselsajátításakor.
Nagyon tanulságos eredmények születtek különféle
vizsgálatok során. Pont az
írástanulásnál mutatták ki,
hogyakertesházbanélőgyerekek, akik kedvükre játszhattakaszabadban,könnyebbentanultakmegírni.Aztán
az autóvezetés. A statisztika
aztmutatja,hogyazártközegben,példáulemeletesházakban feln öv ő ﬁa t al ok, akik
többnyireaszámítógépelőtt
ülnek, kevésbé tudnak több
mindenrekoncentrálni.Nehezenoszlikmegaﬁgyelmükaz
út,ajelzőtáblákésazautóvezetéseközött.
– Mindegy, milyen mozgást, sportot űz a gyerek, a ﬁatal?
–Haéletmódrólbeszélünk,
akkormindegy.Azalényeg,
hogy mozogjon, sportoljon,
ésteljékbenneöröme.Nagyon
egyszer ű péld a: gimnáz iumunkban nagyon nagy népszerűségnekörvenda„Kitud
többet futni?” megmérettetés.Alényegeaz,hogyazatlétikaipályátkitudjaalegtöbbszörkörbefutni.Aszázkörtfutókpólótkapnak,amitbüszkénviselnek.Van,akiszázhetvenkörtfutlepáróraalatt.
g V.GänszlErBEáta

pá lyá Z at – va l lo m á S o k a B i B l i á r ó l
Areformációünnepétmegelőzővasárnapotbibliavasárnapnakisnevezikegyházunkban,
ezértterveinkszerintazoktóber28-aiEvangélikus Élet ifjúságioldalánakisezleszmajdaz
egyiktémája.
Szerkeszdvelünkazoldalt!Várjukrövidírásodat,vallomásodatarról,szerintedmiérta
Bibliaakönyvekkönyve.Írdmegnekünk,mikéntváltoztattamegazéletedetaBibliarendszeresolvasása,fogalmazdmeg,másokathogyanbuzdítanálatestamentumoklapozgatására,vagygyűjtsdcsokorba,milyenérveidvannakaSzentírásmellett!
Apályázatra16–24évközöttievangélikusﬁatalokírásaitvárjuk,pályázónkéntegyírást.
Apályaművekterjedelmeszóközökkelegyüttnemhaladhatjamegakétezerkaraktert.
Beküldésihatáridő:október15.,hétfőéjfél.Apályaműveketakövetkezőe-mailcímekre
(egyidejűleg mindkettőre!) kérjükelküldeni:evelet@lutheran.huészs.v.judit@gmail.com.
A megjelent pályaművek szerzőit a Luther Kiadó egy-egy kötetével ajándékozzuk meg!
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Közgyűlésekmindháromegyházkerületben
f Folytatás az 1. oldalról
„Kedves Gyuri! Itt állsz, másként
már nem tehetsz – szólította meg
közvetlenül elnöktársát Fabiny Tamás.–Akkortudszmajdfelügyelői
szolgálatodbanhelytállani,haLuther
Mártonnal együtt te is ki tudod
mondani: »Isten engem úgy segéljen!«Legyenőatesegítségedéstámaszod. Az érem másik oldala a
szolgaság–errőlsemfeledkezhetünk
meg. Akkor lehetsz jó szolga, ha
megismeredazigaziszabadságot,és
miutánbölcsészkéntaMindentudás
Egyeteménmárbizonyítottadszervezőkészségedet,Krisztusembereként az evangélikus egyházban is
kamatoztatodéstovábbadod.”
Az ünnepi istentisztelet liturgiai
szolgálatábanacsömörigyülekezetben
éppenötéveszolgálóJohann Gyula
segédkezett,apadsorokbanülvepedigtöbbmintharmincevangélikuslelkészvoltjelenazegyházkerületújnem
lelkészivezetőjénekiktatásán.
SzékfoglalóbeszédébenFábriGyörgy
mindenekelőttkifejezte,hogymostérziátigazán,mennyireszorongóváés
menekülővéválhatazember,tapasztalvánkicsinységétaráróttfeladathoz
képest.Mindazonáltallelkesenéslendületesen vág bele megbízatásába,
hogyafelsőoktatásiéstudományosvilágbanszerzetttudását,tapasztalatait, kapcsolatait, kommunikációs és
szervezetépítési gyakorlatát egyházunkbanhasznosítsa.
Avilágunkbandúlózavarésválsághelyzetarrakésztetbennünket,hogy

tükröttartsunkatársadalomnakésegymásnakegyaránt.Immáronnemtakarózhatunkatársadalmimeghatározottságokkal.„Milennemásaküldetésünk,
mintmásképpenműködni,mintamireavilágnyomorúságosságaminketis
sodorna?”–tettefelakérdést.
Azegyházivezetőbeszédébenszemélyesen is megszólította elődjét,
BenczúrLászlót.„Laci,atealázatod,
bölcsességed,emberséged,szakmaiismereteid,megbecsültségednyomasztóan elérhetetlen példa lenne számomra,hanembírnám,bírnánkhálávalfogadottszavadat,miszerintaz
egyháziszabályzatokmiattugyanvalóbanlekellköszönnödposztodról,de
szósincselköszönésről.Velünkmaradsz hitbéli testvérünkként, barátunkként,ésamivellegalábbennyire
élniszeretnénk:egyházunkmunkásakéntis,egyáltalánnemcsupántiszteletbeliprotokollcímmel.”
Zárószavaiban–azáltalaiskészítettújevangélikusstratégiacímére
utalva–FábriGyörgymintegyfelszólítottaajelenlévőket:„Legyünkhát
együttláthatóan evangélikusok, kérem,imádsággalésőszinteséggeltámogassatokebben!”
Aköszöntéseksorában–többek
között–mindháromegyházkerület
világivezetőjeisfelszólalt:Benczúr
LászlómellettSzabó György, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületleköszönő felügyelője, illetve Radosné
Lengyel Anna, akit az ünnepélyes
csömörialkalommásnapjániktattak
be újra a Déli Egyházkerület felügyelőitisztségébe.

b Az Északi Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyűlése – dr.FábriGyörgy egyházkerületi felügyelő iktatását követően – a Csömöri
Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében kapott helyet. Elsőként a település polgármestere, FábriIstván (az új felügyelő testvéröccse) köszöntötte az egybegyűlteket, majd beiktatták a közgyűlési
tagokat: espereseket, egyházmegyei felügyelőket, lelkészi és nem lelkészi küldötteket – szám szerint huszonnégyet. Ezzel az aktussal megalakult a következő hat évre az egyházkerületi közgyűlés.

Agyűlésfőésmeglehetősenidőigényesnapirendipontját,azegyházkerületitisztségviselőkmegválasztását
Szabó András esp eres,ajelölő-és
szavazatbontóbizottságelnökevezette.
Aközgyűlésmindenekelőttlétrehozta a tiszteletbeli felügyelői címet,ésezt–közfelkiáltással–Benczúr Lászlónak adományozta, aki
örömmelelfogadtaamegtiszteltetést.
Ezekutánaszavazásötblokkból
állt:azegyházkerületitisztségviselők,azországospresbitériumiküldöttek,azsinatiküldöttek,különféleországosbizottságok,illetveegyházkerületibizottságokküldötteinek
választásából.Akülönbözőtisztségekreszázhetvenjelölésérkezett,és
százharmincötenvállaltákajelöltséget.(Mivelatörvényerrelehetőségetad,azoktatásiésdiakóniaiintézmények igazgatótanácsaiba jelölt
kerületiküldöttekválasztásátaközgyűlésegykövetkezőalkalomrahalasztotta.)
Aszavazásokésazeredményhirdetések között lehetőség nyílt egy
másik – helyszínen bejelentett –
napirendi pont beiktatására is: a
Borsod-Hevesi Egyházmegye sorsánakalaposmegvitatására.Akérdés
hátterébenhúzódójelenségeketdr.
Fabiny Tamás püspökvázolta.Azelmúltévekbenazegyházmegyetöbb
gyülekezetében jelentkező komoly
egzisztenciális problémák, az idei

tisztújításokkörülihanyagságokés
anomáliák,illetveamegyerosszdemográﬁaimutatóidöntéseléállítják
azegyházivezetőket:fenntarthatóeaBorsod-HevesiEgyházmegye?
Acsaknemegyórásközösvívódás
eredményekéntaplénumakövetkezőhatározatotfogadtael:azegyházkerületközgyűlésefelállítegyolyan
stratégiaimunkacsoportot,amelyik
–azországosstratégiajegyében–
megvizsgáljaaBorsod-HevesiEgyházmegye gyülekezeteinek gazdasági,népmozgalmiésegyébadatait,
valamintmisszióifelelősségvállalását.
Abizottságazegyházkerületrendkívüliközgyűlésénteszjelentést,amikorisazegyházkerülethatározarról,
hogy szükséges-e az egyházmegye
gyülekezeteinekaszomszédosegyházmegyékhez csatolása. Az egyházkerületiközgyűlésszámolazzal,
hogyazegyházmegyébenesedékes
választásoknemazegészhatévesciklusravonatkoznak.
Összességébenelmondható:aközgyűlésavárakozásokonfelülihatékonysággalésjókedéllyelvégezteel
feladatát–mindösszenégyóraleforgásaalatt–ajólelőkészítettszavazásimenetrendnek,illetvealebonyolításbantanúsítottcsapatmunkának
köszönhetően.
Istenáldjaafelelősséggelfelruházottközgyűlésitagokatéstisztségviselőket!
g Horváth-HEgyiÁron

Déli Egyházkerület
f Folytatás az 1. oldalról
Most már elmondhatja: az említett
időszakotazoktatásiintézményekben
való gyarapodás jellemzi, hiszen az
egyházkerületintézményeinekszáma
öt óvodával, öt általános iskolával,
négygimnáziummalésegykollégiummalbővült.
Azoktatásügyeirántkülönösenis
elkötelezettfelügyelőasszonyiktatásán
mégsemazokatemelteprédikációjának
középpontjába a püspök, akik már
valamiképpenazegyház„ölelésében”
élnek. Hoznak-e még bizalommal a
templomközelébeolyanokat,akiksegítségreszorulnak;ülnek-emégtőlünk
irgalmasságotváróemberekatemplomainkbavezetőlépcsőkön;meglátjukeazokat,akikakapukonkívülmaradnak?–sorjáztakGáncsPéterkérdései.
Azistentiszteletetkövetőünnepi
közgyűléslegfőbbnapirendipontjaa
felügyelőiszékfoglalóvolt.Radosné
LengyelAnna–édesanyjarendíthetetlen,előttepéldakéntállóhitétisfelidézve – elmondta: most is éppoly
büszke megválasztására, mint volt
hatévvelezelőtt,demostmárbölcsebben,tapasztaltabbanállagyülekezetekküldötteielőtt.
Atisztségétférje–Rados Péter –
maximális támogatásával ellátó, az
elnöktársát szinte minden jelentő-

sebb szolgálatára elkísérő felügyelő
asszonybeszédébentöbbcsoportotis
megszólított,ígyalelkészek,apedagógusokésadiákok,azidősek,valamintazegyházitisztségetbetöltőkszámára is megfogalmazta, milyennek
szeretnélátniőket.Hogymindtöbben
mondhassákveleegyütt:„evangélikusnak lenni jó, evangélikusok között
lennijó”.Ígéreteszerintesküjébőlezutánsemenged,továbbraisajórend
megőrzéséért fog munkálkodni, és
szigorú,következetesfelügyelőlesz.
Aközgyűlésfolytatásábanpéldaértékűentömörésszabatosköszöntések
hangzottak el. Szót kért – mások
mellett–Prőhle Gergely országosfelügyelő,dr. Fábri György északiegyházkerületi és Mészáros Tamás nyugati
(dunántúli)egyházkerületifelügyelő,
azsinatvilágielnöke,Muntag András
ésKákay István országosirodaigazgató,valamint–azegyházikapcsolatokértisfelelősállamtitkárságképviseletében–dr. Mekis Viktória.
Több en is kiemelték: Radosné
LengyelAnnaszemélyébenegyházát
szerető,elkötelezett,azértékrendje
ésazelveimellettelszántankiálló,a
zömébenférﬁakbólállótestületekben
anőigondolkodásmódot,nézőpontot is megjelenítő felügyelője lett
(maradt)azegyházkerületnek.
g VitálisJudit

b A Déli Egyházkerület alakuló közgyűlésére szeptember 22-én délután
került sor. Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt: a kerületi tisztségviselők és küldöttek, valamint bizottsági tagok megválasztása. A
mintegy két és fél órás tanácskozáson a jelöltlistán szereplők közül
számosan jelen voltak, akiknek szavazati joguk ugyan nem volt, de bemutatkozásra felkérést kaptak.

Akerületitisztségviselőkközültöbb
jelöltesetébenazaszemélyélveztea
közgyűlésbizalmát,akimárazelőző
ciklusbanisazadotttisztségbenszolgált.ÍgypüspökhelyetteskéntSzabóné Mátrai Mariannát, kerületifelügyelő-helyetteskéntAndorka Árpádot, ügyészkéntFont Évát, aGusztáv
Adolf Segélyszolgálat előadójaként
Káposzta Lajost erősítettemegtisztségébenatestület,akerületmissziói
lelkészeviszontújember,Deák László, aSztehloGábornevétviselőpestszentlőrincioktatásiintézményiskolalelkészelett.Megválasztásukutánbeiktatásukéseskütételükismegtörtént.
Abizottságoktagnévsoraisgyorsan
összeállt,azországospresbitériumiés
zsinatiküldöttekmegválasztásaazonban csak több forduló után hozott
eredményt.(Amegválasztottaknévsora:del.lutheran.hu/hirek/keruleti-valaszto-koezgyules-a-deli-keruletben.)
Nemcsakaválasztássalösszefüggő
hivatalosfeladatokatvégezteelaközgyűlés,hanemszemélyeshangvételű
megszólalásokraissortkerített.Imád-

ságbanemlékeztekajelenlévőkaközelmúltbanelhunytkorábbipüspöki
titkárra,Wiszkidenszky Andrásra, és
bemutatkozottakerületkommunikációsmunkatársa,Kiss Tamás.
Miújságaziskolákbanatanévkezdésután?–tettefelakérdéstapüspökaszavazatszámlálásalatt,mirea
közgyűléskisbeszámolótkaphatott
az új iskolák képviselőitől. Gáncs
Péter püspökehhezhozzátette,hogy
akerületszámáranemcsakazoktatásiintézményekfontosak,hanema
gyülekezetekis,ezértelnöktársával
éshelyettesévelegyüttlátogatjaaz
egyházközségeket,sennekkeretében
mártöbbpestiközösségbeeljutott.
Minthogyaközgyűlésazegyházkerületlegfőbbdöntéshozótestülete,
javaslatokmegfogalmazásáraislehetőségnyílt.Ígykerültszóbapéldáula
gyülekezetiiratterjesztésekmegerősítésénekszükségessége,areformációiemlékfutás,valamintalehetőséga
ZákeusMédiacentrumﬁlmjeinekinternetesletöltésére.
g HulEjEnikő
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Északi Egyházkerület

Nyugati
(Dunántúli)
Egyházkerület
f Folytatás az 1. oldalról
Arégi-újpüspökhelyettest1984-ben
szentelte lelkésszé dr. Nagy Gyula
püspök,majdaszékesfehérvárigyülekezetbeküldteszolgálatra.Azótaa
fehérváriésafehérvárcsurgóigyülekezetiszolgálatmellettasárosdiésaz
agárditerületeken,valamintPusztaszabolcsonésNagylókonvégezhelyetteslelkésziszolgálatot.Egyidőben
agyülekezetiszolgálatmellettBenczeAndrásvoltazEvangélikus Élet
ifjúsági rovatának szerkesztője, az
egyházmegyeifjúsági,majdmisszióifelelőse.2000–2006közöttaFejér-Komáromi Egyházmegye esperesi tisztét töltötte be, a legutóbbi
időkbenpedigpüspökhelyettes,illetveazországospresbitériumtagja.Elnöke a Sztehlo Gábor ösztöndíjbizottságnak,továbbárésztveszalelkészképesítőbizottságmunkájában.
Egyházkerületi másodfelügyelőnekaközgyűlésdr. Smidéliusz Lászlót választotta,akiRépcelakonszületett. Édesapja, Smidéliusz Ernő
negyvenévenkeresztülottvoltlelkész.Dr.SmidéliuszLászlóérettségi után a Pécsi Orvostudományi
Egyetemenáltalánosorvosidiplomát
szerzett. Először a meg yei tüdőgyógyintézetb en segédorvosként,
majd a szakvizsga után tüdőgyógyászszakorvoskéntdolgozott.1976banpályázatútjánnyerteelanagykátai tüdőgondozó intézet vezető
főorvosiállását,innenmentnyugdíjba.Nyugdíjaskéntvisszatértszülőfalujába,Répcelakra.Gyermekeiközül
Gábor Budapest-Deáktéri,András
pedigkajárpécilelkész.
Dr. Smidéliusz Lászlónak közegyház i munk ája is szerteágazó.
Egyházmegyeimásodfelügyelő,majd
felügyelővolt.2000-benazÉszaki
Egyházkerület másodfelügyelőjévé
választották, emellett az országos
presbitériumnakésazországosközgyűlésnekistagjavolt.Azsinatban
nemlelkészijegyzőkéntműködött.
Jelenlegazországosjelölőbizottság
elnöke.AmostaniválasztásiciklusbanpedigRépcelakonpresbiternek
választottákmeg.
Aközgyűlésegyházkerületiügyésznekagyőriilletőségűügyvédet,dr.
Horváth Józsefet választotta meg.
AzországospresbitériumbaatestületSmidéliusz András kajárpécilelkészt,illetveSzabó György voltegyházkerületifelügyelőtdelegálta.Az
evangélizációs és missziói felelős
Verasztó János répcelaki,aGusztáv
AdolfSegélyszervezetfelelősepedig
Béres László beledilelkészlett.Megválasztottaaközgyűlésazegyházkerületszakágibizottságainaktagjaitis,
és jelölteket állított az országos
szakágibizottságokba.
Azegyesszavazásifordulókközött
három gyülekezet – Nagykanizsa,
Komárom,Lébény–kérvényérőlis
döntött a grémium. Mindhárom
gyülekezetfelújításcéljábólkértés–
apozitívdöntéstkövetően–kapott
anyagitámogatástazegyházkerület
rendelkezéséreállókülönkeretből.
Akövetkezőhatévremegválasztottegyházkerületitisztségviselőket
aközgyűlésmásodiknapján,szombatonünnepiistentiszteletkeretében
iktattabeSzemereiJánospüspöka
kőszegievangélikustemplomban.
g KissMiklós
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Ökumenikuspüspöktalálkozó
győrújfaluevangélikusai Kairóban–koptkeresztényekkörében

Gyülekezetünkeredeteamúltködébe
vész.Legkorábbiadatunk,egy1815-ben
keltlevélszerint:„többmintharminc
éve,hogyÚjfalunevangélikusoskolamester van”. Tehát valószínű, hogy
Mária Terézia uralkodásánakutolsó
éveibenmárvolttanító.Hapedigtanító volt, akkor gyülekezet is volt.
1865-benegyülekezetimaházatépített.
Szinténebbenazévbenmegrepedta
katolikusokkalközösharang.Az1866banelkészültújharangköltségeit–kétszázötvenezüstforintot–gróf Viczay
Héder (Szigetközkegyura)teljesegészébenmagáravállalta.
Gyülekezetünk1895-benKiss Lajos
tétisegédtanítótmeghívtatanítóiállásra.Kisstanítóúr1933.évinyugdíjazásáig szent elkötelezettséggel és
lelkesedésseltanítottagyülekezetünkbengenerációkegészsorát.Akikélnek
mégtanítványaiközül,nevétmaistisztelettelemlegetik.KissLajosnyugalombavonulásautánLajos ésMargit
nevűgyermekeitöltöttékbeédesapjukhivatalátazállamosításig(1947).
Tiszteletadással kell meghajtanunkfejünketSchrikker László emlékeelőttis,akihelybeliföldbirtokos,
gyülekezeti felügyelő és iskolánk
patrónusavolt.Jóvoltábólkészültel
1905-benazúj,tágas,világos,akor
igényeinekmegfelelőiskola.
Régivágyavoltazújfalusievangélikusoknak,hogytemplomotépítsenek. Ez a szándék 1942-ben elemi
erőveltörtfelahívekszívéből.Sajnos
aháborúszeleésapénzromlásmeghiúsítottaaterveket.Azállamosítások
idején a kis evangélikus közösséget
megfosztottákiskolájátólésatanítólakástól.
1949-benújrafellángoltatemplomépítésikedv.Egyházmegyeigyűjtésés
helyi áldozatvállalás nyomán szeptember18-ánmellmagasságigérteka
falak.Mireatélbeköszöntött,márkész
voltatetőis.1950.június25-énTúróczy Zoltán püspökavattafelatemplomot.Azújfaluievangélikustemp-

lomkülsejefelszentelésekormégvakolatlan volt, néhány év elteltével
azonbanagyülekezetgondoskodott
afalakbevakolásáról.
1954-benárvízpusztítottafaluban,
amelynemkímélteIstenházátsem.
Maismeglátszikatemplomelöllevőpadjainavízmagasságánaknyoma,szintjénekmagasságátatemplomfalánmárványtáblaisőrzi.Kárt
azonbannemtudotttenniazépületbenazáradat.
Aszószékrőlrendszeresenamindenkorigyőrilelkészek,püspökök,
esp eres ek hirdették Isten igéj ét.
Prédikált e falak között Túróczy
Zoltán ésSzabó József püspök,Kovács Géza, Bödecs Barnabás ésIttzés Gábor, Tekus Ottó és Plachy
Lajos, Bárány Gyula esperes,Ittzés
János püspökésLackner Pál, akésőbbitáboripüspök.

evangélikus
istentisztelet
az m1-en
Október 7-én, a
Szentháromság
ünnepeutáni18.
vasárnap11órátólistentiszteletet
közvetítaMagyarTelevízióM1escsatornájaGyőrújfaluból.Igét
hirdetSzemerei János püspök.

1991-benaközösségvisszakaptaa
korábbanállamosítottiskolaéstanítólakásépületét,ezeketnemrégfelújították.Hasznosításárakomolyerőfeszítésektörténnek.Véglegesfunkciójának
megtalálásaajelenésjövőfeladataa
gyülekezetben.(2005-benjelentmeg
magánkiadásban Jakus György és
Tóth Péter munkája,aGyőrújfalu és
az evangélikus gyülekezet története című,391oldalaskötet.Hozzáférhető
példáulaGyőriEvangélikusEgyházközségLevéltárában.)
g JánosaAttila
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 14,1–11; Ézs 49,1–6. Alapige: Ef 4,11–16. Énekek: 446., 265.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)dr.AgodAnett;du.6.BaliczaIván;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.
9.;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.GálosIldikó;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.(őszihálaadó)Horváth
Ferenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér,
V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)
Gerőﬁnédr.BrebovszkyÉva;du.6.(orgonazenésistentisztelet)CselovszkyFerenc;
Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)
AradiGyörgy;du.6.(teremtésünnepiliturgia)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII.,
Üllői út 24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)
GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;
Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)Koczor
Tamás;du.6.(vespera)Rozs-NagySzilvia,liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.Blázy
Árpádné;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpád;XI.,
Németvölgyi út 138. de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye, XII., Szilágyi E.
fasor 24. de.9.(úrv.)dr.AgodAnett;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyarmat
u. 14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.HalászAlexandra;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.HalászAlexandra;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.Nagyné
SzekerÉva;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.MarttiPitkänen; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
MarttiPitkänen;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.SzéllÉva;XIX., Hungária
út 37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10.HokkerZsolt;Budaörs, Szabadság út 75. de.10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár
(református templom) du.2.(úrv.);Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél10.dr.LacknernéPuskásSára.
Összeállította: BodaZsuzsa

b A Nílus csendes partján, tízemeletes szállodában talált alkalmas terepet a Fokoláre Mozgalom római központja az ez évi, 31. ökumenikus püspöki konzultáció megrendezésére. A 2011. tavaszi egyiptomi
forradalom korántsem ért véget. A jelenlegi vezetés száz nap haladékot kért a legfontosabb változások bevezetésére, s ezzel egy rövid időre biztosította a nyugalmat. Időközben az Amerikában élő, kopt vallású ﬁlmrendező Mohamed prófétát, illetve híveit sértő módon ábrázoló alkotása váltott ki felháborodást iszlám körökben. Az amerikai
követségek előtt szerte a világon tüntetésekre került sor, amelyeknek
halálos áldozatai is voltak. Tény, hogy az Egyiptomban élő koptok mélyen elítélték emigrált honﬁtársuk alkotását, és az arab tüntetők mellé álltak. Ezen idő alatt – a hetvenedik nap tájékán – találkozhattak
a huszonkét országból érkezett püspökök, nyolc felekezetet képviselve, összesen harmincnyolcan, köztük hét evangélikus püspök. (Először volt köztünk a svájci református egyház tanácsának elnöke,
GottfriedLocher.) A konferencia témacíme így hangzott: Amásikkal
szeretetbentalálkozni. Amásikénvagyok.

Hogymilyeneseményekváltjákfela
viszonylagosnyugalmat,aztmamég
senkisemsejti.Aszinteközlekedésilámpanélkülivárosbanmindensarkonrendőrökvigyáznakarendreés
azottlakókéletére.(Megtisztelővolt
számomra,hogyhazánkegyiptomi
nagykövete,Kveck Péter otthonában
fogadottünnepiebéden.)
Az ország általános helyzetéről
Adel Zaky alexandriaipüspökszámoltbe,afőtémárólMaria Voce, a
Fokoláreolaszelnökeszólt,míghelyettese,Giancarlo Faletti mindezt
ökumenikusperspektívábanelemezte.Anglikán,ortodox,evangélikusés
metodistareferátumgazdagítottaa
közösgondolkodást.
Amegélthitgyümölcseaszeretet
– hangzott el. – Ha ez hiányzik
egyéniésegyháziéletünkből,hitelét
veszíti ünneplésünk és liturgiánk,
amelybőlparadoxmódonKrisztus
igéjeésszentségijelenléteáltalmégismeríthetünk.
A vallásközi dialógus alapja a
spiritualitás címmelGiuseppe Scattolin rómaikatolikusprofesszortartott elgondolkoztató előadást. A
konzultációsoránmagamisrövidbeszámolóttartottamabudapestiGenfestünnepségrőléshazaiegyházaink
ökumenikuselkötelezettségéről,benneevangélikusegyházunkösszekötőhíd-szerepéről.
Az együttlétet naponként másmásfelekezetűistentiszteletgazdagította. Egymás liturgikus hagyományánakmélyebbmegismerésejó
alkalmatkínáltaközösistentiszteleti
elemek hangsúlyozására, amely a
másiktradíciójánakmegbecsülésébenjuthatkifejezésre.
Azmamárteológiatörténetitény,
hogykatolikustestvéreinkanyanyelven végzett igehirdetése a misén a
protestánsegyházakfelismerésenyománváltgyakorlattá,mígazúrvacsoranagyobbmegbecsüléseésgyakoribbünneplésearómaitradícióhatásánakkövetkezményeareformáció
egyházaiban.
Azezévitalálkozójóalkalomnak
bizonyultazegyiptomikoptortodox
keresztényegyházközelebbimegismerésére. A hatalmas kopt pápai
templombanazérsek(„pápahelyettes”)másfélóráselőadásábanvázoltaegyházukmúltját.
Akoptegyház–melynektörténelmesoránsok-sokvértanújavolt–a
hagyomány szerint Márk evangélistaszolgálatanyománjöttlétre.A
legősibbtradícióhordozója,számtalan keresztény ereklyével. Őrzi a
szerzetesiéletformaáldásátameditációban, az egyszerű életvitelben.
Egyiptomban tízmillió kopt keresztényélanyolcvanmillióiszlám
hívőmellett.Avasárnapotpénteken,
esetlegszombatontartják,mivelaz

iszlám többségű országban ezek a
munkaszünetinapok.Akopt–muszlim–részben–vallásifeszültségsajnosazutcánisérzékelhető.Ettőlfüggetlenülvasárnapisvanistentiszteletakereszténytemplomokbanszerényebb létszámú látogatottsággal.
Részt vettünk egy arab hívekből
verbuválódottreformátusgyülekezet
karizmatikusistentiszteletén–aﬁatalokének-észenekarameggyőző
erővelhirdetteaKrisztushoztartozásörömét.(A19milliósfővárosban
németajkúevangélikusegyházközségisszolgál,ittéppenlelkészváltás
zajlott.)ErőteljesKairóbanazanglikánokjelenléte;csütörtökestenagy
létszámú gyülekezet vett részt az
arabésangolnyelvűistentiszteleten.
Igazikuriózumakoptrómaikatolikus egyház, amely keleti imádságokkalvegyesliturgiávaltartjahűséggeléletbenanyugatiegyházhagyományos értékeit. Istentiszteletünköntizenkétpüspökcelebrált…

a fáraó udvarában első emberként
szolgált.Nemálltbosszúttestvérein,hanemmegbocsátottnekik.Dea
választottnépnegyvenévigfogságbaniséltEgyiptomban…ÉsidemenekültMáriaésJózsefisazújszülött
JézussalagyermekgyilkosHeródes
haragjaelől.
Nemleheteztarövidtudósítást
befejeznianélkül,hogyneszóljunka
gízai piramisokról és a szﬁnxről.
Kairótóldélnyugatratalálhatók,lényegébenafővárosperemén.AKheopsz-,aKhephrén-ésaMükerinoszpiramisaszﬁnxszelazókorivilághét
csodájánakegyike.Méretüklenyűgöző,méltánhirdetikazépítésükidején elfogadott nézetet: „Mindenki
egyért,akiacsúcsonvan.”Maafordítottjátreméljük:mindenkitegyen
valamitazegyrászorulóért.
Miért voltunk Kairóban? Jelezni
kívántuksokszenvedéstmegéltkopt
kereszténytestvéreinknek,hogyvelükvagyunkéletükenehézszakaszá-

AzAnba-Bishoy kolostormegtekintéseután–afővárostólmintegy
száznyolcvankilométerre–meglátogattuk az Anafora (felemelkedés,
menedék)nevűortodoxökumenikus
központot.Fiatalokénekeéstanúságtevőkórusafogadott,aközelmúltban
épült új templomban Anba Tomas
püspökkalauzoltbennünket.Aközpontzarándokhelykéntisműködik,
ahovászívesenérkeznekakopttestvérekelcsendesedésre,meditációra.
Afrikalegészakibbországa,aNílus folyó jobb és bal partján élő –
többségébenmamárarab–lakossággalsajátosmódonemlékeztetegyszerre a bibliai eseményekre és a
Krisztusszületéseelőttiősikultúrára.Hiszenidehoztákazősatya,Jákób
legkedvesebbﬁát,Józsefetrabszolgaként,miutánareáféltékenytestvéreijópénzérteladták.Saztánőlett
anagyszárazságotkövetőéhínségbenrokonságamegmentője,miután

ban. Nemcsak imádkozunk, de az
egyház kapcsolatrendszerében teszünkisértük.Kifejezésreakartuk
juttatni ugyanakkor mohamedán
embertársainkszámára,hogynyitottakvagyunkapárbeszédre.Bárhívtukéskértükőketerre,ezadialógus
mostsajnoselmaradt,okainakismertetésemeghaladnáennekazírásnak
aterjedelmikereteit.
Miért mentünk mégis Kairóba?
Jeleznikívántuk,hogyazökumené
sokakáltalalaptalanulkritizáltmai
időszakábanislehetegyüttelcsendesedni,imádkozni,egymástelfogadni
sszeretetbenmegélniaKrisztushoz
tartozást.Biztatniakarunkmindenkit,hogyamagalakóhelyénésgyülekezetében vegye komolyan Jézus
igéjét:„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.” (Jn13,35)
g D.SzEbikImrE
nyugalmazott püspök
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Jézusésateremtettvilág
Teremtettvilág:felfoghatatlankorúés
méretűazuniverzum.
Amikor a méretekre az európai
ember–atávcsöveksegítségével–ráébredt,azuniverzumnagyságának,a
bennedúlóiszonyatoserőknekatudatahitbeliválságotésezzelkapcsolatoslidércesálmokatváltottki.
Akoregyikírója,Jean Paul (1763–
1825),akievangélikuslelkészcsaládban
nevelkedett,A halott Krisztus beszédében ígymesélielegyilyenlidérces
álmát:Krisztuselőttfelsorakoznaka
halottak,hogyfeltegyéknekiazőket
gyötrőkérdést:egyilyenmérhetetlenül nagy és idegen univerzumban
holvanIsten?
KrisztusJeanPaulálmábanígyválaszolakérdésre:„Bejártammindenvilágot,leszálltammindenNapon,keresztülutaztamazégipusztaságösszes
Tejútján,alászálltammindenüvé,ahovámárcsakárnyékátvetialét,betekintettemamélységbe,ésígykiáltottam:Atyám,holvagy?–ámcsupánaz
örök vihart hallottam, melyet senki
nemural…Samintfelpillantottama
mérhetetlenvilágmindenségbe,hogy
ráleljek Isten szemére, feneketlenül
üresszemgödörmeredtvisszarám.”
AszörnyűlátomásbanIstenhelyén
viharoskáosztombol,amelyteljesen
idegen,ridegvilág,amelyteljesenélhetetlenhely.
JeanPaulmégfelébredhetettebből
aszörnyűálomból:„Mikorfelébredtem,
sírtamörömömben,hogyújraimádhatomIstent.Ésazöröm,akönnyekés
abennevalóhitvoltazimádságom.S
ahogyfelkeltem,égésföldközöttegy
boldog,mulandóvilágterjesztetteki
kurta szárnyait, és akárcsak én, az
örökAtyaszíneelőttélteazéletét.”
Ezaboldogfelébredésazőszámáralehetségesvolt,devajonszámunkra is lehetséges? Számunkra, akik
tudjuk, hogy az univerzum tizennégymilliárdéves,ésméreteiishihetetlenek.Haképeseklennénkafény
sebességévelhaladni,akkorahozzánk
legközelebb eső állócsillagot öt év
alattérnénkel.HaaTejútramerőlegesenhaladnánk,akkorezerévmúlvamárkivehetőlenneacsillagokból
formálódóegyikspirálkar,ésszázezer
évmúlvamárazegészgalaxisunkat
képeseklennénklátni.Tízmilliárdév
múlvaérnénkelazokatakvazárokat,
amelyekazeddigészleltobjektumok
közöttalegmesszebbvannak.
Ezeknekafelfoghatatlanméreteknekatükrébenparányibolygónknak
ésarajtatalálhatóéletnekapusztaléteismeglepő,annyirakülönlegesaz
univerzumnagytöbbségénekállapotához és viszonyaihoz képest, hogy
bátranlehetcsodárólbeszélni.

Deateremtettvilágvalóskorának
és méreteinek tükrében új értelmet
nyerazsoltároséneke:„…az égen is
megmutattad fenségedet! (…) Ha látom
az eget, kezed alkotását, a holdat és a
csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberﬁa, hogy gondod
van rá?” (Zsolt8,2.4–5)
Ateremtettvilággalvalókapcsolatátilletőenazembermindigkettőskövetelménytlátottmagaelőtt:tisztelni
azéletet,ugyanakkorfelelősenuralkodniazalsóbbrendűteremtményekfelett.
Azidézettzsoltárígyfolytatódik:„Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezeid alkotásain, mindent
a lába elé vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az
ég madarait, a tenger halait, amelyek
a tenger ösvényein járnak.”
AzemberegészenegyedülállóhelyetfoglalelaFöldön.Olyanléptékű
tevékenységetfolytat,amelyminőségilegkiemeliatöbbiélőlényközül.Az
embernekkitüntetetthelye–ésszerepe–vanavilágban.Azértnemcsak
egyatöbbiteremtményközött,mert
Istenképéreéshasonlatosságárateremtetett.Akomplexitástudat,-növekedésazemberbenérteellegmagasabbszintjét,sbennelépettátegymásik,magasabbdimenzióba.Azember
nemegyasoklényközött,benneésáltalahaladavilágabeteljesedésfelé.
A kiemelt helyzetből elméletileg
kétféle következmény származhat:
kiemeltjogokéskiemeltkötelességek.
Elkellismernünk,hogy–legalábbisaz
utóbbiévszázadokban–azembera
magakitüntetetthelyzetétagyakorlatbanúgyéltemeg,hogykiemeltjogokatköveteltmagának.Ittazideje,
hogybelássuk:csakazaviselkedésetikus, amely a kiemelt helyzetet nem
előjogok megszerzésére használja,
hanemfokozottkötelességkéntésfelelősségkéntélimeg.
Azeurópaiemberhosszúidőnkeresztülateremtettviláguránakképzeltemagát.Ebbenszerepelehetetta
Bibliaévszázadokonátívelőfélreértelmezésénekis.Azutóbbiegy-kétévtizedbenazonbanaz„úr”szerephelyettazember„sáfár”szerepérehelyeződöttátahangsúly.
Mígaházvezető,azoikonomosz –
szószerintasáfárnakmegfelelőfogalom–nemsokszorfordulelőaz
Újszövetségben, asáfárságfogalmaJézusnálvisszatérőelem.Jézuspéldázatainakegyjelentőscsoportjában
úgymutatjabeazembert,mintakirerábízatottvalami,legyenaztalentumvagyminavagyegygazdaság.Az
úridegenbetávozik,majdvisszatér,

Az elvirágzott koshomlokok törtfehér
foltjai immár bágyadtan olvadnak a
perjék acélos zöldjébe az utak szélén.
A tavaszt hirdető gólyahír, boglárka és
a Jakab-napi aggófű sem virít már oly
harsányan, mint a folyamatosan virágzó bakszakáll, amelynek a sárga tavasziak között különleges helye és
üzenete van. Vidám, széttárt kezet formázó, hívogató, nagy virága csupa biztatás: mindjárt itt a nyár! Nézd, már
lengenek is a csomós ebírek dús bugái
a lakodalmas kutyák nagy örömére
Idén minden korábban jelentkezett.
A pipacs vérvöröse már április közepén virított a fehér mécsvirágok között, és a pázsitfüvek zöldjével szívemben hazaﬁas érzelmeket hevített e trikolór látványa. Nem is maradhat el
a magyar mező és érzület nélkülük,
úgy, ahogyan a köztük csoportosan
vagy csak itt-ott magányosan nézelődő szarkalábak kékeslila csillagszemei
sem. Itt vannak már a bársonyos
tüdőfű kék, békét, nyugodalmat üze-

Szelíd
vadak
nő apró szirmai. Ezek minden szomorúságon felülkerekedni tudó, szelíd jelek úton-útfélen. Őket már a júniusi katángkórók mosolygó virágorcái
fogják csak felülmúlni.
Most azonban a termetes és harsány ökörfarkkórók vidámítanak reggelente, és nemsokára szöszös és lila
társaik is nyílni fognak. Tárt karokkal
mutatja majd apró sárga vagy fehér
fürtjeit az orvosi somkóró, de ekkorra
már elvirágzott csenkeszek fakóra szőkült szálai hullámoznak az útpadkák
felé a langyos nyári szellőben. Mögöttük kivillannak mély rózsaszínnel a
budai (vagy vastövű) dús imolák s velük együtt a molett, bókoló bogáncsok.
Noha száraik, mint bimbóik is, tele
vannak szúrós tüskékkel, mégis túlára-

Ü Z e n e t a Z a r a r át r ó l

Rovatgazda: Sánta Anikó
éselszámolásttart.Ilyenzárómegjegyzésekkelfejeződnekbeezekazelszámolások:„…a kevésen hű voltál,
sokat bízok rád ezután…”, vagy„aki
hű a kevésen, a sokon is hű az, és aki
a kevésen hamis, a sokon is hamis az”.
Jézustehátelőszeretettelábrázolja
azembertúgy,mintsáfártvagymint
olyan szolgát, akinek megbízatása,
feladatavan.Ésezértszámonfogják
kérni.VagyisJézusszerintazembera
teremtettvilágsáfára,akinekazafeladata, hogy gondját viselje annak,
amitrábíztak.
AJelenések könyvében, ahétlevél
egyikében,aﬁladelﬁaigyülekezetnek
címzettbeneztolvashatjuk:„Aki győz,
azt oszloppá teszem az én Istenem
templomában…” (Jel3,12)Miisrejlik
emögöttaképmögött?Minéltöbb
oszlopra terhelődik a súly, annál
könnyebb,könnyebbentartható.
AhogyagörögmitológiaAtlasz-ﬁgurájatartjaazeget,ahhozhasonlóantartottaJézusakeresztet.Akereszt
avilágmindenségjelképeis,nemcsak
azáldozaté.AZsidókhoz írt levél éppenazzalkezdődik,hogyJézusteremtésbeliszerepéttisztázza:„Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének
képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget…” Újabbangol
nyelvűbibliafordításokbanittahordozza szóhelyéna„fenntartja”jelentésűszó(sustain) szerepel.Ugyaneza
szóafenntartható fejlődés közismert
kifejezésébenisfeltűnik.
Jézusfenntartjaavilágot.AhogyegykorakeresztfájáthordoztaaGolgotáig,úgytartjafennavilágot.Afenntarthatóságebbenavonatkozásbanaz
oszlopokképealapjánértelmezhető.
AzaJézus,akifenntartjaavilágot,
ígybuzdítjatanítványait:„Kérjétek az
aratás Urát, küldjön munkásokat az
aratásába…” Mertminéltöbbmunkás
van, annál könnyebb és hamarabb
befejezhetőamunka,annálelőbbeljönagyógyuláspillanata.Jézusmindenkiszámáraértelmesfeladatokatad:
olyanokat, amelyek megoszthatók,
mint egy teher, melyet több oszlop
együttesen tart. A krisztusi terhek
megoszthatók, sőt az ilyen terhek
igazánkrisztusiak.
Ezértegyáltalánnemvoltmindegy
sosem,ésmasemmindegy,hogyhányanvagyunk.Hogyhányanveszünk
részt Krisztus gyógyulást hozó, az
egészteremtettvilágotfenntartószolgálatában.
g Réz-NagyZoltán

dó anyai szeretettel tekintenek körbe,
és kinyílva alázattal hajtják meg fejüket, így szemlélik a rájuk feltekintő cickafarkokat.
Vigyázz, mert hamar elmúlik a
nyár, és te csak elrohansz a patkócimtól, hölgymáltól és oroszlánfogaktól
sárgálló mezők mellett. S mire észbe
kapsz, már az őszi vérfüvek bordó
cseppjei, fekete nadálytövek elvirágzott, csapzott bokrai és a szerény útszéli imolák kísérnek az augusztus végi ökörnyálas hajnal ködében. Akkor
már csak a szürke aszat fog emlékeztetni a harsány nyári színpompára.
Ha pedig nyitott szemmel jártál, s közelről szemlélted Isten gyönyörű teremtett virágvilágát, borongós, szomorú őszi-téli napokon feléd hajol majd
egy-egy iglice, gólyaorr vagy néhány
útszéli zsálya. Így kitart benned a
szusz, míg tavasszal újra nyílnak
majd a kankalinok, kosborok és az illatos földi orgonák.
g GyőriAndrás

Darwinbólvisnu
b AtermészetIQ-ja című ﬁlm díszbemutatójának közönsége az amerikai–magyar koprodukcióban készült alkotással azonos című – feltűnően igényes küllemű – könyvet ajándékba kapta szeptember 18-án az
Uránia Nemzeti Filmszínházban. HornyánszkyBalázs és TasiIstván
kötetének harmadik magyar kiadása a természet- és dokumentumﬁlmek stílusjegyeit ötvöző „mozi” világpremierjére jelent meg. A tudomány és a spiritualitás egyik izgalmas határterületével – az állati ösztönök titokzatos eredetével – foglalkozó szerzők az evolúció helyett
spirituális magyarázattal szolgálnak…
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AbiokémikusHornyánszkyBalázsés
TasiIstvánkultúrantropológus,illetve–mintutóbbkiderül–vaisnava
teológus2002-benrobbantbeelőször
A természet IQ-ja címűkönyvével.Azt
túlzáslenneállítani,hogyamagyar
köztudatba(nálunklegfeljebbatudományos sajtóban találkozhattunk –
többnyire–kritikusreﬂexiókkal),annálinkábbazamerikaiba.AzEgyesült
Államokbanugyanistudományoskategóriában a legjobbnak ítélték a
könyv2009-benmegjelentangolváltozatát.(Magyarországon2005-ben
jelentmegújra,aharmadikkiadáspedig a „megﬁlmesített változattal”
együttlátottnapvilágot.)
Lapozzunkelőszörbeleakönyvbe.Azevolúcióselmélethátterét,fogadtatását, utóéletét, az etológiai,
antropológiai,ﬁlozóﬁai,teológiaivitákatcsekélymértékbenismerőolvasóként örülhetünk, hogy 2012benilyenbátorhangonjelenikmeg
számunkra is érthető formában a
probléma,ésdörzsölhetjükatenyerünket,hogylám,„mindenjelarra
mutat”,valamimagasabbintelligenciamunkálkodikitt.Amilyenhatalmas a népszerűség, olyan nagy a
bukáslehetőségeisegyilyenvállalkozásban,hiszazegyszerűsítésmódszeremindenféleszándéknélkülis
gyakranferdítéshezvezethet.
Keresztény olvasóként mindenesetre léleksimogató azt olvasni,
hogy–azegyébkéntteológiátvégzett
–Darwin evolúcióelméleteingatag
felépítmény.Mindeztsziporkázóstílusban,sokszor–atermészetvagy
annak létrehozója (?) humorérzékétsemleplezve–nyelvijátékokkal,
illusztratív hasonlatokkal, egy-egy
különös„állati”jelenségetbemutatvatárjákelénkaszerzők.
Így kerülhet középpontba olyan
példa, mint a könnyen dagasztható
„farkasfarkasnakfarkasa”szituáció,
azazanagytestűragadozókközötti
rangsorvitákbanelőfordulómeghunyászkodásjelenségénekvizsgálata.Itt
vanmégazapró,mégis„emberfeletti”teljesítményreképesszíneskolibri,acsöpptisztogatóhallalbizarrviszonyt folytató ékszersügér, a színpompás,lenyűgözőeleganciájúpáva,
amagátvészhelyzetbenkomikusóriásluﬁváfújógömbhal…Csupacsodás,
különleges,elképesztőpélda,csupa
csodásfotó.Színekkavalkádjaakönyv,
mégalapjaiisjószagúak,azolvasó–
leginkábbazutolsófejezethezérve–
mégisúgyérezheti,ittvalamibűzlik.
Rendbenvan,hogykétlánglelkű
kutató–ugyannemszakterületébe
vágó – alapos elméleti bevezetés
utánazállatokviselkedésénektanul-

mányozásábakezd,ésesetleges,szubjektívpéldákatkiragadvaörülannak,
hogyatudománybizonyoskérdésekrenemtudkielégítőválasztadni,sokszorcsupán–többsebbőlvérző–hipotéziseketállíthatfel.
A kérdésfeltevés jogos, bár azt
minthaelfelejtenékhozzátenni,hogy
páranmáréltekejoggaljópárévtizeddelezelőttis…
Mindenesetre meglepő, hogy a
föntebbemlítetttermészetitarkaságoktaglalásautánmindenféleátvezetésnélkül(vagyál-átvezetéssel)tárják
előaszerzők–mindenbizonnyalmár
atémakidolgozásaelőttmeglévő–válaszukat:avédikusirodalmaklélekvándorlássalkapcsolatostanait.
Félreértésneessék,nincsebbenaz
előadásmódbansemmierőszakos,sőt
többszörelmondják:ezcsakegyﬁgyelemre méltó, kevéssé ismert világmagyarázat,melyneksegítségévelcsupánillusztrálnikívánjákanyájasolvasónak,milysokféleválaszlétezheta
darwinizmusontúl,illetveellenében.
Azértmégiscsakelgondolkodtató,
miértnemlehetetteztakönyvelejénleírni.Valamilyenokból–talán
asokatkritizáltvéletlen szóltközbe?
–elmulasztottákaszerzők,ésezvéleményemszerintsúlyosmulasztás.
Naivolvasókéntadarwinizmusördögikörébőlüdítővilágossághelyett
alelkekörökkévalócserélődésének
ciklikusságába jutunk. Elmarad a
katarzis,elmarad„aválasz”.
Kiálltkétlelkes,rendkívülkreatívﬁgura:kérem,megfejtettükazemberiségegyikalapkérdését!Majdkiderül,
márrégelköteleződtekegyrendszernek,beleálltakabba,s–bártagadhatatlanulszimpatikusszeretettel–azon
aszemüvegenkeresztülvizsgáljáka
kérdést(és„ateremtményeket”),deezt
mintténytnemtárjákazolvasóelé
gondolatmenetük elején, hanem a
könyvcsúcspontjándobjákbeérthetetlenülésindokolatlanul.Úgytűnik,
mintha összekevernének nézőpontokat,fogalmakat,ok-okozatot,kérdést-választ,tudománytésvallást.
Aﬁlmiskitartatarkalepelmellett:lenyűgözcsodástermészetiképeivel,aztánsnitt,ésjönnekacsakrákmegasokarcúistenalakok…
Félreértésneessék,lebilincselően
érdekesekavédikusvélekedések,elgondolkodtató,magávalragadóezavilág,deitt,Kelet-Közép-Európában,egy
tudományosforradalmatígérőkönyv
megﬁlmesített változatának premierjénIndiánálésazolajzöldasztrildlatinelnevezésénélistávolabbinaktűnnek…Megaztán,haazéletsbennea
fajokeredetérőlminketkérdeznek…
g Kinyik
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Hirdetés

Fogadóórámat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
órátólötóráigaDéliEgyházkerületszékházában(1088Budapest,Puskinu.12.).
Radosné Lengyel Anna
országosfelügyelő-helyettes,
a Déli Egyházkerület felügyelője

50 éve harangöntés
Őrbottyánban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester
Kiváló magyar szakemberek által készített,
külföldön is elismert magyar termékeket
gyártunk a harangokkal kapcsolatos
bármely munkához.
Referencia:www.harangontes.hu.
Levélcím: 2162 Őrbottyán, rákóczi u. 121.
Mobil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gombosmi@harangontes.hu.

meghívó
köt-alkalomra
AKeresztényÖkumenikusBaráti
Társaságkövetkezőösszejöveteleoktóber8-án,hétfőn18órakor
leszaBudapest I.kerületiSzilágyiDezsőtérireformátustemplomban.Előadó:Vizi E. Szilveszter akadémikus,aMagyarTudományosAkadémiavoltelnöke,a
Tudományos Ismeretterjesztő
Társulatelnöke.Azelőadáscíme:
Hogyan jutott el az emberi gondolkodás az Isten nélküli világképhez? Mindenérdeklődőtszeretettelvárnak.

APRÓHIRDETÉSEK
Tulajdonostól eladó Budapest VI.
kerületébencsendes,világos,műszakilagisfelújított,galériás,hangszigetelt,2.emeleti,tágaselőszobakonyhás,33m2-es,összkomfortos,
egyszobáslakás.Irányár:8,9millió
Ft.30/549-3702.
***
Templomok,templomtornyokfelújít ása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
***
Rákoskeresztúron szoba konyhaésfürdőszoba-használattaljutányos
áron kiadó. 1/257-9989, 30/2039820.

Hirdetés

Anyugdíjaslelkészcsaládokösszejövetelén,október5-énféltízkoraDeáktérenD. Szebik Imre tartelőadástAz ökumené mai helyzete címmel.
Szeretettelvárjukazérdeklődőket.

vASárnApTólvASárnApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 30-ától október 7-éig
VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikus
Rádiómisszióműsora
10.25 / M1
Református magazin
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések az egyházzenéről
Zsidóéskeresztényünnepek
20.00 / Duna Tv
Székely János:
Caligula helytartója
AkecskemétiKatonaJózsef
Színházelőadásafelvételről
20.15 / Duna World
,,Maradok,
másként nem tehetek’’ –
In memoriam Sütő András
(magyar dokumentumﬁlm)
22.00 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Benne:
Händel:Karmelitavecsernye

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Benne:
Mozart:c-mollmiseK.427
12.15 / Tv2
Szent Iván napja
(magyar ﬁlmvígjáték, 2002)
(89’)
13.05 / Kossuth rádió
Asszony a fronton
Önéletrajziírásaalapján
elmondjaPolczAlaine
14.00 / Viasat History
Egy húsvéti mestermű
magánélete
Krisztuselfogatása
20.00 / Duna World
Makám-koncert (koncertﬁlm)
23.15 / M1
KorTárs
Azenevilágnapjaalkalmából

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Haydn:D-dúr(Harmónia)
mise
10.40 / M2
Mindentudás Egyeteme 2.0
(ismeretterjesztő műsor)
14.00 / Pax Tv
Pálosok (dokumentumﬁlm)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
GálHelga,
azelsőmagyarnőipohárnok
19.05 / Duna Tv
Ízőrzők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Rátka
21.35 / Duna Tv
Az oberwaldi titok
(német—olasz játékﬁlm, 1980)
(125’)

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Bruckner:112.zsoltár
12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
BarátiKristófhegedül
aDeáktérievangélikus
templomban
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
19.41 / Kossuth rádió
Iglice szívem
SzvorákKatiésaTéka
együttesfelvételeiből
21.25 / Duna Tv
Októberi égbolt
(amerikai játékﬁlm, 1999) (103’)
23.30 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
MysteryGang

CSÜTÖRTÖK
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11.40 / M1
Útravaló
(közlekedésbiztonsági
magazin)
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
13.20 / M2
Kincsestár
HalászJudit
20.10 / Duna Tv
Égető Eszter
(magyar tévéﬁlmsorozat)
23.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
BerkesBalázs(bőgő)játszik
23.35 / M1
Angi jelenti
Életaszékelyföldi
kastélyokban
23.40 / Duna Tv
MüpArt Classic
Mozart-estaMűvészetek
Palotájában

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
d’Astorga:StabatMater
10.25 / Duna Tv
Száműzött magyar irodalom
TormayCécile
14.50 / M2
Fejezetek a magyar vasutak
történetéből
(ismeretterjesztő sorozat)
16.00 / Pax Tv
Poézis együttes
(koncertﬁlm)
20.25 / Duna World
Csehov nyomában...
(magyar dokumentumﬁlm)
21.10 / Bartók rádió
Az Alpoktól Zoborvidékig
Benne:
Cantanibushodie–14.
századikatalánegyházizene

8.45 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(ismétlés:23.00)
19.35 / Bartók rádió
Britten: Háborús requiem
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
SzabóMagda:Békekötés
21.05 / Bartók rádió
,,Nélkülük’’ –
Emlékezés az aradi
vértanúkra
22.10 / M1
MüpArt
ACsík-zenekarkoncertje
aMűvészetekPalotájában
23.50 / M1
Mária-nap
(magyar történelmi ﬁlm,
1983) (114’)

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Benne:
Vasárnapiorgonamuzsika
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(ismétlés:22.00)
11.00 / M1
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Győrújfaluból
Igéthirdet:
SzemereiJánospüspök
(ismétlés:12.35/M2)
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadokegyházi
muzsikája
23.55 / M1
MüpArt Classic
Orgonasztorik—
Zenetörténetalulnézetből

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu.•EvÉlet on-line: www.evelet.hu,www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szerkesztőség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108;20/824-5519,fax:1/486-1195.
Szerkesztőségi titkár (előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Főszerkesztő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olvasószerkesztő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő / EvÉlet on-line:NagyBence(bence.nagy@gmail.com).Tördelőszerkesztő: KárolyGyörgyTamás
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Újnap– újkegyelem
vasárnap (szeptember 30.)
Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen! Zsolt40,12(2Thessz3,3;Mt15,21–28;Róm10,9–17/18/;Zsolt65)
A megvonást a legtöbb en gyakorta alkalmazzuk büntetőeszközként.
Mégjó,hacsakalabdátvesszükelrakoncátlangyermekünktől,haazablakvagyavirágágyássűrűnlátjakárátafocizásnak.Sajnostalálunkokot
kapcsolatainkbanisszeretetünk,gondoskodásunk,beszédünkmegvonására.Hajlamosakvag yunkaztfeltételezni,hogyIstenisígytesz,hanincs
velünkmegelégedve–ezterősítiigénkis.Pedigmegtörténhet,hogynem
azőmegvonásáról,hanemamivisszautasításunkrólvolnahelyesebbbeszélni.Hiszenirgalmának,szereteténekéshűségénekmegvonásaegyenlőlenneahalállal.Mindenbizonnyaléppenezafelismeréstükröződikebbenakiáltásban.
Hétfő (október 1.)
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! 2Kor6,2
(Zsolt27,13;Jel14,4–7/13–16/;Jer37,1–21)Sokszorcsakutólagvagyunkokosak.Eztkellettvolnatennem,aztkellettvolnamondanom,jobbankellettvolnakihasználnomazidőmet,megkellettvolnaragadnomazalkalmat…Istenszeretné,haegészenjelenlennékamában,apillanatban,amelybenmeg
akarajándékozniavelevalótalálkozással.Atalálkozásbanpedigateljességgel.Nemistehetünkmást,mintimádkozunknyitottságért,afelismerésés
megismerésvilágosságáért.
kedd (október 2.)
Felkent engem az Úr, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Ézs61,1–2(Lk4,16.21;Mt18,10–14;Jer38,1–13)
JézuseztarészletetolvastafölÉzsaiástekercsérőlanázáretizsinagógában.Ennekalapjántartottaelsőnyilvánosigehirdetését.Ezesetbennemcsakazfontos,hogymitmondottJézus,hanemazisnagyonlényeges,hogy
mitnemolvasottfel.NemolvasottésnembeszéltIstenbosszúállásáról.
Köztünklététegyoldalúanéshangsúlyosanakegyelemmelmentésidejekénthirdettemeg.Nemarrakapjuk-eazidőnket,hogyszembenézzünk
haragvó,bosszúvágyóönmagunkkal,ésIstenszeretetébenirgalmatnyerjünk,irgalommaléljünk?!
Szerda (október 3.)
Uram, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened!
Zsolt41,5(Mk2,3.5;ApCsel12,1–11;Jer38,14–28)Gyógyítsmegengem!–
kérjükUrunkat,éselsőkénttalánﬁzikaiterheinket,testibetegségeinketemlítjük.Hiszenmindennapitapasztalatunkaz,hogyankorlátoz,akadályoz,próbálmegminkettestigyengeségünk.Ritkábbanfordulelő,hogyazistenkapcsolatunkfogyatékosságait,netánhiányátbetegségnektartsuk.Pedigalelkivákuum,azIstennelvalóbeszélgetéshiánya,amértékvesztés,félelmeink
szinténbeteggétesznek.Ebbeazelhagyatottságba,hiánybalépbeUrunk–
olykorkérésünknélkülis–gyógyítószeretetével.
csütörtök (október 4.)
Pál írja: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 1Kor
3,6(1Móz39,23;ApCsel27,16–25;Jer39,1–18)Pálazapostolimunkát,a
gyülekezetgondozását,pásztorolásátaföldművelésbőlvettképekkelírja
le.Hiszenatanítvánnyáformálódásnak–éppenúgy,mintazültetésnek
–anövekedés,agyümölcstermésazértelme.EbbenafolyamatbanlehetünkugyanIstenünkmunkatársai,deadöntőcsoda,valakinekahitrejutása,ahitbenvalónövekedése,KrisztusarcáraformálódásaegyedülIsten
műve,azőajándéka.
péntek (október 5.)
Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az
üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. ApCsel28,28(Zsolt98,2;Mt
26,51–54;Jer40,1–16)PálapostolRómábaérkezveazevangéliumotkétkedvefogadó,aJézusrólszólóbizonyságtételelőttbezárkózózsidóknak
mondtaezeketamondatokat.Istennelkapcsolatosreménységétfogalmaztameg:azÚralegnagyobbhatárátlépő.EzttapasztaltamegÁzsiábólEurópábaátjőve,azsidókultúrábólahellenistavilágbalépve,azIstenértrajongókközösségébőlapogányokfeléfordulva.Istentágölelésű,kegyelmesszereteteelőttnemakadály,nemkorlátsemaföldrajzitávolság,sem
amásnyelvvagykultúra.Adjonnekünkisbátorságotkorlátainkközött
Urunkszabadésszabadítóörömhíre!
Szombat (október 6.)
Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az Úr szolgáját, Jákóbot! Ézs48,20(Kol1,19–20;Mt14,22–
33;Jer41,1–18)Jákób,acsalóújnevetkapottIstentől,miutánküzdöttekegymássalaJabbókgázlónál.Azújnév,Izráel,újegzisztenciátisjelent.Akiért
Istenküzd,aztmegisszabadítjacsalásainakbatyujától,ésazújemberrélesz.
Errőlaköztünkmaismegtörténőcsodárólnemislehetmásként,mintujjongóörömmelbeszélni.Ezreménytadhatamegváltásra,szabadításravágyakozóknak.
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