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„…akinek hitét egyedül te ismered” f 2. oldal
A Biblia alapján irányt mutatni 
a társadalomnak f 3. oldal
Lelkésziktatás Apostagon, Dunaegyházán 
és Péteriben f 5. oldal
Az egyház gyógyulásáért f 13. oldal

„1956őszénrengetegfiatalhagytael
Magyarországot,ésérkezettszülőknélkül
Ausztriába.Többségükegyáltalán
nembeszéltnémetül,ígynemnyerhetett
felvételtazosztrákközépfokúoktatásba.”

1956 az Alpok fővárosában f 4. oldal
Összeállításunk 

a találkozóról f 7–11. oldal

„Fényvolt,akisugárzott,deúgy,mintakiaráragyogófényt
adjatovább,ésezzelvilágít,melegít,mertőiskapjaazIstentől.
Megtaláltaabékességet,aharmóniátamindennapokbanaleg-
nehezebbidőkbenis–eztaszámoslevélből,afotókrólránk
tekintőderűs,szelíd,máskorkomolyszemekbőliskiolvashatjuk.”

Közelkép az Úr szolgálóleányáról f 6. oldal

Vidámmuzsikaörvendeztettemega
járókelőket és az evangélizációra
igyekvőketatemplomelőtt,sanap
soránazéneklésmagasztosságátis
emelteazországkülönbözőtájairól
érkezetttagokbólálló,Jo hann Gyu -
la vezetteEvan gé li kus köz pon ti fú vós -
együt tes szolgálata.
Aprogramravalóráhangolódást

köszöntőszavaivalSze ve ré nyi Já nos
országosmisszióilelkészsegítette,
aki–akülfölditartózkodásamiatt
távolmaradó,deazevangélizáció-
ra áldást kérő – Sze me rei Já nos
misszióértfelelőspüspöksms-étis
tolmácsolta.

Or bán At ti la evangélikuslelkész,
misszionáriusamottókéntszolgálóje-
remiási prófécia alapján humorral
fűszerezve hirdetett evangéliumot:
akiigaziotthonraszeretnelelni,ésvá-
gyikabékességre,szeretetre,azIsten
közelébenkeresseahelyét!Ezkomoly
változássaljár,hiszenakiIstentőlkap
újruhát,nemhagyhatjamagánazúj
alattarégit,sugyanakkoraztisfon-
tosfelismernie,hogyakereszténység
nem elmélet – Krisztus népeként
kellélniezűrzavarosvilágban.Aki-
jelöltigeversalaposabbvizsgálataaz-
tánabibliakörbenisfolytatódott.
Adélelőttitanúságtevőkmessziről

érkeztekhazánkba.AnémetJo e la és
afinnFir mi ta nővéregyolyanközös-
séghez(Evan gelis che Ma ri enschwes -
ternschaft) tartozik,amelyamásodik
világháborúutánalakultNémetor-
szágbanazzalacéllal,hogymegélje
azemberekközöttimegbékélést,és

aszeretetetszolgálja.Azidősnővér
bocsánatotiskértazokértabűnökért,
amelyeketegykornémetekokoztak
magyaroknak vagy magyarországi
zsidóknak. Az ő szekciójukat vá-
lasztókegykisfilmsegítségévelellá-
togathattak Kánaánba, a közösség
otthonába.(Anővérekegyébkénta
későbbiekbenNógrádmegyébenis
elindítjákszolgálatukat.)

AzamerikaiAvi Sny der zsidó,de
aszíveévtizedekótaKrisztusértdo-
bog–szintevibráltkörülöttealeve-
gő, ahogyhitéről, küldetésérőlbe-
szélt. A Zsi dók Jé zu sért szervezet
európaiésmagyarországivezetőjeel-
mondta,hogyszolgálatukegyrészt
arrairányul,hogyazsidókfelismer-
jék Jézusban aMessiást, másrészt
fontosnak tartják, hogy magyarok
zsidóajkakrólhalljákazevangéliu-
mot,harmadrésztpedigavilágfelé

együttkelltanúskodniukKrisztuszsi-
dóésmagyarkövetőinek.Atemplo-
miízelítőutánSnyderazsidómisszió
irántérdeklődőknekmindezekbib-
liaialapjátisfelvázolta.
Aszekció-éskerekasztal-beszélge-

téseketkövetőebédutánújramegtelt
atemplom,selőszörSze me ré di Ber -
na dett tanúságtételehangzottel.Afi-
atal,délvidékiszármazásúszínművész
énekben és szóban vallott hitéről,
melybenanagyszülőiörökségésa
személyesönátadásélménye,anehéz-
ségekkelvalómegküzdésésmindezek
hátterébenaszívbőljövőhálafontos
elemkéntvanjelen.
Ezután dr. Kel ler mayer Mik lós

sejtkutatólépettamikrofonhoz,ésa
kopernikuszi fordulathoz hasonló
mértékű, de egészen más előjelű

változásról szólt. A professzornak
szemernyikétségesincsafelől,hogy
újvilágrendvanszületőben,agyógyí-
tásé,melyhárompillérreépül:tud-
niazigazságot,hinniIstenbenésten-
ni,azazkésedelemnélkülgyógyíta-
ni.Megtéréstsürgetettazegyénekés
népünkszámáraegyaránt,éstanú-
ságtételénekközéppontjábanameg-
váltóKrisztusállt.

Hogy va gyunk ott hon?
b Az Is ten igé jé re szom ja zók ok tó ber 13-án azt az ígé re tet ta lál ták az

Útmutatóban, amely az nap az or szá gos evan gé li zá ció té má já ul is szol -
gált: „Összegyűjtömőketaföldpereméről…” (Jer 31,8) A De ák té ri temp -
lo mot meg töl tő gyü le ke zet re a sok szí nű ség volt jel lem ző, hi szen a ha -
zai evan gé li ku sok mel lett ha tá ron tú liak, va la mint más fe le ke ze tű és
nem ze ti sé gű test vé rek is hall gat ták a ha za té rés re va ló buz dí tást, és
köz re mű köd tek a szol gá lat ban.

f Folytatás a 3. oldalon

g MichaelMartin

Húsz éve együtt az úton–ígyhangzott
azoktóber11–14.közöttabajororszá-
giNürnbergbenmegrendezetttestvér-
kapcsolatiünnepünkmottója.Közös
utunkonvalóbanegyüttéltünkátsok
mindent,amelynekrévénmegnöveke-
dettbennünkabizalomegymásiránt:
barátságokszövődtek,fiatalokmegis-
merhettékegymást,sőtmégegy„ve-
gyespár”házasságkötéséreissorkerült.
ABajorEvangélikusEgyház és a

Magyarországi Evangélikus Egyház
közöttazelmúltkétévtizedbenegy-
reszorosabbáváltakötelékaziskolai,
agyülekezeti testvérkapcsolatoknak
köszönhetően,óvodáinkésegyébin-
tézményeinkmeglátogatásával.Hálá-
sak lehetünk mindezekért, hálásak
azért,hogyhúszesztendejeegyüttle-
hetünkazúton.
Ezértgyűltünkegybeünnepitalál-

kozónkra:hogyelsősorbanannakaz
Úristennekköszönjükmegazelmúlt
kétévtizedáldásait,akiegymásfeléte-
reltbennünket.
A zsoltáros felhívását magunkra

vonatkoztatva–„Ad ja tok há lát az Úr -
nak, mert jó, mert örök ké tart sze re te -
te” –bizonyvanokunkahálaadásra!
Azelmúltvasárnaponországaink

templomaibanaratásihálaadóünne-
pettartottunk.Mostazonbanbővül
azoknakadolgoknakasora,amelye-
kértköszönetetmondhatunkIstennek.
Nemcsupánaföldterméséért,atalen-
tumainkértlehetünkhálásakazÚrnak,
hanemazértis,mertőhatárokatát-
ívelőIsten,akiazemberielőítéletek
korlátait ledöntve egymáshoz vezet
bennünket,közösútraterel,ésmellénk
szegődveelkísér.
Egészenkonkrétdolgokértébredhet

hálaaszívünkben:aszeretetreméltó
emberekért,akikvelünkélnek,ajóki-
látásokértamunkahelyenvagyéppen
aziskolaitanulmányoktekintetében.
Hálásaklehetünkatisztalevegőért,a
forrásokfrissítővizéért,acsodálatos
természetért,amelykörülveszminket
–ésfolytathatnámasorttovább.
Akimárjártavilágnakolyantáján,

aholmindezekadolgoknemolyan
magátólértetődő,természetesadott-
ságok,akimárlátta,milyennyomorú-
ságbanélnekembermilliókaföldön,
védőoltások nélkül, kiszolgáltatva
mindenféle fertőzésnek, élelem és
tisztaivóvíznélkül–azmindenprob-
lémájaésnehézségeellenéreismeg-
tanulhálásnaklenni.
Amithálával tudunkfogadni,azt

nemisvesszükolyanmagátólértető-
dőnek.Ahálásszívűembersohasem
veszítiszemelőlembertársát,semate-
remtettvilágot.Ahálásember,gon-
dolvaajövőgenerációjára,aholnap-
palmunkálkodikegyütt,védveföldilé-
tünkértékeit:ateremtettvilágotésaz
emberiegyüttéléshezelengedhetetlen
igazságosságot.
Ígyamihálánk iskétirányúkell,

hogy legyen: egyrészt arra tekint
vissza,amitamúltbankaptunk,amit
elérhettünk,másrésztviszontelőreis

néz,abbaajövőbe,amelynekmegte-
remtéseafeladatunk.
Ígytekinthetünkhálával–személyes

életünkmegtapasztalásántúl–arraa
gazdasági fejlődésre, amelyet Euró-
pábanátélhettünk,amelyrévénnagyon
soklehetőségnyíltmegelőttünk.Há-
lateltszívvelgondolhatunkarra,hogy
évtizedek óta békében élhetünk, és
hogyanépekközötteddigmégsoha-
semtapasztaltkiengesztelődésifolya-
matindultelkontinensünkön.
S így tekinthetünk visszahálatelt

szívvel amagyar–bajor evangélikus
egyházitestvérkapcsolatra:akezdet-
re, amikor épp csak megtörtént a
rendszerváltásMagyarországon,akü-
lönböző látogatásokra, gyülekezeti
csoportok, iskolák, intézményveze-
tőktalálkozóira.Apartnerségkereté-
ben megismerkedhettek egymással
fiatalokésidősek,szakemberekésa
munkaágakirántérdeklődőhívek.
Emellettmennyittanulhattunkegy-

mástól!Mi,bajorokazt,hogymennyi-
rejó,haegybefonódikegygyülekezet
ésazáltalatámogatottdiakóniaiintéz-
ményszolgálata.Azistudatosultben-
nünk,hogyazevangéliumtovábbadá-
sánakvisszanemtérőalkalmaiazok
azévek,amígadiákokegyháziisko-
láinkbantanulnak.AMagyarországon
olysokszormegtapasztalt,felejthetet-
lenvendégszeretetishálárakésztet.
Reménységünk,hogymagyartest-

véreink is átvehettek tőlünk néhány
hasznosgyakorlatot.Diakóniaimun-
kánk(DiakonischesWerk),iskolaiügy-
intézésünk(Schulstiftung)jószervezett-
ségebizonyárajópéldáulszolgálhat.
Ahálás ember azonbannemcsak

hátratekint,hanemmindigelőre,ajö-
vőlehetőségeireis.Nagyöröm,hogy
ajubileumiünnepségresokdiákér-
kezett,mertéppenők,afiatalokajö-
vőletéteményesei.
AzegyesültEurópaszámtalanlehe-

tőségetnyújt.Unióspályázatokrévén
közöslátogatásokra,együttesprojek-
tek megvalósítására nyílik alkalom.
Mindezekenkeresztülpedigmódnyí-
likarra,hogyazújgenerációmegismer-
kedhessenazegymástóleltérőtradíci-
ókkal,megtapasztaljaakulturáliskü-
lönbözőségeket.Ráébredhetnek,hogy
mégakeresztényhitetismás-máske-
gyességbengyakoroljuk.Ugyanakkor
különbözőségeinkellenéreugyanannak
aKrisztus-testnekvagyunkatagjai.
Deéppenelátásunkmiattvagyunk

alkalmasakarra,hogyegymásközött
hidakatépítsünk:országainkatésegy-
háziközösségeinketösszekötőket,a
megértés és a megbékélés hídjait,
olyanokat, amelyekhozzásegítenek,
hogyakövetkezőgenerációkisközel
kerülhessenekegymáshozésaholnap
Európájához.
Háthogyneébreszteneaszívünk-

benhálátennekabizonyossága?!„Ad -
ja tok há lát az Úr nak, mert jó, mert
örök ké tart sze re te te!”

For dí tot ta: B. Pin tér Már ta

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Ba jor
Evan gé li kus Egy ház fő ta ná cso sa

A há la össze kö tő híd jai
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Vannakfilmek,amelyeknagyonidilli
képekkelindulnak.Kiegyensúlyozott
család,boldogszülőkésgyermekek,já-
ték,nevetés,boldogságmindenkép-
kockán.Abarátokkalismindenrend-
ben,sütanap,áradajókedv,egészsé-
gesemberekláthatókmindenfelé.De
agyakorlottfilmnézősejti,hogyeznem
maradsokáigígy.Beköszöntvalami-
lyennagybaj,betegség,baleset,halál.
Azézsaiásiigeisidilliképpelindul:

egyember–akipéldázatunkbanma-
gaazIsten–szőlőtültet.Denemakár-
hogyan,hanemalegnagyobbkörülte-
kintéssel,igaziszakmaihozzáértéssel,
óriásilelkesedésselésszeretettel.Nem
spórolamunkávalésa fáradsággal.
Amikormeglátjamunkájaeredményét
–csakvadszőlőtermett–,előszörnem
hiszaszemének.„Ezlehetetlen,hiszen
mindent megtettem – gondolja. –
Akikeztkívülrőlnézitek,nektekmia
véleményetekerről?Timittennéteka
helyembenezzelaszőlővel?”
A gazda csalódottsága ismerős.

Hányszorlátunkmagunkkörülolya-
nokat,akikhasonlómódoncsalódtak,
botránkoztakmegvagyábrándultakki.
Szerettemvolna,denemilyet.Sokat
dolgoztamvele,ésnemgondoltamvol-
na,hogyezleszbelőle.Abefektetetthű-
ségesmunkámésszeretetemmessze
nemállaránybanazzalazeredménnyel,
amelyetelértem. Ilyeneket szoktunk
mondanivagygondolni,hacsalódunk
valamiben,vagyadolgoknemúgyala-
kulnak,ahogyanvártukvolna.
Sírvatartjakezébenakisgyereka

szétesettkisautót,amellyelpedigmég
csakkétszerjátszott.Keserűségszo-
rítjaösszeagimnazistaszívét,amikor
kiderül,hogyalegjobbbarátjaahá-
ta mögött rosszmájú megjegyzést

tettrá.Könnyeivelküszködikafiatal-
asszony, aki néhány éves házasság
utánszembesítiegykoriálmaitava-
lósággal. Álmatlanul forgolódik az
apa,akimindentmegtettagyerme-
kéért,akimost,tizennyolcévesenká-
bítószeresekközékerült.
Egyrehidegebbésegyreértetlenebb

szívvelfigyeliazemberatávolodóba-
rátokat,munkatársakat,családtagokat.
Ésfolytatjaapanaszkodástmegállít-
hatatlanul:énnemilyeniskolát,nem
ilyenmunkahelyet,nemilyenfőnököt
akartam,nemilyenmenyet,vőt,én
nem ilyenorvost,nem ilyenpapot,
nemilyenminiszterelnökötakartam.
Nemilyenrendszerváltástakartam.Én
nemilyetakartam!Énnemilyenéle-
tetakartam!
Istenisszomorúan,keserűennézi

választottnépét:„Voltnépeméletében
szabadítás,voltazegyiptomiakratíz
csapás,voltatengerkettéválása,vízfa-
kasztás,fürjek,manna,füstéstűzosz-
lop.IdevezettemőketKánaánföldjé-
re,aközelembe,ésmost,amikormár
mindenajándékomatátadtam,ésvár-
námatermést,anagyszerűt,azédeset,
csakvadszőlőmindenütt,tövisésgaz.”
Lehet-emégvalamittenniezzela

néppel, hogy megváltozzon, hogy
megtérjen,vagyreményteleneset?Ér-
demes-emégegyáltalánenergiát,jó-
ságot, szeretetet befektetni ebbe a
népbe, vagy fölösleges? Kutyából,
tudjuk,nemleszszalonna.Istendi-
lemmájaez.„Megbántam,hogyem-
bert teremtettem…” – mondja az
özönvízelőtt,ésvégrehajtjaazítéle-
tet.Bizony,jogosakiáradóvízmint
Istenharagjánakkiáradása.
CsakNóémenekülmeg.Ahite,a

ráhagyatkozásamentettemeg.Kiska-

put hagy Isten ezzel az emberiség
megmaradására.Ésmostújraittakér-
dés:mittegyenIstenahűtlennéppel,
ahűtlenemberrel?
JöjjöntehátIstenjogosítéletének

terveháromlépésben.
„Elsőlépésbenmegtehetném,hogy

avédőfalatlerombolom,éskiteszem
azembertmindenfélehatásnak,ami
csakérhetiavilágrészéről.Kiteszem
azember szívétakorszellemnek,a
mindenbőlgúnytűzőknek,akereske-
delmicsatornákszennyáradatának.”
„Másodiklépésbenhagyom,hogy

igémettúlnőjeazemberbenbelülről
fakadógaz:azéletgondjai,agazdag-
ságcsábításaésazéletélvezetei.Ezek
ismegteszikamagukhatását.Meg-
fojtjákmégaztakevésjótis,amitidá-
igigémfakasztott.Hadduralkodjanak
azelemiösztönökésazönzés.”
„Harmadiklépésbenelveszemtő-

leazéltetőesőt:igémet.Nembeszé-
lektöbbetazemberrel.”
Sokáig nem igényelte az ember,

megvoltnélküle.Deegyszereljöna
pillanat,amikormárnemtudnélkü-
leélni.Azemberiideológiákbecsap-
ták, és most kapkodna Isten igéje
után.Föltekint,decsaküresegetlát.
KeresnéazIstent,demárnincssehol.
Elrejtőzött,elérhetetlennévált.Hall-
gatamenny.
Van-ekeményebbítéleteazIsten-

nekitt,aföldön(nematúlvilágon),
minthogyazembertasajátkívánsá-
ga,útja,értékrendjekövetkezménye-
inek szolgáltatja ki? Ki mit főzött,
egyeismeg!–szoktukmondani.Há-
nyancsodálkoznakavilágromlásán,
pedigaztermészeteskövetkezménye
az istennélküliségnek. Isten nélkül
csakidejuthatazember.

Vannakemberek,akikazzalfejezik
ki haragjukat, közömbösségüket a
másikiránt,hogynemszólnakhoz-
zá. Nem szólnak órákig, napokig,
hetekig,évekig.Ezzelfejezikki,hogy
számukraamásikmegszűntlétezni.
Minthanemisélne:nulla,levegő.Ez
isgyilkosság,nemkéssel,nemméreg-
gel,hanemamásiklenullázásával,a
velevalómindenféleközösségmeg-
szüntetésével. Ha így viszonyul az
emberaTeremtőjéhez,mitvárhattő-
le?Bizony,jogos,hogyugyanazt.
Istenazonbanmegtettegynegye-

diklépéstis.Fölvettaszőlőbeegyvin-
cellért,egyolyanszolgát,akiebbena
reménytelenhelyzetbenisadmégegy
esélytagyümölcstermésre.„Kérdezed:
kiaz?JézusKrisztusaz.”Jézusfolytat-
jaazézsaiásipéldázatotaterméket-
lenfügefárólszólópéldázattal.Jézus
azegyetlen,akiazIstenteljesenjogos
ítéletét meg tudja állítani. Vérével
áztatja a földet, és közben kéri az
Atyát:„Adjunknekiméghaladékot!
Háthamegtér!Háthaterem!”

g MekisÁdám

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Kö -
nyö rülj, és ne szol gál tass ki bű ne ink
kö vet kez mé nye i nek! Bár sok szor sem -
mi be vet tünk, és nagy csa ló dást okoz -
tunk ne ked, most még is ké rünk, ne
hagyj min ket igéd nél kül, bo csá na tod
nél kül, sze re te ted nél kül. Kö nyö rülj,
és adj még egy esélyt. Már nem ab ban
bí zunk, hogy sa ját erőnk ből meg tu -
dunk vál toz ni, ha nem ab ban, hogy
föl néz he tünk a ke reszt re, mert szá -
munk ra már csak on nan jö het a re -
mény. Ámen.
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A dal jaj já lett!
a va Sárnap ig éje

„Emlékezzélmeg…”–kérjükazAtyát
abbanazimádságban,amelyetaszer-
zésiigékelhangzásautánmondunk.
Gyakranfohászkodtakígyazsoltáro-
sokis(bárújfordításúBibliánkbana
gon dolj szószerepel–Zsolt25,6;74,2;
89,51;106,4),ámJézusfeltámadásanyo-
mánkérésünksokkaltöbbannál,mint
hogyarrakérnénkIstent,nefeledkez-
zékelvalamielmúlteseményről.
Az örök Istenben eggyé válik a

múlt,jelenésjövő.AmikorJézusje-
lenlététünnepeljükazúrvacsorában,
valamiképpenmiisrészeseileszünk
ennekazegységnek:azelőttünkjárt
szentekkel együtt a halált legyőző,
megdicsőültKrisztusközösségétkap-
jukajándékba.Ezértennekazimád-
ságnak leginkábbdrámaimondatai
azok,amelyekaztkérik,hogyennek
anagycsodának,a jelen-múlt-jövő
egységénekmiisrészeseilehessünk.
Amegemlékezéstkérő–anamné-

zis–imádságazegyházegységénekígé-
retébőlfakad.Jézusisaztkértenagy,fő-
papiimádságában.Amikorpedigarról
beszélt, hogy ő a jó pásztor, akkor
megisígérte,hogy„lesz egy nyáj, egy
pász tor”.Ebbenazígéretbenbízvakö-
nyörgünkazegyházegységéért,mielőtt
azÚrJézusterítettasztaláhozjárulnánk.
Hogynekönyörögnénkazegyház

egységéért,hiszenmikorúrvacsorához

járulunk,egybenaBáránymenyegző-
jénekasztaláhozisjárulunk,azüdvös-
ség örömünnepének asztalához,
amelyheznemméltósemmiszakado-
zottság,elválasztódásvagykirekesz-
tés!Hogynekönyörögnénkegységért
akkor, amikor most olyan kevesen
vagyunk,akikodamegyünk!Akkoris
kevesenvagyunk,haéppenhosszan
várakozunk,mígazoltárhozérünk,sőt
éppenebbenalátható,átláthatóhely-
zetben tapasztaljuk az egyház, sőt
gyülekezetünktöredezettségét.Imád-
kozunkhátazegyházegységéért.
Imádkozunkazokért,akikettalán

már a közösség fölöttinek tartunk,
mertrájukkülönlegesszolgálatotbí-
zottIsten–apüspökökért,lelkésze-
kért,egyháziszolgálókért.Imádko-
zunkazokért,akiketazértfelejtünkki
azegyházegységéből,mertmárnin-
csenekközöttünk.Végülkönyörgünk
önmagunkért, hogy a szentek kö-
zösségének,aKrisztusbanhívőkegy-
ségénekmiisrészeseilehessünk.
Mostebbőlanagyimádságbólan-

nálamondatnálidőzzünkel,amely-
benazelőrementekértkönyörgünk!
ElőszörazokrólemlékezünkmegIs-
tenszíneelőtt,akiknekhitétismerhet-
tük,akikszóvaléséletükkelbizony-
ságottettekarról,hogyazAtyakezé-
betettékleéletüket.Őketazzalabé-

kességgelengedtükel,amelyetKrisz-
tus ígért: „…aki hisz én ben nem, ha
meg hal is, él.”Aztánmegemlékezünk
azokról, akiknek hitét mi nem is-
merhettükfel,akiknekhitétegyedül
csakazAtyaismeri.Őkisbeletartoz-
nak abba a közösségbe, amelynek
tagjaiJézusasztalánál,aBárányme-
nyegzőjénekasztalánálülhetnekmajd.
„…akiknekhitétegyedülteismered.”

–Megállokennélamondatnál.Meg-
állok, mert sorban jutnak eszembe
azok, akiknek hitét nem ismertem.
Nevekésarcokjutnakeszembe.Tudom
róluk,hogysokatdolgoztak,tisztessé-
gesenéltek,becsülettelneveltékgyer-
mekeiket.Denemismertemhitüket.
Úgytűnik,valamivisszatartbennün-
ketattól,hogyegymáshitérőlkérdez-
zünk,hogysajáthitünkrőlbizonyságot
tegyünk.Tudjukamásikróllegapróbb
szokását,ismerjükízlését,politikaivé-
leményét–dealigismerjükegymáshi-
tét. Ezért mondjuk az imádságban:
„…akiknekhitétegyedülteismered.”
Megállokennélamondatnálazért

is, mert elszégyellem magam. Ez a
mondathelyreigazít.Mégagondola-
tátsemengediannak,hogyéndönte-
nékmásoküdvösségéről,vagyéntud-
námmegállapítani,kihisz,kinemhisz.
„…akiknekhitétegyedülteismered”
–azítéletegyedülazAtyakezébenvan.

Megállokennélamondatnál,mert
egészenvilágosanmutatja,hogyazüd-
vösséghitáltaladatik.Nemtemplom-
bajárásravagyadakozásra,nemsze-
retetszolgálatravagyazigazságmeg-
mondásáraemlékeztetezazimádság,
hanemahitre.Ahitre,melylegtöbb
esetbenláthatóváválikazönfeláldozó
szeretettetteiben,deamelymégislát-
hatatlanmarad.Ahitreemlékeztetaz
imádság.Mertvalóbannincssemmink,
amivel az ítélőszék elé léphetnénk,
csakazabizalom,hogyJézusértésJé-
zussalegyüttörökéletünkvan.
Ebben a hitben egy az egyház:

mindannyianésegyformán Jézusra
vagyunkutalva.Arraakegyelemre,
amelyben terített asztala részeltet,
hogytesteértünkmegtöretett,véreér-
tünkkiontatott.
„Emlékezzélmegazokról,akiknek

hitétegyedülteismered.”Kicsitelidőz-
tünkennélakérésnél.Taláncsende-
sebben,alázatosabban,ámminden-
képpennagyobbreménységgelkötjük
hozzá a másik kérést: „Őrizz meg
minketisaszentekközösségében.”

g BenczeAndrás

„…akik nek hi tét egye dül te is me red” ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

MennyeiAtyánk!Köszönjük,hogy
ma is új napra ébredtünk, és igéd
hallgatásáraösszegyülekezhettünk.
Atyánk, te kegyelmesen felhozod
napodat, szereteteddel és fényed-
del veszel körül mindannyiunkat,
kicsiket ésnagyokat, gyengéket és
erőseket,ifjakatésvéneket.Köszön-
jük neked a közösséget, amelyben
együttörvendezhetünkannak,hogy
atyaijóságoddalvezettélazelmúlthét
mindennapján,mostpedigevangé-
liumodhirdetését,abűnbocsánatés
azújéletajándékátnyújtodfelénk
szent házadban. Köszönjük, hogy
szélesretártadeztahajlékot,hogy
testvéreket adtál mellénk, akikkel
együttdicsérhetünktéged,ésszolgál-
hatunknekedavilágban.
Könyörgünkhozzádazegészte-

remtettvilágért,hogymindenkilel-
kiotthonraésszeretőtestvériszívek-
re találjon, és kegyelmedből élve
mindennapjátajándékkéntvegyeke-
zedből.
Könyörgünkhazánkért,hogybé-

kében és harmóniában élhessünk
országunkban, gondoskodjunk a
ránk bízottakról, építsük a jövőt.
Őrizzmegminketaszéthúzástól,az
ellenségeskedéstől, tiszta szívet és
erőslelketadj,hogyegyszívvelésegy
lélekkelünnepeljüknemzetiünne-
pünknapját.Add,hogyméltóképpen
emlékezzünk meg történelmünk
nagynapjáról,kegyelettelőrizzükhő-
seinket,ésegynemzetfiaiként,egy-
másirántérzettszeretettelésfelelős-
séggelértékeljükközösmúltunkat,él-
jükmegjelenünket,ésmunkálkod-
junkjövőnkön.
Add, hogy tudjunk bocsánatot

kérniésmegbocsátani!Add,hogyne
bűneinksokaságaésamásokbűne-
inekkeresgéléseborítsabeéletünket,
hanem a te irgalmad, kegyelmed,
amellyelmaisújatkezdhetünk!
Emeldfeltekintetünket,hogyne

amagunkkicsinyes,gyarló,sokszor
megtévedőlépteiveljárjunkutainkon,
hanem tőled nyert bölcsességgel,
belőledfakadótisztasággal,igazszó-
valéscselekedetekkeléljükünnepe-
inketéshétköznapjainkat.
Kérünk, légymakülönösen is a

magányosokkal,abetegekkel,agyá-
szolókkal.Derítsfénytasötétségben
lévőkre,abánatosakra,akicsikre,a
gyengékre. Adj vigasztalást szá-
munkra,mutasdmegkönyörületes
jóságodatrajtunk,akiksokszornem
értjük,mivégretörténnekvelünkéle-
tünknehézórái,napjai.
Kérünkanélkülözőkért–veddel

aterheketasúlyosnehézségekben
vergődőkről,éskönnyítsdaszenve-
dőkkeservesküzdelmeit.Adjnekünk
nyitottszemetésfület,hogyészre-
vegyükegymásnyomorúságátis,ne
csak a magunkét, és tégy késszé
minketenyhítenitestvéreinkszenve-
désétésnélkülözését.
Ajólétbenésabőségbenlévőkért

iskérünk–add,hogymindannyian
felismerjük,tőledáradmindenjóés
mindenszépség, tiédmindengaz-
dagság.Add,hogyhálásszívvelve-
gyük kezedből mindazt a sok jót,
amellyelnaponkéntelhalmozol.
AddSzentlelkedet,hogyneaféle-

lem,hanemabizalomésarádha-
gyatkozóhittöltsebemindennapja-
inkat. Adj ajkunkra bizonyságtevő
szót,hogyvigyükazörömhírtoda,
ahovárendelszminket.
Kérünk, hallgasd meg imádsá-

gunkat az Úr Jézus Krisztusért.
Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt51,5:»Mert tu dom, hogy hűt -
len vol tam, és vét kem min dig előt tem

van.« Ezkülönböztetimegavalódi
szenteketazálszentektől,hogylátják
nyomorúságukat, hogy nem azok,
amiklenniszeretnének,illetveami-
nek lenniükkellene.Ezért ítélik el
magukat, s nem törődnek mások
véleményével.Atöbbiekezzelszem-
bennemismerikfelnyomorúságu-
kat, úgy vélik, hogymár olyanok,

mintamilyenneklenniükkell,foly-
tonszemelőltévesztikmagukat,és
atöbbiekgonoszságátbírálják. Így
ferdítik el e zsoltárvers értelmét:
»Tudommásokhűtlenségét,ésvét-
kükmindigelőttemvan«,smindez
azértvanígy,mivelsajátvétkükethá-
tukonhordozzák,sszemükbenge-
rendavan(Mt7,3).Ígyaztánvisszá-

járafordítjákeztakismondatot:Bű-
nömmindigelőttemlátom.Az»előt-
tem«, mint ahogyan azt németre
fordítottuk, azt jelenti: »szemem
előtt«vagy»szemben«,aszemközt
láthatótárgy.”

d Lu ther Már ton:
Anegyedikbűnbánatizsoltár

(Zsolt51)(Welt ler Ödön for dí tá sa)
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– Püs pök úr, Önt ta valy áp ri lis 4-
én vá lasz tot ták meg JohannesFried-
richtar to má nyi püs pök utód já ul, és
a re for má ció ün ne pe előtt egy nap -
pal ik tat ták be hi va ta lá ba. Az el telt
egy év alatt si ke rült-e be te kin tést
nyer nie a ba jor–ma gyar part ner -
kap cso la tok ba?
–Bajoregyházunkzsinatitagja-

kéntmárpüspökitisztemelfoglalá-
saelőttkapcsolatbakerültemama-
gyarokkal,többekközöttrésztvettem
egy ünnepi fogadáson, amelyet a
partnerkapcsolati viszony megújí-
tásakoradtak.
Egyévvelezelőtt,beiktatásomkora

nürnbergiLorenz-templombaGáncs
Péterevangélikuselnök-püspökveze-
tésével érkezett magyar delegáció.
Csodástapasztalatvoltazünnepiis-
tentisztelet,hiszenazegészvilágróljöt-
tekpartnereink,hogyjelenlegyenek
egyházunkünnepialkalmán.Biztató
kezdetevoltezpüspökiszolgálatom-
nak:sokanünnepeltünkegyütt,test-
vérekként,JézusKrisztusban.

– Idén de cem ber ben Ma gyar or -
szág ra lá to gat. Mi lyen prog ra mo kat
ter vez?

–Egyszerűen szeretnémmegis-
merniaMagyarországiEvangélikus
Egyházat.Szeretnékodafigyelnirá,és
örülnék, ha megmutatnák nekem,
hogyan élnek Magyarországon az
evangélikusok,hogyanünneplikis-
tentiszteleteiket,egyházkéntmilyen
szerepet vállalnak. Különösen ér-
dekelaz,hogyatársadalmikérdések-
kelkapcsolatbanazevangélikusegy-
ház hogyan képviselheti az állás-
pontját.
Számomramindig fontos volt a

nyíltteológia.Keresztényküldetésün-
ket,értékeinketgyümölcsözővékell
tennünkatársadalomegésze,nem
csupán egyházunk tagjai számára.

– Saj nos az utób bi idő ben Ma gyar -
or szág a né met mé di u mok ban szá -
mos eset ben ked ve zőt len szín ben tűnt
fel. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház nak más volt a vé le mé nye bi -
zo nyos kér dé sek ben – pél dá ul a mé -
dia tör vénnyel, az egy há zi tör vény el
kap cso lat ban –, mint a nem zet kö zi
meg íté lés, vi szont a ma gyar or szá gi
po li ti ká val sem ér tet tünk egyet min -
den ben. Em lí tet te a nyílt teo ló gi át –
ezt szor gal maz zuk mi is. Ho gyan

tud eb ben a ba jor evan gé li kus part -
ner egy ház ne künk se gí te ni?
–Azthiszem,egyilyenszituáció

tényszerűenisbizonyítja,mennyire
fontosakétegyházpartnerkapcso-
lata,hiszenazemberekközöttkiala-
kult kölcsönös bizalom jegyében
odafigyelünk a másikra. Meghall-
jukmagyartestvéreinkpolitikaikér-
désekbenkinyilvánítottvéleményét
is.Ezszámunkrafontoskiegészítést
jelentmindazoninformációkmellé,
amelyekazújságokon,tévén-rádión
keresztüljutnakelhozzánk.
Az emberekkel való közvetlen

kapcsolatnagyonfontos.Miebben
akrisztusiközösségbentestvérekként
számíthatunkamásikra.Ígyazálta-
lánosvéleményentúlmásperspek-
tívákattehetünksajátunkká,éseze-
kettársadalmunkszámáraisközve-
títhetjük.Úgylehetazegyházaföld
sója,avilágvilágossága,haazevan-
géliumbóladódóanaközéletikérdé-
sekkelisfoglalkozik.

– Mely te rü le ten mé lyül het még a
két egy ház kö zöt ti part ne ri vi szony,
mit tud na ta ná csol ni?
– Már említettem a nyilvános

teológiát.Azthiszem,fontos,hogyaz
egyházésateológiakifejlesszenegy
olyanszociáletikaigyakorlatot,amely
lehetővéteszi,hogyaBibliábanadott
keresztényhitalapvetéseibőlkiindul-
vairányttudjunkadniapolitikaésa
társadalomszámárais.
Példakéntemlítemaszociálisigaz-

ságosságot,agazdaságökológiaiát-
alakítását,ateremtettvilágvédelmét.
Mi,keresztényekIstenrőlmintTe-
remtőrőlbeszélünk,atermészetetIs-

tenalkotásánaktekintjük,éshangsú-
lyozzuk,hogynemlehetatermésze-
tetvégnélkülkizsákmányolni.Ezek-
benakérdésekbenkereszténykéntál-
lástfoglalhatunk,éskövetelhetjük,
hogyaz ipar,agazdaságváltozzon
meg.Nemhagyhatjuk,hogykörnye-
zetünket továbbra is annyira
szennyezzék,mintahogyankorábban
tették,éssajnosmaisteszik.
Napontahuszonötezeremberhal

megavilágonazért,mertnincsenelég
ennivalója,ésnemrészesülmegfele-
lőegészségügyiellátásban.Nekünk,
európaiaknakelkellgondolkodnunk,
mittegyünkazért,hogyezavilágvi-
szonylatban elviselhetetlenné vált
igazságtalanság megszűnjön, hogy
olyanvilágvegyenkörülbennünket,
aholmindenemberméltósággalélhet.

– Szom ba ton dél előtt az egyik
mű hely mun kán egy fel szó la ló pár hu -
zam ba ál lí tot ta a ma gyar or szá gi
ci gány kér dést és a né met or szá gi
musz li mok kér dé sét. Egy há zi ve ze tő -
ink, FabinyTamás és PrőhleGergely
vá la szuk ban hang sú lyoz ták, hogy a
ket tő nem ugyan az, bár bi zo nyos
meg kö ze lí tés ben egy ház ként a ki -
sebb sé gek kel va ló vi szony te kin te té -
ben le het nek pár hu za mok. Mi az Ön
vé le mé nye, mit ta nul ha tunk egy -
más tól e té ren?
–Fontosleszögeznünk,hogyoda

kell figyelnünk a másikra. Mi a
muszlimokkalfolytatottpárbeszéd-
benazértékekhezvalóviszonyunkat
mélyíthetjükel.Ezértfontos,hogy
minémetekkéntjólegyütttudjunk
élniamuszlimokkal,éstudjukérté-
kelniőket.

A vallások különbözők. Ha mi
példáulaSzentháromságrólvagya
keresztre feszített Krisztusról be-
szélünk, olyan teológiai dolgokról
szólunk,amelyekmegkülönböztet-
nekbennünketamuszlimoktól.De
enneknem szabadodáig vezetnie,
hogyegymásellenharcoljunk,vagy
támogassukazerőszakot.
Ezérténavallásokbékésegymás

mellett élése mellett teszem le a
voksomat,deaztishangsúlyozom,
hogy akülönbségeketnemszabad
összemosnunk, hanem folyamatos
párbeszédbenkellállnunk.Megkell
ismernünk egymás kultúráját, oda
kellfigyelnünkamásikra,éstanul-
nunk kell egymástól. A másikban
megkelllátnunkazembert,megkell
adnunkajogotarra,hogyavallását
gyakorolhassa.Avallásszabadságnak
azonbannemcsakasajátországunk-
ban kell érvényesülnie, hanem a
muszlimországokbanis.
g Horváth-BollaZsuzsanna

A Bib lia alap ján irányt mu tat ni a tár sa da lom nak
Aki vá la szol: Hein rich Be dford-Strohm, a Ba jor Evan gé li kus Egy ház püs pö ke

é gtájoló

Heinrich Bedford-Strohm,
a Bajor Evangélikus Egyház püspöke

b HeinrichBedford-Strohm, a Ba jor Evan gé li kus Egy ház püs pöke a nürn -
ber gi ba jor–ma gyar part ner kap cso la ti ta lál ko zó szom ba ti nap ján, a
hi va ta los ün nep sé gen szó lalt meg a Wil helm Lö he Is ko la szín pa dán,
majd GáncsPéter el nök-püs pök kel együtt csap ra vert egy hor dó sört.
Ez zel el kez dő dött a ba jor–ma gyar Oktoberfest. Va sár nap pe dig ő pré -
di kált az is ten tisz te le ten. Az ün ne pi ren dez vény so ro zat ap ro pó ján –
te kin tet tel az in téz mé nyes ba jor–ma gyar evan gé li kus együtt mű kö -
dés két év ti ze dé nek je len tő sé gé re – Égtájoló ro va tunk ban ez út tal ki -
vé te le sen a ba jor test vér egy ház püs pö két szó lal tat juk meg. 

Azáróúrvacsorásistentiszteleten
Itt zés Ist ván lelkész Lk 15,22–24
alapjánmintegyfolytattaahívőku-
tató„igehirdetését”.Kiemelte,hogy
amaemberénazérthatalmasodikel
azutazásiőrület,mert szenvedaz
otthontalanságtól, békétlenségtől.
Egyetlenkiútlehetséges:ahazatérés
oda,aholalegjobbanszeretnek,az-
azmegkelltérnünkahhozazIsten-

hez,akiFiátadtaértünk,ésegésznap
kitártkarralvárjahazaatékozlófi-
akat és leányokat. A bűnbocsánat
nem járalanyi jogon–mondtaaz
igehirdető–,akiugyanisJézustnem
fogadjael,magátrekesztikiazüdvös-
ségből.Ahazatérés,otthonléttehát
csakJézussallehetséges!
Ahazafeléútonakocsibantermé-

szetesenszóbakerültekaszemélyes
reflexiók.Otthangzottelakövetke-
ző gondolat egyik gyülekezeti ta-

gunkszájából:„Olyannakéreztema
napot,mintfiatalkorombanazokataz
evangélizációkat,amelyeketazébre-
désidejénhallottam,ésamelyeknek
voltmegszólítóerejük.Adja Isten,
hogyamaievangélizációnakislegyen
folytatása!”

g HulejEnikő

A hang fel vé te lek el ér he tők a misszio.lu -
the ran.hu ol da lon

Hogy va gyunk ott hon?
f Folytatás az 1. oldalról

b A Hazatérés cí mű or szá gos
evan gé li zá ci ós na pon, ok tó ber
13-án OrbánAttila sok szor de -
rűt ki vál tó, anek do tá zós – mint -
ha egy Ta má si-re gény ből lé pett
vol na ki a pré di ká tor –, ugyan -
ak kor ha tá ro zot tan „ha za hí vó”
ige hir de té se után a szek ció ülé -
sek kö vet kez tek. „Szép ma gyar
szó val” – aho gyan er re Badin
Ádám fel vi dé ki me se mon dó,
elő adó mű vész rá vi lá gí tott.

BadinÁdám(képünkön), aszínház-
ban, mesemondásban, „világban”
jártaselőadóversekútjánvitteelmás
tájakrahallgatóságát.Újonnanmeg-
jelent, „Ne félj, csak higgy!” című
CD-jénekanyaga–amelyegyébként
Sze ve ré nyi Já nos nak, egyházunkor-
szágosmisszióilelkészénekkezdemé-
nyezéséreszületett–Orosházánállt
összeaművészkedvencistenesköl-
teményeiből.
AzEvangélikusMisszióiKözpont

általkiadottlemezmáranyáripilis-
csabaikonferenciándebütált,még-
is inkább az evangélizációs alkal-
mat tekintikaCDbemutatójának.
AversekalattBu ro vincz La u ra (ké -

pün kön) csellójátékaszólt,amelyjáték

–ahogyacsellóshölgyneve:l’au ra –
lágyésvisszafogottvolt,mégisvalami
titokzatos,ünnepi alaptónust adott.

* * *

A„virslis”szünetbenegyverskedve-
lőtkérdeztem,hogyanértékeliazelő-
adást.
–Mindenelőadásegyszeri,szemé-

lyeséséletközeli–kezdteazinkog-
nitójátmegőrzőhölgy,akimárévek

ótaazevangelizációsnaplátogatója.
–Apillanatnyiesetlegességek,döc-
cenések,amobiltelefon-csörgéscsak
még hitelesebbé tesznek egy elő-
adást. Igazság szerint elfogultan
kezdtemnekiahallgatásnak–árul-
tael–,hiszBadinÁdámarrólavi-
dékről való, nevezetesen Sajógö-
mörről,ahonnanapainagyszüleimis
származnak,saholmagamissok-sok
nyarattöltöttemgyerekként…

Az előadás esztétikai értékeiről
kérdeztem. „Nem a színművészeti
mércéjévelkellmérnünkegyilyenal-
kalmon–állította.–Aztkelllátnunk,
illetve éreznünk, hogy egy másik,
hozzánk hasonló földi halandó
mondjaaverseket, szívbőlszívbe.”

* * *

Azegyházmegtérésénekkérdéseivel
foglalkozottdr. Ga rá di Pé ter, abuda-
örsievangélikusgyülekezetfelügye-
lője.Ehhezelsőkéntamegtérésfogal-
mátkellett„definiálnia”.Azegyház
megtéréseagyülekezetekmegtéré-
sétjelenti,agyülekezetekmegtéré-
sénekfeltételepedigtagjainakmeg-
térése–mondta.
Felhívtaahallgatóságfigyelmét–

példaként neves misszionáriusok
mondataitidézve–az„ébredés”kife-
jezésproblematikusvoltára,atémaér-
zékenységére. Izgalmas történelmi
példákkerültekelő,ígyadél-afrikaiés
akínai„ébredés”ésperszeaz„örök
emberi”önteltség,ellenállás,képmu-
tatás,valamintasátánmunkájamint
olyan tényezők, amelyek mindig a
megtérés ellenébenmunkálkodnak.

Vajonmilyenazazegyház,ame-
lyikállandóanazÚrrafigyel?Ezta
kérdéstpróbáltakörüljárniEndre ffy
Gé za budaörsi lelkészLk6,6–13,a
sorvadtkezűemberpéldájátalapul
véve.Egygyülekezetegyénekbőláll,
akiknek–jóesetben–mindszemé-
lyeskapcsolatukvanIstennel.Ezek
együttesébőlaSzentléleksegítségé-
velleszélőgyülekezet.
ABib lia kör önvizsgálatrahívtaaz

érdeklődőket,aztközéppontbaállít-
va,vajonholállamigyülekezetünk,
mennyibentudjukösszehangolniné-
zőpontjainkat,smennyibentudunk
egyfelé,azIstenútjánhaladni.

* * *

Agyülekezetbőlbensőbbkörbelé-
pettacsaládmegtérésénekkérdését
boncolgató dr. Sal lai Já nos pszi-
chológus, családterapeuta. A sok-
gyermekescsaládoknőitagjaiálta-
lábaneztaszekciótválasztották.
Azelőadó itt isamegtérésmi-

benléténektaglalásávalkezdtemon-
dandóját. A hitetlenségből hitre
térésIstenkegyelmébőlfakad,ezt
nemszabadelfelejtenünk–hang-
súlyozta.

Szek ci ó ról szek ci ó ra – lé pés ről lé pés re a ha za té rés út ján

f Folytatás az 5. oldalon

Avi Sny der, a Zsidók Jézusért mozgalom európai és magyarországi vezetője
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Kevesentudják,hogyInnsbruckvá-
rosamilyenfontosszerepettöltöttbe
akommunizmuselőlmenekülőhon-
fitársaink befogadásában. Három
hullámbanérkeztekamenekültek:
1945-ben,1949-benés1956-ban.Az
elsőkövetkezményekéntalakultmeg
a Magyar Reálgimnázium (Unga-
rischesRealgymnasiumInnsbruck).

több a csa lád, mint a gye rek
1956őszénrengetegfiatalhagytael
Magyarországot,ésérkezettszülők
nélkülAusztriába.Többségükegyál-
talánnembeszéltnémetül,ígynem
nyerhetettfelvételtazosztrákközép-
fokúoktatásba.Magyarnyelvűkö-
zépfokú oktatási intézmény ekkor
csak Innsbruckban volt. A Mária
Kongregációkatolikusifjúságiszer-
vezetkezdeményezéséreafiatalokat
továbbküldtékanyugat-ausztriaivá-
rosba.Azelsőgyerekek1956októbe-
rébenérkeztek.
A jezsuita szerzetes ekkor itt, a

szervezetnéldolgozott,ésminttol-
mács került az események közép-
pontjába.Akongregációkörlevelet
küldöttahelyicsaládoknakazzala
kéréssel,hogyegyidőrefogadjanak
magukhozmenekült gyermekeket.

Afelhívásolyansikeresvolt,hogy
összesenszáztízcsaládjelentkezett.
Ekkorújabbproblémaadódott:ke-

vesebb gyereket kellett elhelyezni,
mintahánycsaládszívesenláttavol-
naőket.Aszervezetezértúgydöntött,
hogyazakciótmárahatáronmegkell

ismertetni, és sorra hozták autóval
Innsbruckbaagyerekeket.Ellátásuk
eleintenagygondotjelentett,Szentke-
resztyGyörgyneknaprólnaprakellett
előteremtenieapénzt.Mégismindig
kapottelegendőtámogatásthelyipol-
gároktól,papoktól,avárosvezetéstől
vagyéppenaziparkamarától.
Amagyarforradalmat,minttud-

juk,világszerterendkívüliegyüttér-
zéskísérte.Szentkeresztyszerintati-
roliakkülönösennagysegítőkészsé-
getöbbtényezőrevezethetővissza:
szerepet játszott benne a felkelést
övezőegyüttérzésmellettanégyszáz
évesközösosztrák–magyartörténe-
lem,azebbőladódórokonságikap-
csolatokésavilágháborúksoránát-
éltnélkülözés.Nefelejtsükel,hogy
azötvenesévekbenmégAusztriában
isnagyszegénységvolt!

„a há rom mil lió éj sza ká ja”
Atirolimenekültekszáma1956de-
cemberébenérteelcsúcspontját,ek-
korötezer-hatszázfővolt,eztköve-
tőenfolyamatosancsökkent.Azit-
tenimenekültáradat híre Európa-
szerte elterjedt. Ezt bizonyítja a
mesébeillő„hárommillióéjszakája”.
SzentkeresztyGyörgyegyéjsza-

kaháromegymástólfüggetlentele-
fonhívást kapott nemzetközi se-
gélyszervezetektől Hollandiából,
Norvégiából és Svédországból. A
szervezetek képviselői egymástól
függetlenülegy-egymillióosztrák
schillingetajánlottakfelegyolyan

ingatlanvásárlására,amelymagyar
diákotthonkéntműködhet.
Afiatalszerzetesnekaddignemvolt

dolgasokpénzzel,összeiszavarodott
arendkívüliajánlathallatán.Barátja,
Werk ner Zsig mond voltbanktisztvi-
selősegítségévelfelfedezte,hogyaz
innsbruckiBuch ro ith ner családvillá-
jaeladó.Hanns Ina ma-Ster negg tar-
tományiudvaritanácsoskezdeménye-
zésére két egyesületet alapítottak,
amelyekatámogatásokútjátellenőriz-
ték.Azegyesületekközreműködésé-
velmegvettékazInnsbrucklegelegán-
sabblakónegyedébenállóvillát,ahol
eleinteszázhúszdiákothelyeztekel.
Ezenkívülmégnégymásikiskolátés
ötinternátustislétrehoztak.
ABuchroithner-villamaazInnsb-

ruckiMagyarDiákotthonésKultúr-
centrum Egyesület tulajdonában
van.Részbendiákotthonként,rész-
bentalálkozóhelykéntszolgálahe-
lyimagyarságszámára,ésszámos
előadásnakadotthont.Azegyesü-
letelnökeMe le ghy Ta más szocioló-
giaprofesszor.

egy 1956-os me ne kült tör té ne te
Atiroliaksegítőkészségérőltanúsko-
dik Ham mer le-Tu czay Edit törté-
neteis.Tizenkétéveskislánykéntcsa-
ládjávalegyütthagytaelMagyaror-
szágot.Édesapjánaktöbbokbólkel-
lettmenekülnie:peresznyeiiskola-
igazgatóiállásátelvesztette,kitelepí-
tésfenyegette,sőt1956októberében
mégbeszédetistartottafalubeliek
kérésére.
Azosztrákhatárszélenélőcsalád

előszörafelsőpulyai(Oberpullend-
orf)rokonokhoz,majdaburgenlan-
di oktatási felügyelő javaslatára
Innsbruckbakerült.Editetnővérével
együttegyhatgyermekescsaládfo-
gadtabe.AmikorInnsbruckbakerül-
tek–mintmeséli–,mindentújra
kellettkezdeniük,nagyszegénység-
benéltek.Azinnsbruckiaknagyon
kedvesenfogadtákamenekülteket,
eleinteingyenutazhattakavillamo-
son;haruházatukalapjánfelismer-
ték a magyar gyerekeket, gyakran
pénztnyomtakakezükbeazutcán.
Hammerle-TuczayEdit1963-ban

érettségizett amagyar gimnázium
utolsóévfolyamán.Nyugdíjbavonu-
lásáig laboránsként dolgozott az
innsbrucki kórházban. Menekült
társaihozhasonlóanőisvégzettséget
szerezhetett,ésmegálltaahelyétaz
újkörnyezetbenis.
Az innsbruckimagyar közösség

tagjaimaisösszetartanak,örömmel
fogadjákbeéssegítikanapjainkban
otttanulódiákokat–köztükesorok
írójátis.

g SzentpéteryMiklós

1956 az Al pok fő vá ro sá ban
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Wal lasz ky Pál 1742-benszületettaHontvármegyeiBagyánban.1753-tól
aselmecbányaigimnáziumban,1756-tólRimaszombatbantanult.1757-
benPozsonybanszónokitanulmányokatfolytatott,éskétévigabölcse-
let-teológiaitanfolyamothallgatta.Mártanulókorábanbeszéltlatinul,
magyarul,németüléstótul;értettgörögülészsidóul.1767-tőlLipcsé-
benteológiát,bölcseletet,réginyelveketéstörténelmettanult.
1769-benatótkomlósievangélikusgyülekezethívtamegpapjának.Be-

tegeskedésemiatt1780tavaszánCinkotáraköltözött;ígykönnyebbenérint-
kezhetettazirodalmikörökkel.Azonbanegészségeittsemvoltkielégítő,
párévmúlvaezértlemondottállásáról,ésaGömörmegyeiJolsvára,utol-
sólelkésziszolgálatihelyéreköltözött.1824-benhaltmegJolsván.
WallaszkyírtaMagyarországelsőfolyamatoselőadásúirodalomtör-

ténetét.Nagyirodalomtörténetirendszerezése,aCon spec tus re i pub li -
cae lit terariae in Hun ga ria (Magyarországirodalmánakáttekintése)elő-
ször1785-ben(Pozsony–Lipcse),másodszor–erősenmegbővítve–1808-
ban(Buda)látottnapvilágot.Könyvénektagolásávalahagyományossá
válóirodalomtörténetiperiodizációalapjátvetettemeg:amohácsivé-
szigterjedőelsőfőrészelsőszakaszaazőskort,vagyisahun–szkítaro-
vásíráskérdéséttárgyalja,amásodikaközépkort,a11–15.századot;az
„irodalomújjászületésével”,areformációvalkezdődőmásiknagyperi-
ódustpedig1776osztjakétkorszakra.

For rás: Szin nyei Jó zsef: Ma gyar írók éle te és mun kái (1891–1914); A ma -
gyar iro da lom tör té ne te 1600-tól 1772-ig (fő szerk. Ső tér Ist ván; Aka dé mi -
ai Ki adó, 1964).

Wal lasz ky Pál születésénekévfordu-
lója alkalmából szeptember utolsó
hétvégéjén mindhárom szolgálati
helyénmegemlékeztekazevangéli-
kusgyülekezetektudóslelkészükről.
Jols ván (Jelševán)–aholnegyvenévig
éltésműködött–kezdődöttazün-
nepségsorozat.EztkövetteTót kom -
lós, aholelkezdtelelkésziszolgálatát,
majdacin ko tai gyü le ke zet ünnepsé-
gérekerültsor,amelyrehivatalosak
voltakatótkomlósitestvérek,vala-
mintaszomszédosszlovákszárma-
zásúgyülekezetektagjaiis.
Arendezvénytmegtiszteltékazor-

szágos és a XVI. kerületi szlovák
önkormányzatképviselői,Tótkomlós
ésCinkotaelöljárói,intézményeinek
vezetői. Különleges színt adott az
együttlétnekanépviseletbeöltözött
asszonyokkórusa,amelyszlovákda-
lokkal köszöntötte a vendégeket a
Cinkotai Tájház udvarán. Me legh
Ju dit rendezvényszervező mutatta
beatájházatarésztvevőknek.
Azősievangélikustemplombavo-

nulva a kétnyelvű istentiszteleten

Szpi sák At ti la tótkomlósilelkészszol-
gált,Istenigéjétaházigazda–esorok
írója–hirdette.Szin csok Györgyhely-
történészmutattabeWal lasz ky Pál
irodalomtörténetimunkásságát,majd
Ju raj Dol noz em ský olvastafelezalka-
lomraírtversétszlovákul.Avendé-
gekszámáraCinkotatörténetétahe-
lyi egyházközségmásodfelügyelője,
Szász József önkormányzatiképvise-
lő foglalta össze. AzOtče náš (Mi -
atyánk) ésazáldásokutánNé meth
Csa baorgonaművészjóvoltábólfelejt-
hetetlen zenei élményben lehetett
részükajelenlévőknek.
Az istentiszteletet követő foga-

dáson további köszöntések hang-
zottakel,éstestvéribeszélgetéskez-
dődöttagazdagonterítettasztalok
mellett.Arégótaáhított,újrameg-
szólalószlovákszavaksokakbanele-
venítettekfelrégigyülekezetiéscsa-
ládiemlékeket,ésreménytadtaka
nemzetiségi hagyományokat őrző
közösségek további kapcsolatának
fenntartására.

g VetőIstván

Szlo vák lel kész ma gyar
iro da lom ról lati nul…

Wal lasz ky Pál szü le té sé nek 270. év for du ló ja

b Ha zánk tör té nel mé nek sa já tos sá ga a nem ze ti sé gek egy más mel lett élé -
se. En nek jó pél dái ma is a több nyel vű köz sé gek, gyü le ke ze tek.
Evan gé li kus kö zeg ben jel lem ző en a né met és szlo vák aj kú kö zös sé -
gek őr zik ezt a múl tat. Bár a leg több he lyen már meg szűn tek a nem -
ze ti sé gi nyel vű is ten tisz te le tek, oly kor-oly kor al ka lom nyí lik a ha gyo -
má nyok fel élesz té sé re, a ré gi ér té kek fel szín re ho zá sá ra.

b Szep tem ber 3-án volt a mi lá nói
dóm ban a vá ros és a Mi lá nói
Egy ház me gye hosszú ide ig szol -
gá ló bí bo ros ér se ké nek, Carlo
MariaMartininak a te me té se. Az
is mert teo ló gust, a bib li ai kéz ira -
tok tu dós ku ta tó ját, a vá ros ked -
velt lel ki pász to rát több mint két -
száz ezer hí ve bú csúz tat ta. Hadd
em lé kez zem az öku me ni kus el kö -
te le zett sé gé ről is mert egy ház ve -
ze tő re egy sze mé lyes tör té net tel.

AMilánóhoz közeli Bose-Magnano
szerzetesi közösség látta vendégül
2000.szeptember5–12.közöttarómai
katolikus–lutheránus teológiai pár-
beszéd bizottságának szokásos éves
konferenciáját. 1995–2006 között a

kétegyházáltalkiküldöttnemzetközi
bizottsághúsz-huszonkétrésztvevője
akeresztényegyházakbibliai-apostoli
közösgyökereinekkérdéseirőlfolyta-
tottévrőlévretárgyalásokat.Abizott-
ságbamindazötföldrészegyházaiból
érkeztekmindkatolikus,mindevan-
gélikusképviselők.
Atanácskozásazelőzőleggondo-

san összeállított program szerint,
angolésnémetnyelvenfolyt,ésaven-
déglátóegyházakhelyisajátosságaitis
megismerhettük.Résztvettünkisten-
tiszteleteken,ünnepeken,meglátogat-
tukahelyiegyházakiskoláit-egyete-
meitésintézményeit-kórházait.
MilánóbamegérkezveMartinibíbo-

rosfogadottminket,ésüdvözlésüla
következőketmondta:„Kedvesvendé-
geink,aztkéremmindnyájuktól,hogy
itt,Milánóbannagyonalaposannéz-

zenekkörül,mertittminema»római
katolikus«,hanema»milánóikatoli-
kusegyház«vagyunk,Amb ro si uspüs-
pökrevisszavezethető,különliturgiá-

val,egyháziberendezkedéssel,tradí-
ciókkal,amelyeketnemakarunkfelad-
ni,hanemhűségesenőrizzükőket.”
Örültem, amikor a párbeszédbi-

zottságmegbízottevangélikuselnö-
kekéntaztválaszolhattam:„Bíborosúr,
nagyonköszönjüka»milánóikatoli-
kusegyház«meghívását,éshaddvá-
laszoljuk:mipedigevangélikusolda-
lona»wittenbergikatolikusegyház«
vagyunk.”
MartinibíborosjólismerteGenfvá-

rosát,ésismerteazökumenikusköz-
pontbanaLutheránusVilágszövetsé-
get is,mertévekig tanulmányoztaa
genfiBodmer-múzeumbanőrzöttbib-
liaikéziratokat.Amikormilánóiszol-
gálatiéveiutánnyugalombavonult,ak-
koraSzentföldreköltözött,hogyfoly-
tathassaabibliaipapiruszokkutatását.
Tisztelettelésszeretettelemléke-

zünkrá,azökumenikusnyitottságú,
tudósegyházvezetőre.

g D.dr.HarmatiBéla
nyu gal ma zott evangélikus püs pök

Mi lá nói és wit ten ber gi ka to li ku sok
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b Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc kö vet kez mé nye ként mint egy
két száz ezer me ne kült hagy ta el Ma gyar or szá got. Kö zü lük kö rül be lül
száz nyolc van ezer az oszt rák ha tá ron át tá vo zott nyu gat ra. A me ne kül -
tek jó ré sze di ák volt, akik nek el he lye zé sét, el lá tá sát és to vább ta nu lá -
sát meg kel lett ol da ni. Mind eb ből jócs kán ki vet te a ré szét Innsb ruck
vá ro sa. A gye re kek, fi a ta lok el he lye zé sé ben ki emel ke dő sze re pet vál -
lalt egy fi a tal je zsu i ta szer ze tes, SzentkeresztyGyörgy.
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b Ket tős lel kész ik ta tás zaj lott ok tó ber el ső
hét vé gé jén az apos ta gi és a du na egy há zi
evan gé li kus gyü le ke zet ben. A két meg vá -
lasz tott lel kész há zas pár lé vén, a két al kal -
mat il do mos volt egy nap ra ten ni. Ilyen -
for mán SelmeczinéFüzékováDiana dél -
után ket tő kor a du na egy há zi, SelmecziGé-
zaTamás pe dig négy kor az apos ta gi ol tár
előtt állt. Mind ket te jü ket LuptákGyörgy,
a Bács-Kis kun Egy ház me gye es pe re se
in dí tot ta szol gá lat ba.

AzelsőesperesiigehirdetésaKrisztusraépí-
tettalaprólszólt,amelyreamúltbanazősök
építkeztek,ésamelyreamainemzedékésagyü-
lekezetisbátranrábízhatjamagát,méghaoly
korbanélünkis,hogysokaknakaceleblétavon-
zó,sfeladnakerkölcsöt,rendet.
Azújonnanbeiktatottlelkészigehirdetésé-

benagyőzelemrőlbeszélt,amelylegyőzteavi-
lágot:ezamihitünk.Ezagyőzelemagyüle-
kezetreménysége,ígytagjaimindrészesei,ta-
núiésörököseiisennek.SelmeczinéFüzéko-
váDianahangsúlyozta:„Azemberösztönösen
kapaszkodik az erősebb felé”, és biztatta a
hallgatókat: „Menjünk hát együtt a győze-
lemhez!”
Adíszközgyűlésenazegyházmegyelelkészi

karanevébenHa la si Lász ló hartailelkészszólt.
Tóth-Szől lős Mi hály nyugalmazottesperesaré-
gigyülekezetreemlékezett,Ta másy né Sza bó Er -
zsé bet pedigédesapjának–akiebbenagyüle-
kezetbenszolgálttizenkilencévig–kétjótaná-
csátelevenítettefel.Áldottszolgálatotkívántaz
újonnanbeiktatottlelkésznekDud la Er zsé bet,

az egyházmegye, egyben a helyi gyülekezet
felügyelőjeis.Ahelyireformátuslelkipásztor,Vá -
ra di Pé ter erreazalkalomramegtanultszlovák
köszöntésselálltki,majdagyülekezetnevében
azősöknyelvénhangzottelazüdvözlés;errea
lelkésznőszlovákulválaszolt.
Azapostagitemplomnálmárgyülekezteka

falubeliek–felekezetrevalótekintetnélkül–,
illetveakörnyezőtelepülésekevangélikusai.A
Dunaegyházárólmegérkezettlelkészikarélén
apresbiterekünnepélyesbevonulásátorgona-
muzsikakísérte.
LuptákGyörgyesperesigehirdetésébenki-

emelte,milyennagyszerűdologagyülekezet
életében,hogyhosszúévekutánújrahelyben
lakólelkészevan.Biztattaazegybegyűlteket,
hogyagyülekezetimunkátcsapatmunkaként
éljemeg,támogatvaalelkésztazépítkezésben.
Abeiktatottlelkészazordinációjakorelhang-

zott,szolgálatbaindítóigét(Lk10,20)olvasta
felazörömről.Örömreazembernekazértvan
oka–mondta–,mertnevétIstenszámontart-
jaagyőztesekközött.Jólesőérzésagyüleke-
zetsikerét,növekedésétlátni,jólesőérzéstölti
elazembert,haezekbenrésztvehet,ésezeket
szorgalmazniaiskell,azelsőmégisaz,hogyaz
ember örülni tudjon annak, hogy Krisztus
mármindentelvégzettamiüdvösségünkre.
Azünnepiközgyűlésenjónéhányanköszön-

töttékSelmecziGézaTamást,többekközöttaz
egyházmegye lelkészi kara nevében Halasi
László,illetveHu lej Eni kő kecskemétilelkész,
továbbájókívánságaitfejeztekiDudlaErzsé-
betegyházmegyeifelügyelő,VáradiPéterre-
formátuslelkipásztorésZa kar Zol tán aposta-
gipolgármester.

g –s.g.t.–

Lel kész ik ta tás a négy ze ten
Rá kos hegy, Nagy dém, Szent end re, Lo vász pa to -
na, Ke len föld, Rá kos ke reszt úr, Sze re cseny, Cse pel,
Sch war zenb ruck, Százd, Ipoly sza kál los és Do mon -
kos fa (Fel vi dék és Mu ra köz). Hogy ke rül nek egy -
más mel lé a Ma gyar or szág ról, a ha tá ron túl ról
vagy ép pen Né met or szág ból és még ki tud ja, hon -
nan ér ke zett ven dé gek a pé te ri evan gé li kus temp -
lom ban egy szom bat dél utá non? 

Is ten sze re te té nek ere je gyűj töt te össze ezt a kü -
lön le ges gyü le ke ze tet ok tó ber el ső szom bat ján,
ami kor Krá mer György, a Dél-Pest Me gyei Egy -
ház me gye es pe re se a pé te ri gyü le ke zet lel ké szi hi -
va ta lá ba ik tat ta De chert né Fe ren czy Er zsé be tet.
A sze re tet ere je és az imád ság lel ke hoz ta össze eze -
ket az em be re ket. A sze re tet ere je küz dött le óri -
á si tá vol sá go kat, sú lyos be teg sé get, nyel vi ha tá -
ro kat. Mert ahol Is ten ügyé ről van szó, mind ezek
nem je lent het nek aka dályt. 

A cél nem csu pán egy meg vá lasz tott lel kész be -
ik ta tá sa, ha nem an nál sok kal fon to sabb volt: kö -
nyör gés meg úju lá sért, Is ten ál dá sá ért egy há -
zunk, gyü le ke ze te ink né pe szá má ra. A pé te ri
pres bi té ri um meg hí vá sa kö nyör gő is ten tisz te let -
re szólt. Imád koz ni gyűl tek össze ezek az em be rek.
S bár a leg több imád ság a szí vek mé lyén hang zott,
meg szó lalt a temp lom ban szlo vák, szlo vén és ma -
gyar nyel vű kö nyör gés is. Emel lett együtt kö nyö -
rög tek az ál dá sért so kan olyanok is, akik sze mé -
lye sen nem tud tak részt ven ni az is ten tisz te le ten.

Egy há zunk nak, gyü le ke ze te i nknek, Is ten né pé -
nek szer te a nagy vi lág ban sem mi más ra nincs
olyan nagy szük sé ge, mint Is ten ál dá sá ra. Eh hez
azon ban meg kell újul nunk. Bo csá na tért, meg tisz -
tu lá sért, új éle tért kell kö nyö rög nünk, hogy Is ten
meg áld has son min ket. Mert az ál dást el is le het
ve szí te ni. 

Nem áld hat ja meg Is ten a ha mis éle tet, azt
a gyü le ke ze tet, azt a lel készt, ame lyik tő le el sza -
kadt, a ma ga út ján jár. Egy gyü le ke zet nek az a
leg na gyobb tra gé di á ja, ha el ve szí ti az ál dást, ha

Is ten el hall gat, ha mind ab ban, ami tör té nik,
nincs ott az élő Is ten ere je, je len lé te. Ez a leg sú -
lyo sabb bün te tés. 

„Nem bo csát lak el, amíg meg nem ál dasz en -
gem!” – ki ál tott Já kób a tu sa ko dás köz ben, mert
tud ta, hogy nem él het az ál dás nél kül. Ki ál tá sa
ezt je len ti: nem en ged lek el! Nem hagy hatsz ma -
gam ra a bűn ben, a nyo mo rú ság ban, a két ség be -
esés ben! Nem él he tek nél kü led! Egyet aka rok: tud -
ni, hogy nem ha rag szol rám, hogy meg bo csá tasz!
Hogy nem vo nod vissza tő lem az ál dást! 

„Nem bo csát lak el, amíg meg nem ál dasz en -
gem!” Ne künk már nem egye dül kell meg vív nunk
ezt a küz del met. Hi szen az ígé ret be tel je se dett.
Is ten Krisz tust ad ta ne künk, aki ér tünk tu sa ko -
dott a Ge cse má né-kert ben. A nagy küz del met a
ke resz ten ál lot ta ki, és győ zött ér tünk. A bű ne -
i ben el ve szett vi lá gért har colt, és le győz te Is ten
jo gos ha rag ját. Az óta ez min den ál dás for rá sa:
Krisz tus ke reszt je. 

Az élő Krisz tus szün te le nül küzd ér tünk, ve lünk.
Küzd a lel kész al kal mat lan sá gá val, kis hi tű sé gé -
vel, gyen ge sé ge i vel. Küzd a gyü le ke zet csa ló dá sa -
i val, meg fá ra dá sá val, erőt len sé gé vel. Küzd ér tünk,
hogy tő le el ne sza kad junk, hogy egye dül igé jé nek
ve ze té se alatt él jünk, hi tünk ben meg erő söd ve, hogy
meg áld has son min ket.

Ke reszt sé günk től fog va éle tünk utol só le he le -
té ig kí sér ben nün ket Is ten ir gal ma. Ami kor ő az
utun kat ke resz te zi, meg ál lít, be le nyúl az éle tünk -
be, ak kor an nak cél ja van. Küz del me ink ben, a két -
ség be esés, a fáj dal mak és sö tét ség órá i ban kü lön -
le ges ál dá so kat tar to gat hat szá munk ra. Ilyen kor,
mi kor min den vesz ni lát szik, be le ka pasz kod ha -
tunk mi is Is ten ígé re té be, és meg úju lást, meg tisz -
tu lást, gyó gyu lást kér ve, sze ret te in kért, gyü le ke -
ze tün kért, egy há zun kért, ma gun kért kö nyö rög -
ve ki ált hat juk: „Nem bo csát lak el, míg meg nem
ál dasz en gem!”

g D.F.E.

Kö nyör gés áldásért Pé te ri ben

Elsősorbanagyermeklelkifejlődé-
sét,megtérésének feltételeit kereste
előadásában.Ideálisesetbenacsalád
mindkétszülőjegyakoroljavallását,ez
semgarantáljaazonban,hogyagyer-
mekIstenútjáralépmajd–szögezte
le.Dejópéldátmutathatnakaszülők.
Alegfontosabb,hogyszeressékegy-
mást,ennekaleghétköznapibbmeg-
nyilvánulásai– legyenazegyölelés
vagyegykézfogás–nagyonfontosak
agyermek fejlődéseszempontjából.
Hasonlóképp fontos lehet, hogy

milyenaszülőistenképe,nemmind-
egyugyanis,hogyegyszigorú-bünte-
tő vagy egy szerető-türelmes Istent
képzelnekelagyerekek.Aziskulcsfon-
tosságú,hogyeltudjákfogadniegymást
acsaládtagok,ahogyanIsteniselfogad
bennünkettökéletlenvalónkban.
Azelőadásvégülisrácáfoltacímé-

reazzal,hogyamegtéréstszemélyes,
egyéniútkéntmutattabe.

* * *

Ezen az egyéni úton „terelgetett”
Ba kay Be at rix (al só képünkön) a
gyülekezeti kisterem lelkigondozó

klubjában.Amórichidaievangélikus
gyülekezetlelkészenagylendülettel
ésörömmelmeséltazalkalomról.
–Kétsíkonpróbáltammegközelí-

teniakérdést–mondta–,egyrészt
azokhozkívántamszólni,akikszemé-
lyesen igényelnék a lelkigondozást,
másrésztazokhoz,akikmásoklelkét
szeretnékápolni.
Sokannosztalgikusérzésselérkez-

tekebbeaszekcióba,mertegykorál-
landólelkieledelükvolt–azigemel-
lett–alelkésznőlelkigondozóirova-
ta,amelyEvÉ let lel ki se gély címmelkét-
hetente jelent meg az Evan gé li kus
Élet hasábjain.
Arovatolvasójavolt–valamintaz

abbanmegjelent írásokból később
megjelent gyűjteményes kötetet is
forgatta–Fe ren czi Gé zá né, Amá lia,
aTótkomlósiEvangélikusSzeretetott-
hondolgozója.Családjával–férjével,
akiazotthongondnoka,illetveteo-
lógushallgatólányával–érkezettaz
evangélizációsnapra.CélzottanBa-
kay lelkésznő előadására készült,
mert mint mondta, minél hatéko-
nyabban és minél több szeretettel
kívánfoglalkozniabetegekkel.

* * *

Akis sekrestye isdugigmegteltdr.
Győ ri Jó zsef né dr. Dreny ovsz ky Irén (fel -
ső képünkön) előadásaalatt–úgylát-
szik,sokanszerettékvolnamegtudni,
hogyanbeszélgethetnekIstennel.Az
előadó–nyugalmazottgyermekorvos
–21.századipéldáthozottszemlélte-
tésként: a mobiltelefonon való be-
szélgetéstésaGPSirányadását.
Nemmindegy–fejtetteki–,milyen

számot hívunk, és az sem, hogy ki
mondjameg,merremenjünk.Mind-
egy, hol imádkozunk, templomban
vagyhegytetőn,alényeg,hogyaszí-
vünkbenszüntelenimádságlegyen.Az
„imádságmobilt”mindigbekapcsolva
kelltartani.

* * *

AmobiltelefonontúlaFa ce book iselő-
kerültegyeselőadásokon,hiszolyan
hétköznapieszközzélettmára,ame-
lyettalánazevangélizációbanisérde-
mesvolnafelhasználni.Azegyházeh-
hez hasonló peremvidékeit baran-
goltabeDe ák Lász ló (jobbra), apest-
szenlőrinci Sztehlo Gábor Óvoda,
ÁltalánosIskolaésGimnáziumisko-

lalelkészeHol a föld pe re me? A temp -
lom ka pu ban? című interaktív elő-
adásában,melyben amai hatékony
misszióeszközeineknyomábaeredt.

Sze pes falvy né Ma gassy Már ta bu-
dafoki gyülekezeti tag készségesen
mesélteelazEvÉ let nek aszekciótanul-
ságait.

– A föld pereme ugyan messze
van,nekünkviszontnemkellavilág
végére–aföldvégsőhatáráig–men-

nünkahhoz,hogyemberhalászokká
lehessünk.Atemplomontúlrakelle-
netágítanunkakört,aszemélyesbi-
zonyságtételnekmindenhol,minden-
kornagyerejevan.Atanítványságnem
állmegazalapismereteknél,hanemfo-
lyamatostanulástjelent.
Kétszerhangzottelanapfolyamán

JózsefAttilaIs ten címűverse.Egyszer
kisebbkörben,BadinÁdámszájából,
másszorKel ler mayer Mik lós sejtkuta-
tó,professoremeritusbizonyságtéte-
lében.„Hogyhagolyóznakagyerekek,
/azistenköztükottténfereg.”
TalánottténfergettaKisdeákEvan-

gélikusÓvoda termeiben is, ahol a
gyerekek„Meríts!”feliratúpólókban
játszottak.Azevangélizációalattzaj-
lottgyermekfoglalkozásonegyházunk
országosirodájagyermek-ésifjúsági
osztályánakmosolygósmunkatársai–
Csiz ma dia Nó ra, Grend orf-Ba logh
Me lin da ésLip ták Ka ta–,valamintkét
önkéntes – Bar tos Mó ni és Sza bó
An na–kézműves-foglalkozásokkalés
azevangélizációigéjéhezkapcsolód-

vaatékozlófiútörténeténekmesésfel-
dolgozásával várták a gyermekeket.

g KinyikAnita

Hogy va gyunk ott hon?
Szek ci ó ról szek ci ó ra – lé pés ről lé pés re a ha za té rés út ján

f Folytatás a 3. oldalról

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Túr me zei Er zsé bet-em -
lék bi zott sá gá nak dön té se ér tel -
mé ben em lék könyv ké szült egy -
há zunk nagy ha tá sú di a ko nissza
köl tő nő je szü le té sé nek szá za -
dik év for du ló ja al kal má ból. A ki -
ad vány be mu ta tó já ra szep tem -
ber 25-én, a dia kó nia nap ján
ke rült sor. Az AncillaDomini–
TúrmezeiErzsébet-emlékkönyv
szer kesz tő je Kőháti Dorottya.

– Az evan gé li kus mé dia mun ka
több te rü le tén is rég óta dol go zol, de
köny vet még nem kel lett le ten ned az
asz tal ra. Ho gyan let tél az em lék kö -
tet szer kesz tő je?
–2012januárjábanaTúrmezeiEr-

zsébet-emlékbizottság – amelynek
rádiósszerkesztőkéntvoltamtagja–
ülésénkaptamafelkérést.Megtisz-
telővolt,hogyrámbíztákeztafel-
adatot.Hogyőszintelegyek,akkor
mégnemtudtam,mireisvállalko-
zom…Mintmindenki,akiazevan-
gélikusegyházbannőfel,énisjólis-
mertemTúr me zei Er zsé bet verseit.
Otthonakönyvespolconsorakoztak
akötetei.Teológuskéntgyakranidéz-
tem igehirdetéseimben, és nagyon
szerettem az énekeskönyvünkben
találhatóénekeitis.Egyikkedvence-
met például a lelkésziktatásomon
énekeltük; ez az ének az egyházi
szolgálatbaindításköltőimegfogal-
mazása,nemtudommeghatottság
nélkülhallgatnimasem(Örök Is ten,
ke zed ezer ál dást ad; EÉ315).
Erzsébet testvér életrajzi adatait

vázlatosanismertem,deazemlítet-
teket és néhány hivatalos, mind-
annyiunkáltallátottfotótleszámít-
vanemtudtamrólasokkaltöbbet.
Van azonban egy személyes szál,
amelyetittkellmegemlítenem:Soly -
már Pé ter ma már nyugalmazott
csömöri lelkész édesanyámnak az
unokatestvére. Nála és családjánál
kisgyerekkoromótagyakranmegfor-
dultam,ismeremésszeretemCsö-
mört, ott konfirmáltam, abban a
gyülekezetben,aholTúrmezeiErzsé-
betmintegymásodikotthonárata-
lált.Kisgyermekkoromótaismerem
Gu bek Má ri át – Man ci nénit–,akit
Erzsébettestvéralányakéntszeretett,
ésakiévekenátaházátismegosztot-
tavele.Mancinéniagyülekezetfel-
ügyelőjeként mindig bejött isten-
tiszteletelőttPéternagybátyámhoz
alelkészihivatalba.TúrmezeiErzsé-
betheztehátaszámomracsaládilag
ismertge ni us lo ci issegítettközelebb
kerülni.

– Mi lyen el gon do lás alap ján kezd -
tél be le az em lék könyv szer kesz té sé be?
–Amikorbelefogtamamunkába,

közvetlenmunkatársaimmal,akötet
szerzőivel–szeretnémittnévszerint
említeniőket:id. Zász ka licz ky Pál,
Ma do csai Mik lós nyugalmazottlel-
készekésHer zog Csa ba (korábban
mindhárman Fébé-lelkészként is
szolgáltak), valamint D. Ke ve há zi
Lász ló nyugalmazott egyháztörté-
nész–többízbeniskonzultáltunk,
sújraésújrafeltettemakérdést:ki
voltTúrmezeiErzsébet?Diakonissza,
költő,műfordító;énekszövegszerző
és-fordító;többvárosdíszpolgára;
népfőiskolásleányok-asszonyokta-
nítója,nevelője;rendkívülművelt,ol-
vasott,többnyelvenbeszélőésfor-
dító,magyar–németszakostanárnő;
aFébé1990.éviújraindulásautániel-
ső főnökasszonya.Valaki, aki egy-
arántszótértettahatelemitvégzett
népfőiskolásleánynövendékeivel,és
méltószellemipartnerevoltBalassa-

gyarmatonSza bó Jó zsef püspöknek
és Ha fen scher Ká roly professzor-
nak,akikteológiaidiskurzusaikalkal-
mával gyakran kikérték Erzsébet
testvérvéleményét.
Szerető,melegcsaládiháttérbőlér-

kezett,hitétmélységesenkomolyan
megélő,kétevangélikuslelkészbáty-
jával, Sán dor ral és Já nos sal egész
életénátszoroscsaládikapcsolatot
ápolószemélyiségvolt.Olyanvalaki,
akitalentumokatkapottazIstentől,
ésezeketegészéleténátIstendicső-
ségére és sok-sok ember hitének
épülésére,lelkivigasztalására,erősí-
tésére,aköltészetáltalvalószellemi
gyönyörködtetésérekamatoztatta.S
ittméghosszanfolytathatnám–ta-
lánebbőlislátszik,hogyTúrmezeiEr-
zsébetszellemi-lelkikincsekbenolyan
páratlanulgazdagéletetélt,olysokak-
rahatott,hogyszintelehetetlennek
tűnt életét tematizálni, fejezetekbe
rendezni.Amunkaközbenmagamis
egyrejobbanszemélyiségénekaha-
tásaalákerültem.

– Mi lyen jel le gű fel ada to kat je len -
tett a kö tet anya gá nak össze gyűj té se?
–Elsőkéntfelvettemakapcsolatot

acsaláddal,különösenisTúr me zei
Sán dor ral, Erzsébet néni unoka-
öccsével. Igen sokat köszönhetek
neki.Fáradságotnemismervevála-
szoltamegszóbanésírásbanfeltett
kérdéseimet,begyűjtötteacsaládta-
goknál lévő fényképeket,kézírásos
dokumentumokat,leveleket,aBe lák
családravonatkozó,számunkrafon-
tos és érdekes iratokat, képeket.
Még a legkisebb papírdarabkát is
izgalommalböngésztük,ki írta, és
mitárulelErzsébettestvérről.Volt,
hogyTúrmezeiSándorBudapestre
utazottKarcagról,ésegyegésznapon
átcsakacsaládifotókatcsoportosí-
tottuk,szkenneltük,miközbentürel-
mesenmagyarázta,kikicsodaaké-
peken,segítettbeazonosítaniacsa-
ládtagokat.Többszázfotótláthattam
akisBe lák Er zsi ké ről éstestvéreiről,
deafelmenőkrőlis,éssok-sok„civil”
képetErzsébettestvéréletéből,uta-
zásairól,életénekszámosmegörökí-
tettpillanatáról.
Élményvoltelmerülniezekbena

képekben,iratokban!Magávalraga-
dottazújságíró-szenvedély,levéltá-
ri kutatásokat is végezhettem az
EvangélikusOrszágosLevéltárszíves
segítségével. Sokat jelentett szá-
momra,hogyamunkasoránközeli
kapcsolatbakerültemaFébéEvangé-
likusDiakonisszaegyesülettel.Veper -
di Zol tán Fébé-lelkészésGö rög Haj -
nal ka főnökasszonyszinténakezde-
tektőlsegítőkészpartnereimvoltak;
nem volt olyan kérés, amelyre ne
mondtakvolnaigent.AFébégondoz-
zaTúrmezeiErzsébethagyatékát,s
ahányszor csak megfordultam az
anyaházban,mindigkaptamértékes
anyagokat,éstartalmasbeszélgeté-
seketfolytattunk.Hálásvagyok,hogy
adiakonisszatestvérekolyanszere-
tettelfogadtak,Vil ma testvér,Ber ta
testvérésatöbbiekközelebbvittek
adiakonisszaéletés-szolgálatmé-
lyebbmegértéséhez.Gert rud He ub -
le in német diakonissza-főnök-
asszonytismegismertem,őissokse-
gítségetnyújtottakötetanyagának
összegyűjtéséhez,ésatalálkozásaink
isélménytjelentettek.
–Az AncillaDomini–Túrmezei

Erzsébet-emlékkönyvben szá mos
írás, ta nul mány és csa lá di fo tók, do -
ku men tu mok mel lett iro da lom tör té -
ne ti ér de kes sé gek is he lyet kap tak; pél -
dá ul Túr me zei Er zsé bet le ve le zé se
ReményikSándorral.
–Amikorelkezdtükamunkát,két

dologbanvoltambiztos:szeretném,

hanagyon„személyes”lenneakönyv
–eztasokszépfotóval,kézírásosle-
véllel,dedikáltkötetekkel,afelbecsül-
hetetlenértékűcsaládianyakönyviki-
vonatokkalésmásokiratokkaltalán
sikerültmegvalósítani.Amásikpe-
dig, hogy olyan írások, tanulmá-
nyok,cikkekkerüljenekbele,amelyek
mégsohanemláttaknapvilágot,ki-
mondottanekötetszámárakészül-
tek,illetveamelyekígyegyütt,ebben
a szerkesztésben és elgondolásban
még soha nem jelentek meg. Ki-
emelnémdr. Egyed Eme sé nek, ako-
lozsvári Babes–Bolyai Tudomány-
egyetemMagyarIrodalomtudomá-
nyiTanszékeprofesszoránakamun-
káját.Őolyannívóstanulmánytírt
Túrmezei Erzsébet költészetéről,
hogy méltán nevezhetjük a kötet
exkluzív,vezetőírásának.Köszönet

illetiEs sig Jó zsef operatőr-fotográfust
is;TúrmezeiErzsébetkolozsvárilá-
togatásáról készített filmjét meg-
kaptukDVD-n,ebbőlafilmbőlké-
szült egy kis összeállítás a kötet
DVD-mellékletéhezaZákeusMédia-
centrumáltalakilencvenesévekben
forgatottportréfilmmelegyütt.
KöltőibarátságokatisápoltTúr-

mezeiErzsébet,különösenisszépés
meghatóaReményikSándorralfoly-
tatottlevelezéseésrövidtalálkozá-
suk.Sajnálatos,hogyReményikko-
raihalálamiatteznemfolytatódha-
tott.EnnekdokumentumaiaPetőfi
IrodalmiMúzeumjóvoltábólkerül-
hettekbeakötetbe.Másikirodalmi
barátságátAn na-Ma i ja Ra it ti lá val
ápoltaErzsébettestvér.Afinnköl-
tőnőfordítottafinnreaverseit.An-
na-Maijamégéltakötetösszeállítá-
sakor,debetegségemiattmárnem
voltírásbansemmegszólítható,pe-
digegyinterjúigennagyörömlett
volna.Augusztusbanérkezettaha-
lálhíre.Gyakranlátogattákegymást;
Anna-Maijasűrűbbenjöttférjével,
Ta is tó val, Balassagyarmatonmeglá-
togattaazakkorazottaniszeretet-
házbanszolgálatotteljesítőErzsébet
testvért, majd később Csömörön,
Budapestenisfelkereste.

– Ho gyan fog lal nád össze az Er zsé -
bet test vér gaz dag éle tét fel dol go zó kö -
tet üze ne tét a mai ol va sók szá má ra?
–ReményikSándorJézusKrisztus

poétájánaknevezteTúrmezeiErzsé-
betet–denemcsakpoétájavolt.Na-
gyonnehézőtkevésszóvaljellemez-
ni,aleginkábbkifejezőjelzőhözsegít-
ségülkellhívnomakötetcímét:Túr-
mezeiErzsébetegészéletébenan cil -
la Do mi ni, azÚrszolgálóleányavolt.
Végigélteszinteazegész20.szá-

zadot,hiszen1912-benszületett,és
2000-benhaltmeg.Egyolyankor-
ban, amely nemcsak a keresztény
egyházakat, hanem az egész ma-
gyarságotkülönösenpróbáratette–
gondoljunkpéldáulaszerzetesrendek

1951-es, egyetlen tollvonással tör-
téntfeloszlatásáravagyazállamosí-
tott egyházi intézményekre. Ő
mindennekellenéremegmaradthi-
teles embernek, diakonisszának –
azokutánis,hogyfelkellettfejtenie
szürke egyenruháját. A szívében,
lelkébenéscselekedeteibenszolgált
ésírtakkoris,amikornemvoltsza-
badpublikálniaaverseit,csakgép-
írással,levelekbenterjesztettékőket,
legépelt,összetűzött„kötetek”készül-
tekbelőlük.TúrmezeiErzsébetnem
keseredettmeg,nemveszítetteela
tartását,nemadtafelahitét,nemle-
hetettmegtörni.
Mivoltatitka?Az,hogymindig

„felfelé”nézett.Aválaszokatamiér-
tekreahitébőlmerítette,JézusKrisz-
tustólkérteéskapta.Ésamitkapott,
aztaművészeteszközéveladtato-

vább.Fényvolt,akisugárzott,deúgy,
mintakiaráragyogófénytadjato-
vább,ésezzelvilágít,melegít,mert
őiskapjaazIstentől.Megtaláltaabé-
kességet,aharmóniátamindenna-
pokbanalegnehezebbidőkbenis–
ezt a számos levélből, a fotókról
ránktekintőderűs,szelíd,máskorko-
molyszemekbőliskiolvashatjuk.
Egy példát még hadd mondjak:

megható,szívszorítóanszépazutol-
sófényképe.EzenGertrudHeublein
BadKreuznach-idiakonissza-főnök-
asszonnyallátható.Amárnagyon-
nagyon gyenge és beteg Erzsébet
testvérmegkérteGertrud testvért,
hogyöltöztessefelazegyenruhájába.
A fotón Gertrud arcán fájdalom,
szomorúságlátható–őisérzi,hogy
Erzsébettestvérelmennikészül.Ar-
cánazonbannyugalom,harmónia,
mitöbb,derűlátható:őtudja,hogy
hovátart,hogykivárjaőt,ésnemfé-
lelemmel,hanemahitbizonyossá-
gávalnézelőre.Néhánynapmúlva
hazatért…

– A kö tet cí mé ben hang sú lyos az
„em lék könyv” szó, aho gyan a la po kon
is je len tős részt kép vi sel nek a vissza -
em lé ke zé sek. Ezek nek az írá sok nak az
össze ál lí tá sa az anyag gyűj tést és a
szer kesz tést is rend ha gyó vá tet te.
–Felhívásttettemközzéazevan-

gélikusmédiábanezzelaszöveggel:
„TúrmezeiErzsébetéleténektanúit
keressük!Egykészülőemlékkötethez
keresünkhitelestanúkat,akikközel-
rőlismertékErzsébettestvért,éséle-
téről,szolgálatárólhasznosadaléko-
katosztanánakmeg,esetleglevele-
zésüket,más dokumentumaikat a
szerkesztőkrendelkezésérebocsáta-
nák.Segítségüketelőre isköszön-
jük!” Tulajdonképpen „hirdetést”
adtam fel. Nem tudtam, hányan
fognakválaszolni,hogyegy,tízvagy
ötvenjelentkezőlesz-e.Mármásnap
megérkeztek az első telefonok, e-
mailek,majdegyhétenbelülazel-
sőpostaiküldeményekaszerkesz-

tőrészére.Sezaz„áradat”heteken,
hónapokonátfolytatódott.
Felvettemakapcsolatotajelentke-

zőkkel,elisutaztamhozzájuk,ésin-
terjútkészítettemvelük.Voltakidő-
benrövid,demáigemlékezetesisme-
retségek,ésélethosszigtartóbarát-
ságok.Megtisztelővoltotthonaikba
látogatni.Megható volt látni azt a
szeretetet,amelyTúrmezeiErzsébet
irántszületésénekszázadikévfordu-
lójánisélénkenélazemberekszívé-
ben.Köszönetilletmindenvisszaem-
lékezőt,akiErzsébettestvérrelkap-
csolatos,féltveőrzötttárgyiéslélek-
benelraktározottkincseivelhozzá-
járultekönyvlétrejöttéhez.Túrme-
zei Sándor a minap felhívott, azt
mondta, találtakmég sok érdekes
családiemléket…Nos,egymásodik
kötetrevalóanyagésmondanivalóis
bízvástlenne,dehiszem,haateljes-
ségetnemtudtukismostmegragad-
ni,sokszépésérdekesmozaikdarab-
kátegymásmellétévekirajzolódik
Erzsébettestvérnekegyeddigígyta-
lánnemismertportréja.

– A kö tet el ké szí té se a Lu ther Ki adó
szá má ra is kü lön le ges fel adat volt.
–Azemlékalbumazeddigivissza-

jelzésekszerintkülönösenszéplett,
igényeskivitele,impozánsküllemea
kiadó szakembereinek hozzáérté-
sét, kreativitását dicséri. Amint a
munkatársak elmondták, a kiadó
korábbanmégsosemkészítettolyan
illusztráltalbumot,amelyilyenszé-
les összefogással, ennyire sokféle
forrásból,ennyirekülönbözőtípusú
anyagokbólálltvolnaössze.(Azegy-
séges nyomdai előkészítés szem-
pontjából merőben más szakmai
háttérmunkátigényelnekpéldáula
digitális fotók, a beszkenneltmúlt
századiképekvagyéppenamegsár-
gult,kézírásoslevelek,gépeltpapírok,
anyakönyvidokumentumok.)
–A kö tet vé gén ta lál ha tó egy mű -

fa ji szem pont ból na gyon vál to za tos
„meg le pe tés-össze ál lí tás” is…
–Akötetutolsófejezetébennem

csupánanehezenbesorolhatóíráso-
kat,afejezetekillusztrációibólkima-
radtcsaládiésegyéb,jellegzetesfo-
tókatigyekeztünkösszegyűjteni,ha-
nem családjának, tanulmányainak
ésszolgálatának–mamárkordoku-
mentumnakszámító–hivatalosira-
taitisközreadtuk.Kíváncsiankörbe-
néztünkazinternetenis–eznem
várteredménnyeljárt.Fényderültrá,
hogy 2012-benTúrmezei Erzsébet
művei„természetesen”avilághálón
is megtalálhatók, sokszor egészen
meglepőhelyekenis.Számosfeleke-
zet, sok blogger közöl weboldalán
Túrmezei-versösszeállítást. Talán
legismertebbműfordításához,aLáb -
nyo mok cíművershezmégaYou Tube
nevűvideómegosztóportálonisfel-
leltünktöbbvideokompozíciót.Túr-
mezeiErzsébetműveiben,szellemi-
ségében, lelki örökségében ma is
köztünkvan.

– Az evan gé li kus mé di á ban rég óta
is mert a ne ved. A pub li ká ci ó id ban
ed dig meg szo kott hoz ké pest azon -
ban ez út tal egy új ke reszt név is fel buk -
kan a kö tet bo rí tó ján. Mi ért Do -
rottya Évaként sze re pelsz?
– Ezt többen is megkérdezték.

Amellett,hogyezazanyakönyvezett,
hivatalosnevem,személyesokavan,
hogyebbenazesetbenakötetszer-
kesztőjeként ígyhasználtam.Ezta
hatalmas munkát életem legnehe-
zebbszakaszábankaptamfeladatul.
Édesanyámsajnos2011áprilisaóta
nincsvelem.ŐisÉva, snekiszeret-
temvolnaeztakönyvetilyen„rend-
hagyó”módonajánlani.

g PetriGábor

Kö zel kép az Úr szol gá ló le á nyá ról
Be szél ge tés az An cil la Do mi ni – Túr me zei Er zsé bet-em lék könyv szer kesz tő jé vel, Kő há ti Do rottyá val
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Aszervezésbennagyszerepetvállalt
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, egyhá-
zunkországosirodájaökumenikus
éskülügyiosztályánakvezetője,ba-
joroldalrólpedigHol ger Man ke és
Cla u dia Dun c kern. Azeseményen
jelenvoltMic ha el Mar tin, abajor
tartományiegyházfőtanácsosaésdr.
Hein rich Be dford-Strohm tartomá-
nyipüspökis.
A találkozó nyitórendezvényére

Ma gyar or szág – mer re? címmelke-
rültsoroktóber11-én,csütörtökön
este.Anürnbergivárosiakadémiaál-
talszervezettalkalmonPrőhleGer-
gely,amagyarKülügyminisztérium
helyettes államtitkára tartott elő-
adást, illetve reagált a Magyaror-
szágotértkritikákra.Megvilágítot-
ta a 2010-es választások hátterét,
majdbeszélta„nemzetihitvallás”és
amédiatörvénykérdésérőlis.
Előadásáhozdr. In go Fried rich, az

EurópaiParlamentkorábbihelyettes
elnökeésdr. Hil de Stad ler, azARD
közszolgálatitelevíziódélkelet-euró-
paistúdiójánakújságírójaszólthoz-
zá.Ezekutánnégytémávalkapcsolat-
banalakultkiizgalmasvita:ajogál-
lamiság,amédiatanács,azegyházügyi
törvényésazalkotmányIstenrevaló
hivatkozásakerültterítékre.
Abeszélgetésmoderátora,Willi

Stöhr lelkész,azakadémiavezetője
így összegezte az est tanulságait:
„Jó,hogynyitottankitudtuktenniaz
asztalraazellentétesvéleményeket,
ésjó,hogyakeresztyénértékekről
beszélhettünkésérvelhettünk.”

* * *

Aprogrambannagyhangsúlytkapott
egymásmegismerése.ÍgyaNémet-
országbaérkezettmagyarcsoportok-
naklehetőségüknyíltarra,hogyfel-
fedezzékNürnbergtörténetétéskul-

túráját. Október 12-én, pénteken
délelőttszervezettidegenvezetések
soránmegnézhettéktöbbekközötta
St.Lorenz-ésaSt.Sebald-templo-
mot,illetveaDürer-házat.Ellátogat-
hattakavárosdokumentációsköz-
pontjábaésanürnbergiperhelyszí-
nére, valamint a helyi közlekedési
múzeumbais.
Szombatonestepedigazúgyneve-

zett„Oktoberfest”keretébennem-
csaknézelődnilehetettagyülekeze-
tek és intézmények által felállított
standoknál,hanemkóstolniis:ma-
gyar gulyást, kolbászt, pálinkát és
franksültkolbászt,sörtésborokat.

* * *

Atalálkozómásikcéljaazegymástól
valótanulásvolt.Eztszolgáltákazok-

tóber13-án,szombatondélelőtttar-
tott műhelyek. Minden korosztály
megtalálhattaazérdeklődésénekmeg-
felelőprogramot.Apódiumbeszélge-
tések mellett – amelyek például a
testvérkapcsolatkezdeteivelvagyaz
európaiegyházakhelyzetévelfoglal-
koztak – interaktív workshopok is
folytak.AbalatonszárszóiMe nyeg ző
együttes Végh Sza bolcs vezetésével
magyarnépdalokatadottelőéstán-
cokattanítottarésztvevőknek.AKo -
rál-szi get zenekarrégiénekeketöltöz-
tetettpopzeneiköntösbe.Aklasszikus
muzsikakedvelőipedigFin ta Ger gely
orgonaművészsegítségévelélhettékát
aközöséneklésörömét.

* * *

Azeneösszekötőerejétmindanégy
napsoránmegtapasztalhattákajelen
lévőbajorokésmagyarok.Afellépők
névsora a teljesség igénye nélkül: a
Gryl lus család(képünkön), Völ gyessy
Szo mor Fan ni, aSzél ró zsa Band, az
Agape együttes,aLar ge Room, acsák-
váriésapyrbaumikórus,abudahegy-
vidékiénekkar,valamintafőhelyszí-
nülszolgálóWil helm Lö he Is ko lamu-
sicalcsapata.
Asportsemmaradtkiaközösél-

ményekközül.Avicces„szumóbirkó-
zás”,alabdajátékokésazakadályver-
senymellettafővonzerőta„nagyfu-
tás”jelentette.Ebbőlbárkikivehettea

részétaziskolasportpályáján.Acélaz
volt,hogyafutók–nemegyenként,
hanemafejenkéntmegtetttávotössze-
adva–lefussákabajorországiBadFüs-
sing és Sopron közötti távolságnak
megfelelő háromszáz kilométert. A
vállalkozókedvűekneklegalábbegy-
környit(ötszázmétert)kellettmegten-
niük.Afeladatteljesítésébenpüspö-
keinkisjópéldávaljártakelöl.

* * *

Ajubileumirendezvénysorozatnak
nemcsakamúltfelidézése,hanema
jövőtervezéseiscéljavolt.Apartner-
kapcsolatlétéértvalóhálaadásésa
folytatás reménysége végigkísérte
az áhítatokat és az előadásokat.
GáncsPéterelnök-püspökapénte-
kendélelőtttartottsajtótájékoztatón
elmondta:atestvérkapcsolatnakak-
korleszjövője,haakövetkezőgene-
rációtissikerülmeghívniaközösút-
ra. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
bajor tartományi püspök pedig a
szombatestihivatalosünnepségen
ígyfogalmazott:„Apartnerkapcso-
latatalálkozásbólél.Nincsszüksé-
günkstratégiára,elég,haazemberek
találkoznakegymással.”
A„3P”(pap ri ka, pusz ta, Pi ros ka)

mellé,amelyekrőlanémetekismerik
a magyarokat, mindenesetre beke-
rültegynegyedikis:ape rec (Brezel),
egyrészbenközösszó–ésegybena
felsőtestelőttösszefontkarok,ahála-
adástesttartásánakemléke.

g AdámiMária

Part ner kap cso la ti mo za ik
Jubileumi ta lál ko zó Nürnbergben

H Ú S z  é v e  e g y ü t t  A z  Ú t o n

Van,akiállítja,hogymárkorábban
–Jür gen Ro ep ke egyházfőtanácsosfe-
jébenésszívében(egykávéháztera-
szán)–megszületettagondolat.Is-
métmások korábbi gyülekezeti és
személyeskapcsolatokraemlékeznek,
szerintükdr. Nagy Gyu la püspökés
Sze bik Im re (akkor még esperes)
nürnbergiszolgálatanyománindult
a történet. Sokan úgy gondolják,
hogyaz1983-as„Silbermöve”(ezüst-
sirály)akcióvoltazelsőmérföldkő,
amikoregybajorminisztériumiem-
berszemélyes,családiindíttatástól
vezérelveháromezermagyartmeg-
hívottMünchenbe.
Van,akimégemlékszikRe i tin ger

Hen rik re, erreadrágaemberre,aki
somogyiszármazásúmünchenidia-
kónusként a bajor diakónia teljes
eszköztárát felhasználta, hogy se-
gítsenamagyarokon:előszöraMa-
gyarországonmegmaradtmaroknyi
németségen,dehamarkiterjedteza
segítségamagyarajkúakra is. Sok
templom,sokpaplakújultmeg,sok
szórványbakerültszolgálatotlehető-
vétevőgépkocsi,sokcsaládanyagi
kríziseoldódottmeg,mertidejében
hoztaamegfelelősegítséget.Munká-
jakezdeténdr. Kar ner Ágos ton főtit-
kárralésSze me rei Zol tán nal együtt
intéztékközösügyeinket.
Akárígy,akárúgy,mindenvéle-

mény megfogalmazójának egy ki-
csitigazavan,ésezenlátásokegyüt-
teseteszikiazegészet.
Avégeredményafontos:csírázni

kezdettamustármag,szárbaszök-
kent,fávácseperedett,lombotnö-
vesztett–afolyamatmaistart,súj-
ramegújrameghozzaamagaédes-
élvezetesgyümölcsét.
Afentebbemlítettekmindegyike

végigkísérteéssegítetteamunkátak-
tívszolgálatiidejealatt.Dekivettea
részét a bajor–magyar projektből
Itt zés Já nos püspök,valamintigenak-
tívanazegykoriésamaiországosfel-
ügyelő,Frenkl Ró bert, majdPrőh le
Ger gely is.Különmegemlítendődr.
Jut ta Ha us mann professzorasszony

szerepe,akiigazihídverővoltakét
nemzetésakétegyházközött.Ahát-
térben ott volt az országos iroda
külügyiosztályánakmunkájaSzir mai
Zol tán né vezetésévelésSchu lek Edit
segítségével, valamint jelen sorok
írójánakügyködése.(Méltóutódés
amárahatalmassáváltmunkaössze-
fogójalettCse lovsz kyné dr. Tarr Klá -
ra acsapatával.)
Velü(n)kegyüttvégeztékakevés-

bé látványos, de annál fontosabb
szolgálatukatgyülekezetilelkészek
éstagok,intézményvezetők,egyhá-
zimunkatársakéssokolyantestvér,
akinek nevét felsorolni sem tud-
nánk.Smindezmégcsakamagyar
oldal…
Haaztmondjuk:abajor–magyar

kapcsolatlényegeatalálkozás,akkor
ennekegyikvonatkozásaaz,hogyeb-
ben a fontos ügyben volt és van
összefogásegyházunkban.Hisszük,
valljuk, átéljük, hogy a találkozá-
sokbanIstenisjelenvan,őkötössze,
vezetegymáshozembereket–sok-
szorelválasztófalakatislebontva.
Négynagyterületenzajlottazin-

dulástólkezdveabajor–magyarpart-
nerkapcsolat:azelső(éskiinduló)a
diakóniaésasegítőmunkavolt.A
második–a leghangsúlyosabb–a
gyülekezetekközöttikapcsolatokki-
épülése,működése.Aharmadikte-
rületaziskolaiésakulturáliskapcso-
latoksokaságavolt.Végül,denem
utolsósorbanaközösteológiai,lelki,
hitéletimunka.
Máraakismustármaghatalmas

fávánőtt–ahogyaztNürnbergben,
ahuszadikévfordulónláthattuk.A
bajor–magyarkapcsolatél,nemcsu-
pánvágyvagyálom.Anürnbergita-
lálkozó egyik munkacsoportjában
részletekbenisszámbavettükamúl-
tat.Nonemnosztalgiázásként,ha-
nemazért,hogymeglátvaIstennagy
tetteitélvezzükajelent,ésépítsüka
jövőt.TettükstesszükeztazIstendi-
csőségéreazegyházegységéértésEu-
rópa,bennehazánkjövőjéért.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Mi kor is kez dő dött,
hogy is kez dő dött?

b So kan tud ni vé lik – sok fé le kép pen em lé kez ve a kez de tek re… És va -
ló szí nű leg min den ki nek rész ben iga za is van. Van, aki azt mond ja, a
húsz év vel ez előt ti ese mény volt az in du lás, ami kor dr.HarmatiBé-
la,illetve dr.JohannesHanselmann püs pök alá ír ta a test vér egy há zi
kap cso lat ról szó ló szer ző dést. 

b A Ba jor Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kö zöt ti hi va ta los part ner kap cso lat lét re jöt té nek hu sza dik év for du ló -
ját ün ne pel ték ok tó ber 11. és 14. kö zött Nürn berg ben. (A szer ző dést
dr.JohannesHanselmann, il let ve D. dr.HarmatiBéla püs pök 1992.
no vem ber 23-án ír ta alá Sch we in furt ban.) A ju bi le u mi na pok ra ha -
zánk ból mint egy öt száz fő lá to ga tott el: ének ka rok, if jú sá gi cso por -
tok, dia kó ni ai és ok ta tá si in téz mé nyek, il let ve gyü le ke ze tek kül döt -
tei. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kép vi se le té ben je len volt a
ta lál ko zón GáncsPéter el nök-püs pök és PrőhleGergely or szá gos fel -
ügye lő mel lett FabinyTamás kül ügyi kap cso la to kért fe le lős püs pök,
SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke és Ká-
kayIstván or szá gos iro da igaz ga tó is.

A két moderátor a két püspököt kérdezi – balról jobbra: Gáncs Péter, Claudia
Dunckern, Cselovszkyné dr. Tarr Klára és dr. Heinrich Bedford-Strohm

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium diákjai palotást járnak Az „Oktoberfest” megnyitója – a püspökök csapra verik a hordót
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H Ú S z  é v e  e g y ü   
Nürnberg középkori fallal övezett
óvárosában,deamodernebbkülső
kerületekben is nagyrészt ugyan-
azokaplakátokköszönnekajáróke-
lőre,mintitthon,jelezve:ittis,ottis
ugyanazokaglobálispiaciszereplők
vannakjelen.
Ámahelyijellegűplakátokközött

sokszortalálkozhattunkamúlthéten
egyházifelhívássalis.Eznemmás-
rafigyelmeztetett,mintahónapkö-
zepetáján(elapszámunkmegjelené-
sekor)esedékespresbiterválasztásra,
mégpedigtöbbféleformában:agyü-
lekezeti törzstagoknak címezve a
templomokhirdetőtábláin,azegyház
pereménélőketpedigavillamosmeg-
állókbanmegszólítva.
Ilyen,számunkrateljesenszokatlan,

egyházpolitikai vagy egyházközéleti
aktivitásrafelhívóközegbenkerülhe-
tett sor a bajor–magyar partner-
kapcsolatitalálkozóelsőalkalmaként
arraabeszélgetésre,amelyamagyar-
országibelpolitikaihelyzet,illetveaz
országkülföldimegítélésekörülfor-
gott.Akezdeményezésabajoregy-
házi vezetőktől érkezett, mivel az
utóbbi időben a német sajtó igen
gyakranírtnegatívhangnembenha-
zánkról,elsősorbanazújalkotmány
elfogadásaésamédiatörvénykap-
csán,ígyvárhatóvolt,hogyatémaa
jubileumitalálkozóvendégeinekkö-
rében is érdeklődésre tart számot.
Ahelyszín,anagynépszerűségnek

éstekintélynekörvendőEvangélikus
VárosiAkadémiamintazegyháziér-
telmiségimunkaműhelyesokévti-
zedesmúltratekintvissza.Aszerve-
zésenezmegislátszott:mivelaje-
lentkezőkszámameghaladtaazelő-
zetesvárakozásokat,arendezőkaz
eredetilegtervezettnélnagyobbbe-
fogadóképességű helyszínt válasz-
tottakazeszmecserének:alebombá-
zottSzentlélek-templomhelyénépí-
tetttermet.
Ahelyszínváltozásmiattpárperc

késesselindultabeszélgetés.Házi-
gazdaként Wil li Stöhr lelkész, az
akadémiaigazgatójanyitottamega
rendezvényt, kiemelve, hogy az e
helyenállttemplombanőriztékegy-
kornégyszázesztendőnátanémet
államiság jelképeinek (koronázási
ékszerek,ruhákésereklyék)túlnyo-
mó többségét – a maradékot
Aachenben–,tehátitthagyományo-
sanegybeérállamésegyházfelelős-
sége.Mintazigazgatóelmondta,a
rendezvénnyelegymásjobbmegér-

tését és megismerését igyekeznek
elősegíteni.

Prőh le Ger gely, aMagyarországi
Evangélikus Egyház országos fel-
ügyelőjeamagyarKülügyminiszté-
riumhelyettesállamtitkárakéntka-
pottfelkéréstavitaindítóelőadásra.
Szóltazátmeneti időkalkotmá-

nyozásifeladatairól,az1990-esfor-
dulatutáni,elvetéltalkotmányozási
kísérletekről, amelyek esetében a
politikaiszándékésaszükségespar-
lamenti többség közül legalább az
egyikhiányzott.Rámutatotttováb-
bá,hogyagazdaságihelyzetromlá-
sa egybeesett az integráció olyan
markáns elemeivel, mint hazánk
NATO-vagyEU-csatlakozása.
Azeltérőtörténelmifejlődésokoz-

tahangsúlykülönbségekkelkapcso-
latbanelhangzott:amásodikvilág-
háborúutánanyugatnémetpolitikai
gyakorlatanácikorszakkalvalótel-
jesszakításjegyébennemcsak–vi-
tathatatlanulhelyesen–anemzeti-
szocialistaeszméktől,deajóértelem-
benvettnemzeti,patriótaértékektől
iselhatárolódott.Talánezzelmagya-
rázható,hogyanémetfülszámára
oly idegenül csengenek a magyar
szövegekfordításai.
A helyettes államtitkár szólt a

Magyarországonaz’56-osforrada-
lom, a „konszolidáció,” de még a
rendszerváltásalattésutánisasző-
nyeg alá söpört, kinembeszélt és
megnemoldottproblémákról(nem-
zetiségi kérdések, elszámoltatás,
nagy ellátórendszerek – oktatás,
egészségügy,szociálisháló–finan-
szírozásireformjánakelodázásavagy
éppenaromakérdés).
PrőhleGergelyelőadásábanmeg-

említetteazújtörvényekalkotásában
tapasztalhatóegyenetlenségeketis,
szóltpéldáulazegyházitörvényel-
fogadásakörüliellentmondásokról,
ugyanakkorademokratikusműkö-
déstkétségbevonókfigyelmétfelhív-
taarra,hogyazAlkotmánybíróság
ebbenazesetben(is)megkerülhetet-
lenszerepetjátszott.Elismerte,hogy
némelytörvényidőzítésenemvolt
szerencsés.
Az előadásban elhangzottakkal

kapcsolatbanaszervezőkelőzetesen
két személyt kértek fel hozzászó-
lásra:dr. In go Fried ri chet, illetvedr.
Hil de Stad lert. Az előbbi a bajor
KeresztényszociálisUnió(CSU)na-
piközélettőlmárvisszavonultpoli-
tikusa,akiháromévtizedenátvoltaz

EurópaiParlamenttagja,illetvehá-
romciklusbanhelyetteselnöke,egy-
szersmindaPáneurópaiUniókorsza-
kotmeghatározószemélyisége;Stad-
lerasszonypedigazARDnémetköz-
szolgálatitelevíziódélkelet-európai
stúdiójánakvezetőjeBécsben.
Friedrichcsakjóindulatúkritikát

fogalmazottmeg,mondván,akéthar-
madostöbbségigenkönnyenelolvad-
hat, ha a döntéshozók egy kicsit
semtörekednekakonszenzusra.A
korrupcióelleniharceredményeinek
elismerésemellettannakfolytatásá-
raszólítottfel.
Stadlergyakranveszrésztilyenjel-

legűvitaesteken,skeményebbvita-
partnernekisbizonyult.Mintmond-
ta,gyermekkoraótaismerihazánkat,
mostisszámosbarátjaélitt.Kifejtet-
te:mindigarratörekedett,hogyha-
zánkatne a „3P”, vagyis apusz ta,
pap ri ka, Pi ros ka sémábanláttassa.
Amagyarországipolitikaihelyzet-

tel kapcsolatban a túlzott polari-
záltságot jelölte meg az egyik fő
problémának,majdhosszansorolta
amagyarországitörvényalkotásróla
baloldalikritikusokáltalolygyakran
hangoztatottkifogásokat.Asajtóés
médiaterénemlítettnéhánykonkrét
esetet is, amelyek megítélésében
nemjutottegységreazelőadóval,te-
kintettelarra,hogyPrőhleGergely–
nohaelismerte,hogybizonyosterü-
letekentúlszigorúatörvény–agya-
korlatismeretébentagadta,hogya
sajtószabadságveszélybenlenneMa-
gyarországon.
Azországosfelügyelőaztkértevi-

tapartnerétől–ésmindenhazánkról
tudósítóújságírótól–,hogykerüljék
atúlzásokat,segyes,valóbanaggasz-
tószélsőségesjelenségekalapjánne
általánosítsanak,nekeltsékalaptala-
nulrosszhírünket.Végül,kicsitsaj-
nálkozvaazon,hogymindeddignem
találkozott az újságírónővel, java-
solta–nagyderültségetkeltveakö-
zönségkörében–,hogymagyaror-
szági forrásainakkiegyensúlyozása
érdekébena„3P”mellétegyeodaa
negyedikP-t,úgyis,mint„Prőhle”.
HildeStadlerköszönettelfogadta

ameghívást,mipedigkíváncsianvár-
hatjuk,hogyazországosfelügyelőjó-
zanérvelésénekmilyenhatásalesza
tudósításokra. Az azonban bizo-
nyos,hogyaháromnapostalálkozó
hangulatimegalapozásaszempont-
jábólsikeresvolt.

g Dr.LacknerPál

Csak pusz ta, pap ri ka és Pi ros ka?
Or szá gos fel ügye lőnk elő adá sa

b Más fél év nyi elő ké szí tő mun ka
előz te meg a ta lál ko zót. A részt -
ve vők szá ma min den ed di gi év -
for du lós ren dez vé nyét fe lül múl -
ta: ma gyar rész ről több mint
öt száz, ba jor rész ről kö zel két -
száz ér dek lő dő ér ke zett Nürn -
berg be, a WilhelmLöhe Iskolá-
ba. A ren dez vényt elő ké szí tő
cso port ba jor és ma gyar tag ja it
ar ról kér dez tük a hely szí nen,
mi lyen volt együtt men ni az
úton a ju bi le u mi ta lál ko zó fe lé.

ElsőkéntCse lovsz kyné dr. Tarr Klá -
rá val beszélgettünk.

– Az or szá gos iro da öku me ni kus és
kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je ként mi
volt a fel ada ta a szer ve zés ben?
–Abajor–magyarelőkészítőbi-

zottságtagjakéntamagyarfélkoor-
dinátoravoltam.Azösszefogómun-
kálatokon kívül egyéb feladatok is
rámtaláltak,különfélelistákelkészí-
tése,kapcsolattartás,ésígytovább…

– Ki ál lí tot ta össze a prog ra mo kat,
ki ha tá roz ta meg a prog ram struk tú rát? 
–Közösötletelésgyümölcsevolt.A

korábbijubileumitalálkozóktapaszta-
lataibólissokatmerítettünk,példáula
2007-esbalatonföldváriéból.Természe-
tesen több programot találtunk ki,
mintamennyivégülmegvalósult.Kü-
lönösfigyelmetfordítottunkazifjúság-
ra, hiszen ők a magyar résztvevők
többmintegyharmadáttettékki.Kö-
zelkétszázdiákérkezettközépiskolá-
inkból.Örömteliezszámunkra,hiszen
őkjelentikajövőt,areményteljesfoly-
tatástatestvérkapcsolatokatilletően.

– Az együttműködés egyik pil lé rét
a gyü le ke ze ti kap cso la tok, má sik pil -
lé rét pe dig az in téz mé nyi ek ad ják. A
gyü le ke ze tek ből is szép szám mal ér -
kez tek a test vé rek…
–Alapvetőenatestvérkapcsolat-

tal bíró gyülekezeteket szólítottuk

meg.Vanolyanközösség,ahonnan
hatan,ésvanolyan,ahonnanmajd-
nemhatvananjöttek.Ígytörténhe-
tett,hogytöbbmintötszázmagyar
résztvevővelzajlottarendezvény.A
bajortestvérgyülekezetekbőlisjöt-
tek.SchrobenhausennekBudahegy-
vidékkel,anürnbergiSanktSebald
gyülekezetnek Budavárral, Ebern-
nekaDeáktérrel,Hammelburgnak
pedigVeszprémmelvankapcsolata,
ésperszeafelsorolásnemteljes.
Az információs standos progra-

mon, amelynekpont az a lényege,
hogymegjelenítseatestvérkapcsola-
tokat,agyülekezetekközösenmutat-
jákmajdbepartneriegyüttműködé-
süket.Szombatesteazegyházveze-
tők köszöntik a jelenlevőket, úgy
gondolom,ezmegfelelőméltatásaa
húszéviegyüttesmunkának.
Öröm számunkra az is, hogy a

szombatiésvasárnapieseményekena
bajortartományipüspök,dr. Hein rich
Be dford-Strohm isrésztvesz,azáróis-
tentiszteletetőtartja.Ritkánláthatjuk
együttmindhárompüspökünket;er-
reazünnepreGáncs Pé ter, Fa bi ny Ta -
más ésSze me rei Já nos iseljött.

– Ön nek sze mély sze rint mi a leg fon -
to sabb a part ner kap cso lat ban vagy
ép pen a mos ta ni ju bi le u mi ta lál ko zón?
–Azemberektalálkozásaalegjelen-

tősebbszámomraezenaszépünne-
pélyenis.Mikorhúszévvelezelőttel-
kezdődött a partnerség, akkormég
csakegyházvezetői„talpazaton”állta
viszony.Máraazonbanagyülekezetek,
közösségek tagjai jelentik a bázist,
akikközpontiésönszerveződőmódon
is kapcsolatban vannak egymással.
Nagyon jó érzés volt megélni azt,
hogyajanuárbankiküldöttmeghívó-

té zi      
B         

Aközelkétszázmagyarközépisko-
lás„főhadiszállása”négytornacsar-
nokvolt.Esorokírója–akiazEvan -
gé li kus Élet stábjánakképviseletében
voltjelenarendezvénysorozaton–
ottjártakormegtapasztalhatta,mek-
korakreativitássalvettékbirtokbaa
teretésatornafelszereléseket.
A jubileumi találkozó idejealatt

lépten-nyomon találkozni lehetett
piros egyenpólót viselő diákokkal,
akikönkénteskéntsegítettékaszer-
vezőket.AsoproniésDeáktérifia-
talokatarrólkérdeztem,hogyérez-
tékmagukat,ésmitjelentettszámuk-
raazünnepség.
–Agazdagprogramválasztékle-

hetővétette,hogymindenkorosztály
megtalálhassaahozzáközelállókat.
AKo rál-szi get ésaMe nyeg ző együt-
tesremekworkshopjánvettemrészt
– mondta Gi lá nyi Fan ni, a Deák
Téri Evangélikus Gimnázium 10/a
osztályosdiákja.
–Nekemistetszettezakétmű-

helymunka,ésjóvoltabajor–magyar
Okt ober fes tenpalotásttáncolni.Erfurti
testvériskolánkbólisérkeztekpáran
atalálkozóra–csatlakozottabeszél-
getésheziskolatársa,Illyés Bor bá la.
–NekemaGryl lus családwork-

shopjajelentettsokat–tettehozzá
Ba lás Dó ra szinténa10/a-ból.
–MiaMi ért esik olyan ne he zünk -

re más kul tú rá kat meg ér te ni? címűjá-
tékos,interaktívműhelymunkánvol-
tunk,igazi„kultúrsokkot”kaptunk.Ta-
nulságosvoltmegtapasztalni,milyen
nehézségekkeljáregyidegenkultúrá-
babelecsöppenniésmegtanulniasa-

játosszabályokat–fogalmazottasop-
roniKo vács Pet ra ésHor váth Li li.
–Mindannyiunkszámárafontos,

hogymegismerkedjünkmásorszá-
gokkaléskultúrákkal,ígyNémetor-
szággalésanémetfiatalokkalis.Saj-
nosezutóbbinemtúlnagyszerepet
kapott,mertelégkevesenjöttekela
találkozóra–állapítottákmegakö-
zépiskolások.

* * *

Aszombatizáróünnepségután is-
merkedtemmegamezőberényigyü-
lekezetvidámkiscsapatával.Abe-
rényiek az óvodapedagógiai szak-
mai munka területén kötődnek a
bajoregyházhoz.
–Gyülekezetünknémetgyökerek-

kel bír, huszonhatan jöttünk el a
testvértalálkozóra.Közösségünkréz-
fúvószenekaránakamössingeniréz-
fúvósokkal van testvérkapcsolata.
Azünnepitalálkozótjólehetőségnek
látom az ismerkedésre, érdekes és
szépNémetország–osztottamegve-
lemgondolataitDé vé nyi Be á ta.
–Jóvoltegyüttfutni,résztvenni

amesterségekjátékán,ésviccesvolt
aszumóbirkózókküzdelmeis–so-
roltaazifjabbgeneráció,Frey Pan na,
Mi ku la Fan ni, Lá zár Le ven te ésLá -
zár Ka ta Bog lár ka.

* * *

Azáhítatokalkalmávalésanyitó-,il-
letveazáróünnepségenishallhattuk

Részt    

Balról jobbra: Willi Stöhr, dr. Hil de Stad ler, Prőhle Gergely és dr. In go Fried ri ch
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  t t  A z  Ú t o n
A ba jor–ma gyar evan gé li kus egy há zi
kap cso la tok ban az utób bi évek ben
gyak ran hasz nál juk a kis sé kö rül mé -
nye sen le for dít ha tó auf Au gen hö he
ki fe je zést. Szó sze rint azt je len ti: szem -
ma gas ság ban, és ar ra utal, hogy a két
fél kö zül egyik sincs a má sik fö lött. Szé -
pen hang zik ez a köl csö nös ség, de tud -
juk, hogy a ba jor–ma gyar po li ti kai és
gaz da sá gi kap cso la tok ra nem ép pen ez
a jel lem ző. Amíg az Au di ter jesz ke dik
Győr ben, a Mer ce des nyit új gyá rat
Kecs ke mé ten, és nem a mün che ni ek
tüs tén ked nek sok száz ezer Cse pel ke -
rék pár össze sze re lé sé ben, ad dig szük -
ség sze rű en né mi aszim met ria jel lem -
zi a kap cso la tok nak ezt a te rü le tét. 

A húsz év vel ez előtt szer ve ze ti ke re -
tet ka pott evan gé li kus együtt mű kö dés
kez de ti sza ka szá ban is egy ér tel mű
volt, hogy az egyik fél in kább ad, a má -
sik pe dig el fo gad. An nak ide jén a szer -
ző dést egy há zunk ré szé ről alá író dr.
Har ma ti Bé la püs pök úr jó dra ma tur -
gi ai ér zék kel ecse tel te, hogy mi ért az ad -
dig ná lunk leg in kább hasz ná la tos Tra -
bant a leg lu the rá nu sabb au tó. A vá lasz
így szólt: mert gyak ran mond ja, hogy
„itt ál lok, más ként nem te he tek”. 

A jó ízű ne ve tést az után tett kö vet -
te, és az évek alatt vagy száz Opel Cor -
sa ér ke zett egy há zunk ba ba jor tá mo -
ga tás sal. Ez ter mé sze te sen óri á si se gít -
ség volt, ám ko ránt sem az auf Au gen -
hö he je gyé ben. Ugyan így mi, ki seb bek
szo rul tunk rá a – jó ér te lem ben vett –
„nagy test vér” tá mo ga tá sá ra ösz tön dí -
jak, könyv tá mo ga tá sok vagy a lel ké szek
fi ze té sét ki egé szí tő, úgy ne ve zett Pat ner -
hil fe te rén. 

Idő vel az tán va ló ban ar ra kell tö -
re ked nünk, hogy az alá-fö lé ren delt vi -
szony he lyett a mind két fél mél tó sá gát
meg őr ző köl csö nös ség ala kul jon ki.
Né me tül ezt szó já ték sze rű en is ki le -
het fe jez ni: a Pa tenschaft ból (ke reszt -
szü lő ség) Part ner schaft (part ne ri vi -
szony) le het.

Az ok tó ber 11. és 14. kö zött Nürn berg -
ben meg ren de zett test vér egy há zi ta lál -
ko zónak már a leg ele jén meg is mer het -
tünk egy olyan pél dát, amely sze rint a
ki sebb tud a na gyobb nak ad ni. A Peg -
nitz fo lyón át íve lő Hús hí don (Fle ischb -
rüc ke) ta lál ha tó a vá ros egyik jel ké pé -
nek szá mí tó szür ke mar ha-szo bor. Ez
an nak ál lít em lé ket, hogy a 17. szá zad
vé gi ha tal mas nürn ber gi tűz vészt kö ve -
tő en a Hor to bágy ról ér ke ző szür ke -
mar ha-csor da men tet te meg a vá ros la -
kos sá gát az éh ha lál tól. A ma ga ne mé -
ben ak kor vi lág már ká nak szá mí tó ma -
gyar négy lá bú al kal mas volt ar ra, hogy
sok száz ki lo mé te res lá bon haj tás után
is jó mi nő ség ben ér kez zék meg a tá voli
vá gó hi dak ra. El le het kép zel ni, hogy va -
ló ság gal élet men tő volt a haj da ni re cept
nyo mán el ké szí tett mar ha pör költ.

Az ese mény nek csak nem há rom -
száz év el múl tá val sa já tos utó éle te
lett. (1713-ban volt az utol só nürn ber -
gi mar ha vá sár.) Tör tént pe dig, hogy
egy há zunk dia kó ni ai osz tá lyá nak
ve ze tő je, Buda Annamária egy kö zel -
múlt be li nürn ber gi út ján azt vet te
ész re, hogy a hí res szür ke mar ha-szo -
bor ko moly ká ro kat szen ve dett: szét -
ro had tak a szar vai. Gon dolt egyet,
és be szer zett az Al föl dön va ló di,
egész sé ges szar va kat, és a két egy ház
dia kó ni ai együtt mű kö dé se je gyé ben
fel aján lot ta, hogy el he lye zé sük kel
 kü szö böl jük ki a csor bát. Így az tán
sza ka dó eső ben, ám an nál vi dá -
mabb kö zön ség – köz tük a fő pol gár -
mes ter-he lyet tes – sze me lát tá ra új,
egész sé ges szar va kat ka pott a szo bor.

Az egyik szarv ra kö tött pi ros-fe hér-
zöld sza lag ta nús ko dott ar ról, hon -
nan is ér ke zett ez az aján dék. 

Még min dig nincs vé ge a tör té net nek.
Ott, a hí don be je lent het tük: ahogy
év szá za dok kal ez előtt a ma gyar haj -
dúk ál tal Ba jor or szág ba te relt ál la tok
hú sá val eny hít het ték a nürn ber gi éh -
ín sé get, úgy most ugyan csak ha zai
mar há ból ké szült pör költ tel kí ván juk
a vá ros haj lék ta lan ja it meg aján dé koz -
ni. Nem sok kal ké sőbb az után a szar -
va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat jó -
vol tá ból, Lá zár Zsolt es pe res, va la mint
Klenk Jó zsef gyü le ke ze ti fel ügye lő és lel -
kes csa pa ta mun ká já val két száz adag
ételt oszt hat tunk ki Nürn berg vá ros rá -
szo ru ló la kos sá ga kö ré ben.

Ez a két fel vo ná sos étel osz tás ar ra ad
pél dát, hogy a sze re pek oly kor va ló ban
fel cse ré lőd het nek. A tö me ge ket meg moz -
ga tó, jól szer ve zett ta lál ko zón szá mos je -
lét lát hat tuk an nak, hogy összes sé gé ben
va ló ban auf Au gen hö he mű köd het a
kap cso lat. Több olyan né met lel késszel
ta lál koz hat tunk, akik a mi teo ló gi án -
kon vol tak ösz tön dí ja sok, és az óta is jól
be szél nek ma gya rul. A kon fe ren cia
szá mos szek ci ó já ban pe dig a mi egy há -
zunk kép vi se lő i nek be szá mo ló it fo gad -
ta őszin te ér dek lő dés. Pél dá nak oká ért
új ra és új ra el is mer ték ba jor test vé re ink,
hogy ők is szí ve sen ta nul nak tő lünk ab -
ban, ho gyan le het a dia kó ni át iga zán
gyü le ke zet kö zeli en vé gez ni. 

A ma gyar ze né szek és éne ke sek szol -
gá la ta is el is me rést ara tott. A fa so ri
gim ná zi um és a há zi gaz da Wil helm
Lö he Is ko la kö zös ter mé szet tu do má -
nyos pro jekt jé ben sem ját szot tunk alá -
ren delt sze re pet, ha nem di ák ja ink ott
is „szem ma gas ság ban” le het tek egy -
más sal. Köz vet ve ez az együtt mű kö dés
is a haj da ni szür ke mar hák szár ma zá -
si he lyét idé zi fel, hi szen a ku ta tó di á -
kok a Hor to bágy és a frank vi dék ho -
mok vi lá gát ha son lí tot ták össze. 

El bi za ko dott ság ra ter mé sze te sen
nincs okunk, ám annyit öröm mel
mond ha tunk, hogy mi is adunk va la -
mit a kö zös be. An nak szel le mé ben,
ahogy egy kor a Bé kés me gyei Aj tós
köz ség ből szár ma zott és ke rült Nürn -
berg be a né met re ne szánsz leg na gyobb
mes te re, Al brecht Dü rer. Dü rer ta lán
két leg is mer tebb al ko tá sá ra uta lok
még. Mind ket tő ben – a Hús híd szür ke
mar há ja mel lett – a ba jor–ma gyar
kap cso la tok jel ké pét lát hat juk. A Tü rer-
Dü rer fa mí lia ne vé re is uta ló, ki tárt aj -
tót for má zó csa lá di cí mer a köl csö nös
és ál lan dó nyi tott sá got, a be fo ga dást és
a jó szí vű ven dég lá tást je le ní ti meg. Az
imá ra össze tett két kéz pe dig e kap cso -
lat lel ki for rá sá ra em lé kez tet min ket
szün te len. A zá ró is ten tisz te le ten úgy
mond tuk – ki-ki anya nyel vén – a Mi -
atyán kot, hogy az egy más mel lett ál ló
hí vek tet ték össze ke zü ket olyan for má -
ban, ahogy azt Dü rer meg raj zol ta. 

Sze münk, ke zünk és szí vünk – ba -
jo rok nak és ma gya rok nak – egy ma gas -
ság ban volt.

g FabinyTamás

Auf Au gen hö he
ra–tehátegyetlenhívásra–négyhó-
napalattnégyszázjelentkezésérkezett.
AKrisztusbanegyüttesenmegélthit,
aszeretetpedignagyonfontoshoza-
dékaapartnerkapcsolatnak.

* * *

ABajorEvangélikusEgyházmunka-
társa,ateológusvégzettségűCla u dia
Dun c kern (képünkön) voltbajorolda-
lonazelőkészítőbizottságkoordiná-
tora.Ul rich Zen ker től márciusban
vetteát–egysajnálatosmegbetege-
désmiatt–astafétabotot.Dunckern
neveamagyarokszámáraaBé ke hul -
lá mok a Du nán projektbőllehetis-
merős,amelynekszervezésébenszin-
ténközreműködött.

– Ho gyan si ke rült be il lesz ked ni,
meg ta lál ni a kö zös han got és ve ze tő
sze re pet vin ni egy már össze szo kott
csa pat ban?
– Egy kis hátránnyal indultam,

márciusban éppen itt, a Wilhelm
Löhe Iskolában vettem részt elő-
szörazelőkészítőbizottságülésén.
Mindmagyar,mindbajorrészrőlel-
kötelezettszervezőkkeltalálkoztam.
Könnyűvoltahelyzetem,mertmo-

tiválniegyáltalánnemkellettőket,
olyanmérvűvoltazelköteleződésük.
Ígyörömmel tudtamcsatlakoznia
megkezdettszervezőmunkához.

– Mi lyen ta pasz ta la to kat ered -
mé nye zett a kö zös mun ka?
–Nagyonsokéletörömötésspon-

taneitásttanultamamagyaroktól.Az
a típusú ember vagyok, aki min-
dentpontosanmegtervez.

– Ak kor nem le he tett könnyű a ter -
ve zés ben és a pon tos ság ban ke vés bé
je les ke dő ma gya rok kal…
–Kitűnőenkiegészítettükegymást.
– Mi volt a kon cep ció a meg hí vot -

tak kö ré nek ki ala kí tá sát il le tő en?
–Megkerestükagyülekezeteket,de

elsősorban azokat vártuk, amelyek
partnerkapcsolatot ápolnak magyar
evangélikusokkal. Minden gyüleke-
zetnek küldtünk meghívót, mert ki
akartukfejezni,hogyfontosésjótest-
vérkapcsolatban lenni. Ösztönözni
akartukőketakapcsolatfelvételre.Ab-
bannemvagyokbiztos,hogyazösz-
tönzéshatásátmegtapasztaljukazün-
nepialkalmon…
Amagyaroknagyszámbanvannak

jelenazegésztalálkozón,anémetekvi-
szontjellemzőencsakegy-egynapra–
szombatra,vasárnapra–látogatnakel.
Úgy gondolom, hogy részt fognak
vennitestvérkapcsolatotnemápolókö-
zösségek is az ünnepen. Számukra
biztatástjelenthetnekasikeresenmű-
ködő partnerkapcsolatok, illetve az
öröm,amelyetittazegymássaltalálko-
zótestvérgyülekezetitagokátélnek.

– Hány gyü le ke ze tet, dia kó ni ai és ok -
ta tá si in téz ményt ölel fel a part ner ség?
– Pontos számokat nem tudok

mondani,mindenesetreszélesakör.
Igazánremélem,hogyazidelátogató,

demagyarkapcsolattalnembírógyü-
lekezetekkedvetkapnakazegyüttmű-
ködéshez,hiszensokbajorgyülekezet-
neknincsmégmagyar„testvére”.

* * *

Hol ger Man ke lelkész hol német,
holmagyaroldalonszerveziötéven-
teazévfordulóstalálkozókat.Csalá-
divonalonismegtapasztaltaakap-
csolatépítést:feleségemagyar,Man -
ke-Lack ner Esz ter lelkész.Kisfiukkal
jelenlegNémetországbanélnek.

– Ho gyan ke rült kap cso lat ba Ma -
gyar or szág gal?
–AzajtóMagyarországfelészá-

momraanürnbergiSebaldgyüleke-
zetenkeresztülnyíltki,amelyabu-
davárigyülekezettellétesítetttestvér-
kapcsolatot.Anémetajkúbudavári
gyülekezetben szolgáltam gyakor-
nokként.Akéttestvérgyülekezetjö-
vőreünnepliakapcsolatfelvételhar-
mincadik évfordulóját. Fiatalként
megtapasztaltam,milyenkitűnőlehe-
tőségnemturistakéntfelkeresniegy
idegenországot,hanemcsaládoknál
lakvamegismerniazismeretlent.

– Mit ka pott a test vér kap cso lat tól?
–Nagyonsokat.Barátságokat.Meg-

ismertemésmegszerettemamagyar
mentalitást.Akülönbözőségáltalön-
magamatisjobbanmegismertem,nö-
vekedéstjelentettaszámomra.Felesé-
gem, aki nagy ajándék számomra,
szépgyümölcseatestvérkapcsolatnak.

– A ta lál ko zó prog ram jai kö zül
me lyik áll kü lö nö sen kö zel a szí vé hez?
–Nem szeretnék egyet sem ki-

emelni közülük, hiszenmindegyik
fontos.Tetszikasokszínűprogram-
választék. Számomra öröm, hogy
megtapasztalhatomajubileumihan-
gulatot,jóérzésbarátokkéntbeszél-
getniegymással,együttrésztvenniaz
istentiszteletekenésáhítatokon,me-
lyekhidatképeznekamásikfelé.

g –Balla–

 is, té zis, szin té zis
Be szél ge tés a szer ve zők kel

együttmegszólalni a csákvári és a
pyrbaumi evangélikus gyülekezeti
kórust,magyarésnémetnyelvűéne-
kekkelegyarántmegörvendeztették
hallgatóságukat.Akéténekkarttöbb
mintegyévtizedestestvérkapcsolat
fűziegymáshoz.

–2005ótaélatestvérkapcsolata
kétgyülekezetközött,azénekkarnak
pedigennélrégebbikötődésevana
pyrbaumi evangélikus gyülekezet
kórusához.Akórusok,akonfirman-
dusok, az ifjúság évente találkozik
egymással.Afiataloknyarantaegyütt

táboroznak.Denemcsakegyházi,ha-
nemönkormányzatiszintenismű-
ködikatestvérkapcsolatakéttelepü-
lésközött.
Jóvoltajubileumiünnepségrésze-

séneklenni,közösenénekelni,szem-
lélniakapcsolatokalakulását.Külö-

nösentetszettakülönbözőgyüleke-
zetek,intézményekbemutatkozásaa
standoknál,mégkézműveskedésreis
voltlehetőség–mondtaacsákvári
Har mo nia Flo ria na egyiktagja,Szik -
lai Ági.

* * *

MühldorfamInntöbbmintkétszáz
kilométerrefekszikNürnbergtől,Ceg-
lédtőlpedigkörülbelülhétszázra.A
két evangélikus gyülekezet között
2005ótavirágzikakapcsolat,közö-
senünnepeltékahúszévesjubileumot
is.Jut ta ésHer bert Göl kel népvisele-
tethúzottajelesalkalomra.
–Hivatalosanezatizennegyedik

találkozásunk.Perszenemahivata-
losszámolgatásalényeg,ennéljóval
többszörlátogatunkelegymáshoz,
hiszenbarátiviszonyalakultkiagyü-
lekezetitagokközött–mesélték.–
Időközbenlelkészváltásisbekövet-
kezett nálunk, de ez nem okozott
zökkenőtakapcsolatban.Legutób-
bi közös programunk alkalmával
gyülekezetünknőicsoportjatalálko-
zottaceglédinőicsoporttal.

* * *

ABayreuthmellettithurnauiespe-
rességbőltizennégyfiatalérkezetta
rendezvényre.In ga Smud lach gyüle-
kezeténeknincsmagyartestvérkap-
csolata,mégisfontosnaktartottaa
részvételt.
– A szombat délelőtti műhely-

munkánjátékosformábantanultakat
már délután kamatoztathattuk –
mondta.–Többekközöttazt,hogy
mikéntalakulkétkülönbözőkultúrá-
bólérkezőkapcsolata,mirekelloda-
figyelni,milyenkommunikációsne-
hézségekkelkellmegbirkózni.Azud-
varonegyújlabdajátékottanultunk
megamagyarfiataloktól,ésmegnéz-
tükazinformációsstandokatis.

g BallaMária

t ve vők mond ták…
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H i r d e T é s

az mee or szá gos 
je lö lő bi zott sá gá nak köz le mé nye

AzországosjelölőbizottságaVII.törv.34.§(1)meg-
hatalmazásaalapjánmegindítottaajelölésieljárást
azsinatalakulóülésénmegválasztandó,azalábbi-
akbanfelsoroltországosegyházitisztségviselőketés
testületitagokatilletően:
elnök-püspök,országosfelügyelő,elnök-püspökhe-

lyettese,országosfelügyelőhelyettese,zsinatlelkészi
elnöke,zsinatnemlelkészielnöke,zsinatlelkészial-
elnöke,zsinatnemlelkészialelnöke,országosügyész,
országosszámvevőszékelnöke,diakóniaibizottságel-
nöke,egyházzeneibizottságelnöke,evangélizációsés
misszióibizottságelnöke,építésiésingatlanügyibi-
zottságelnöke,gazdaságibizottságelnöke,gyermek-
ésifjúságibizottságelnöke,gyűjteményitanácselnö-
ke,nevelésiésoktatásibizottságelnöke,sajtóbizott-
ságelnöke,országosszámvevőszéktagjai,országos
bíróságlelkészibírói,országosbíróságjogászbírói,
országosbíróságnemlelkészijegyzői.
AzországosjelölőbizottságaVII.törv.20.§(2)b

pontjaalapjánajánlástételrehívtafelazegyházme-
gyeipresbitériumokat.Azajánlásokbeküldésihatár-
ideje:október26.

g Dr.SmidéliuszLászló,
az or szá gos je lö lő bi zott ság el nö ke

H Ú S z  é v e  e g y ü t t  A z  Ú t o n

A testvérkapcsolat ápolásában ki-
emelkedőszerepjutabudapesti,illet-
veamüncheniországosirodának.A
harmonikus együttműködés záloga
azévekótatartószemélyes,barátikap-

csolat az irodák vezetésében, vala-
mint a külügyi, diakóniai, oktatási
szolgálatiterületilletékesmunkatár-
saiközött.
AMagyarországiEvangélikusEgy-

házdiakóniaiintézményeimárarend-
szerváltáselőttisszámosalkalommal
részesülteknémettámogatásban.ABa-
jorDiakónia(DiakonieBayern)apart-
nerségkeretébenkülönösenazutób-
biévekbenfűzteszorosabbraakapcso-
latátdiakóniaiszolgálatunkkal.
Azegyüttműködésazonbannem

korlátozódikazintézményitestvér-
kapcsolatokmegteremtéséreésgon-
dozására,hanemaszakmaimunka
számosterületétfelölelőtapasztalat-

cserét,konferenciákmegszervezését
ésmagasszintűmódszertaniisme-
retekcseréjétisjelenti.Ezutóbbite-
rületenvalódikölcsönösségtapasz-
talható,hiszenamagyardiakóniai

módszertanáltalelérteredmények-
bőlbajortestvéreinképpúgytanul-
hatnak,mintmitőlük.
Tisztelettelemlegetjükitthonane-

uendettelsauiésarummelsbergidia-
kónusmunkát,abajortestvérekszámá-
rapedigismerősencsengaSarepta-és
azÉlim-otthon,valamintazOltalom
Szeretetszolgálatneve.Ezaháromin-
tézményünkésaFébéEvangélikusDi-
akonisszaegyesülettetszetőskiállítást
hozottmagávalNürnbergbe.
ASzarvasiSzeretetszolgálatméltán

híres népkonyhája vendégül látta
Nürnbergvároshajléktalanjait,majd
azáróesténajubileumitalálkozórészt-
vevőit.Azegybegyűltekkiszolgálásá-

banevangélikusiskoláinkönkéntesdi-
ákjaijeleskedtek.
Atalálkozónkörülbelülkétszázkö-

zépiskolásunkvettrészttanárokkísé-
retében.Őkreprezentáltákanagyon
széles körű bajor–magyar nevelési
testvérkapcsolatokat.Azelmúlthúsz
évsikeresegyüttműködésétjólpéldáz-
za,hogymindatizenegybajorevan-
gélikus középiskolának vanmagyar
testvérintézménye.
Aszakmaiegyüttműködéskereté-

benpedagógusainkéventekapnakle-
hetőségetakölcsönösóralátogatásra.
Iskoláinkközültöbbensikeresenpá-
lyáztak az európai uniósCo me ni us
programbanis.
Anevelés-oktatásterületénkiemel-

kedőjelentőségűaközpontilagszerve-
zettóvodaiegyüttműködés.Óvodape-
dagógusainkközöstovábbképzéseken
vesznekrészt.Akölcsönösintézmény-
látogatások alkalmával lehetőségük
vanakülönbözőmódszertanieljárások
megismeréséreésazegymástólvalóta-
nulásra.Abajoróvodáktólmiajátékos
foglalkozásokat, a kézművességet, a
bibliaitörténetekkreatívfeldolgozását
vettükát–azóvodásokfejlesztésének
tematikusrendjét,atudásfejlesztőfog-
lalkozásokatpedignálunkismerhették
megpartnereink.
Huszonöt óvodánkközülhatnak

vanbajortestvérkapcsolata,ésnagy
örömünkrevalamennyiképviseltette
magátatalálkozón.Aműhelymunka
során bajor testvérintézményeikkel
közösenmutattákbetevékenységüket
kétbibliaitörténetfeldolgozásánke-
resztül.
Aközépiskolaiegyüttműködésleg-

újabb gyümölcse a Budapest-Fasori
EvangélikusGimnáziumésavendég-
látóWilhelmLöheIskolaközöstermé-
szettudományosbemutatója,amellyel
arésztvevőkszinténműhelymunkake-
retébenismerkedtekmeg.
Büszkék lehetünk középiskolása-

inkra,akiknagyszámbanéskülönös
aktivitássalvettekrésztazünnepségsi-
kereslebonyolításában.Bajorrészről
Mic ha el Mar tin,magyarrészrőlGáncs
Pé ter kiisemelte,hogylátvafiatalja-
inklelkesedését,bizakodhatunkaba-
jor–magyar testvérkapcsolat sikeres
folytatásában.

g KákayIstvánDezső

Dia kó ni á tól ok ta tá sig 
a köl csö nös ség je gyé ben

–Püs pök úr el ső al ka lom mal volt
je len ba jor–ma gyar part ner kap cso -
la ti ta lál ko zón. Mi lyen be nyo mást
tett Ön re a ren dez vény?
–Énalulnézetből,résztvevőként

láttameztazeseményt.Miutánfel-
adatotnemkaptam,szabadvoltam
arra, hogy figyeljek. Nagyon sok
szép,felemelőrészevoltatalálkozó-

nak,aszervezői,rendezőinyilvánna-
gyonsokmunkátfektettekbele.
Evangélikusegyházunkmegmu-

tattaazértékeit.Örültem,hogyegy
színes,érdekesegyházbemutatkozá-
sátláttam.
Perszeakadtaknagyonelgondol-

kodtatórészeiisatalálkozónak.Pél-
dáulaz,hogymennyirearánytalan
voltamagyarésanémetrészvétel.
Azaszimmetriamesszeamiolda-
lunkratolódottel.Voltolyanprog-
ram,aholnemisvoltaknémetrészt-
vevők.Hogyezazőérdeklődésükhi-
ányát jelzi-e, vagy a mi részvéte-
lünkaránytalandominanciáját,azt
nemtudom.
Érdekesvolthallgatniavisszaem-

lékezéseketazelmúlthúszévről.A
partnerkapcsolat tapasztalataiból,

áldásaibólazegészevangélikusegy-
házépülhetett.Jötteklétrenagyon
élénk és jól működő barátságok,
gyülekezetiésintézményikapcsola-
tok, sőt házasságok, amelyek so-
kunknakörömérevannak.
Nagyonszépenzajlottakaközös-

ségi alkalmak, jó háttéranyagokat
sikerültösszeállítani.Tetszett,hogy
azáró istentiszteletúgyzajlottkét
nyelven, hogy mindenki nagyon
könnyen tudta követni, noha nem
minden hangzott el kétszer. Egy-
másbafonódottakétközösség,aho-
gyan egymásnak felelgettünk, hol
németül,holmagyarul.

– Ho gyan lát ja a part ner kap cso lat
jö vő jét?
–Úgygondolom,hogyatalálko-

zóerősségeitéshibáitnagyonkomo-
lyankikellelemeznünkamioldalun-
kon,ésnagyonőszinténvégigkellbe-
szélnünk.Mertvannakdolgok,ame-
lyekbőltanulniésokulnikell.
Ahúszévsoránnyomonkövethe-

tő,ahogyanakapcsolatoksúlypont-
jaiáthelyeződtek:aközegyháziszint-
rőlelőbbazintézményiésgyüleke-
zetiszintekre,későbbaszemélyesba-
rátságok felé. Ez egészséges irány.
Mertazegyháznemcsakagyüleke-
zeteibenél,ahogyanmondaniszok-
tuk,hanemazegyháztulajdonkép-
penagyülekezeteketalkotóembe-
rekbőláll.Azigazitestvérkapcsolat
nemaz,amikorcsupánazegyházi
felépítményvezetőiésahivatásosde-
legáltaktalálkoznak,hanemamikor
azegyházatalkotóemberekkerülnek
közelebbegymáshoz.
Apartnerkapcsolatértékevélemé-

nyemszerintattólfügg,hogymin-
dennapiegyháziéletünketmiképpen
formálja,segíti,miképpenadújim-
pulzusokat,ötleteket,szempontokat
amásikközösségbenmegtapasztalt
hitésgyakorlat.Mertegymáshiteál-
taltudunképülniésgazdagodni.A
miénktőleltérőkulturális,társadal-
miésgazdaságikörülményekközött
élőtestvéreinktapasztalataiminket
is segíthetnek abban, hogy jobban
megértsükhelyzetünket,mozgáste-
rünketéslehetőségeinket.

g A.M.

A ta pasz ta la tok ból 
az egész egy ház épül het

Vil lám in ter jú Sze me rei Já nos püs pök kel
b A nürn ber gi Wil helm Lö he Is ko la ud va rán szom ba ton es te pi ros pó lós

ma gyar és ba jor di á kok se géd kez tek: szor go san osz tot ták a ma gyar dia -
kó ni ai szol gá lat kony há ján ké szült bab gu lyást és szé kely ká posz tát a több
száz fős so ka da lom nak. Szé pen szim bo li zál ja ez a húsz éves ba jor–ma -
gyar evan gé li kus test vér kap cso la to kat, va la mint ok ta tá si és dia kó ni ai
in téz mény rend sze rünk mind szo ro sabb együtt mű kö dé sét.
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EvangélikusÉlet 2012.október21. f panoráma

pá lyá za ti fel hí vás
AGyőriEvangélikusEgyházközségpályázatothirdetaRáthMátyásEvan-
gélikusGyűjteménylogójánakmegtervezésére.Azérdeklődőkarész-
vételrészletesfeltételeirőlésadíjazásrólgyülekezetünkhonlapjántá-
jékozódhatnak:http://gy ori evan ge li kus.va cau.com/.

Be kül dé si ha tár idő: november16.

H i r d e T é s

a re for má ció kin csei – ige hir de tés-so ro zat
Azalkalmakmindigeste6órakorkezdődnek.
Október24.,szerda,Csömör.Igehirdető:Ve tő Ist ván. Téma:Amegfe-
szített(1Kor2,2–5).
Október25.,csütörtök,Nagytarcsa.Igehirdető:Jo hann Gyu la.Téma:

Üdvösségkegyelemből,hitáltal(Ef2,8–10).
Október26.,péntek,Cinkota.Igehirdető:Baran ka György.Téma:Va-

lóságosközösségKrisztussal(1Kor10,15–17).

gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lyam
Piliscsabán,aBéthelMisszióiOtthonban(Széchenyiu.8–12.)gyüleke-
zetimunkatárs-képzőtanfolyamindulnovember23–25-én.Atanfolya-
monvalórészvételingyenes.Rövidéletrajzéslelkésziajánlásszükséges.
JelentkezésazOrszágosIroda(Po lyák Ka ta), 1085Budapest,Üllőiút24.
címenvagya20/824-2013-asmobilszámon,illetveakata.polyak@luthe-
ran.hue-mailcímen.Jelentkezésihataridő:november12.
Ajelentkezőketörömmelvárja:

D.SzebikImrenyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő

H i r d e T é s

meg hí vó meg em lé ke zés re
1956fasorievangélikuslelkészére,Gyön gyö si Vil mos ra emlékezünkoktó-
ber20-án,szombaton16órátólafasorigyülekezetVII.kerület,Damjanich
utca28/balatti,földszintigyülekezetitermében.Aszeretetvendégségreés
emlékezésre–melyetkoszorúzásiskövet–mindenérdeklődőt,alelkész
egykorikonfirmandusait,barátaitéscsaládjátszeretettelvárjaagyülekezet.

to le ran cia er dély ben – meg hí vó
November3-án,szombaton16.30-korakelenföldievangélikusgyüle-
kezettanácstermébenAdor já ni De zső Zol tán, aRomániaiEvangélikus-
LutheránusEgyházpüspökeTo le ran cia Er dély ben – ak tu a li tá sok és ki -
hí vá sok címmelelőadásttart.Szeretettelhívunkésvárunkmindenked-
vesérdeklődőt,Erdélybőlszármazó,Erdélyhezkötődőtestvért.

H i r d e T é s

dinnyés-est gö döl lőn
Szeretettelértesítjük,hogyoktóber24-én,szerdán18órakoraTessedik
Galériában(2100Gödöllő,LumniczerSándoru.4.)Dinnyés-est lesz„dal-
ban-versben”.AműsorbanBu da Fe renc, Rat kó Jó zsef, Nagy Lász ló, Jó -
zsef At ti la, Ka lász Lász ló verseiéssajátversekszerepelnek.Szeretettel
hívjukésvárjuk!Abelépésdíjtalan.
ATessedikGalériafenntartásáraszeretettelkérünkésfogadunkelado-

mányokat.
RoszíkGábor

az új szö vet ség teo ló gi á ja
A Lu ther Ki adó új köny ve

Nemkönnyűútrahívjaazolvasótújkötetében
Cser há ti Sán dor, azújszövetségiexegézisésteo-
lógiaprofesszora.Ahogyakötetegyikfejezetének
címeismegfogalmazza:keskenyazút,amelyenaz
újszövetségiteológiakutatójánakvégigkellmen-
nie,hiszentöbbkülönbözőiránybaisszinteész-
revétlenülletérhetróla.
Haabiblikustudományokekétágának,abibliaiírásmagyarázatnakés

abiblikusteológiánakazegymáshozvalóviszonyátegyépületfelépítésé-
nekfolyamatáhozhasonlítjuk,aztkellmondanunk,hogyazÚj tes ta men -
tum eredetiszövegénekmagyarázatahúzzafelafalakat,amelyeketazután
azújszövetségiteológiafedbeazépítkezésifolyamatbetetőzéseként.Amint
tehátatetőnekazalaprajzotkövetőfalakhozkelligazodnia,úgykellazúj-
szövetségiteológiánakisazírásmagyarázateredményeihezidomulnia.
CserhátiSándortudományoskutatóiéletművénekegyfajtabetetőzé-

sekéntértékelhetőAz Új szö vet ség teo ló gi á ja címűműve,amelyszámos
exegetikaimunkaután,azújszövetségiiratokmélyrehatómagyaráza-
tátkövetőentöbbévtizedeskutatásieredményekesszenciájáttárjaaz
érdeklődőolvasókelé.Nincskönnyűhelyzetbenaszerző:ahogyazúj-
szövetségiteológiakutatójánakisnehézazútja,éppúgynehézaszak-
tudományoseredményeketközérthetőformábanátadniatudományos
előképzettséggelnemrendelkezőolvasóknak.
CserhátiSándorezúttalistartjamagátakommentárjaibanmármeg-

szokottíróimódszerhez.Atudományosszínvonalfenntartásamellettfő
céljaateológiaigondolatmenetek,akritikaielemzésekéskonklúziókol-
vasmányosésérdekfeszítőnyelviformábaöntése,azazmindenkoraszen-
vedélyeséselkötelezettbibliaolvasókattartjaszemelőtt,akiktudomá-
nyosismereteknélkülisértenikívánjákaSzentírásmélyebbüzenetét.

Cser há ti Sán dor: Az Új szö vet ség teo ló gi á ja. Lu ther Ki adó, Budapest, 2012.
340 ol dal, 150 × 200 mm, ke mény táb lás, 3600 Ft.

H i r d e T é s

b A ba jor–ma gyar együtt mű kö -
dés te rü le te i nek fel so ro lá sá ból
gyak ran ki ma rad a két egy ház
női mun ka ága i nak em lí té se. Pe -
dig a ma gyar or szá gi nőimisszió
és a Ste in ben szé ke lő Frauen-
werk 1998 óta rend kí vül jó kap -
cso la tot tart fenn egy más sal.
Er ről mind azok meg győ ződ het -
tek, akik szom bat dél előt ti prog -
ram ként a Nők az egyházban
cí met vi se lő works ho pot – az az
mű helyt – vá lasz tot ták. 

A „feledékenység” semmiképpen
semabbólered,hogyatöbbségében
férfiakbólállóegyházvezetőigrémi-
umokértékénalulkezelnékazasszo-
nyokhűségesszolgálatátgyülekeze-
teinkben.Talánéppazellenkezőjeaz
igaz. Csak annyira természetessé
váltanőktöbbségijelenléteegyhá-
zainkban,az,hogybiztonszámítani

lehetrájukakülönbözőszolgálatok-
ban, hogy ennek elismerése néha
bizonyelmarad.Sokhelyenéppen
ők,azasszonyokatestvérgyülekezeti
kapcsolat felelősei, mint például
CeglédenésMühldorfbanis.
ANők az egy ház ban címmelmeg-

rendezettdélelőtticsoportbeszélge-
tésenezértiskerültafigyelemkö-
zéppontjábaJut ta Göl kel ésSeb ok
Szil via beszámolója új kezdemé-
nyezésükről.Akétváros,illetveaz
ott élő evangélikusok között már
2005ótameglévőjókapcsolatotaz
asszonyok kiterjesztették a nők
együttműködésének szintjére is.
Idénnyáronmegszerveztékazelső
olyan testvérlátogatást, amelynek
résztvevőicsaka„gyengébbnem”
tagjaibólkerülhettekki.Nagyderült-
ségetokozotttermészetesen,amikor
bevallották,hogyaceglédiekegyfér-
fiútmégiscsakmagukkalkényszerül-
tek vinni: lelkészük nélkül, aki a
sofőrszerepétvállalta,bizonykörül-

ményesebben jutottak volna el
Mühldorfba…
Ámanőitalálkozórólszólóbeszá-

molójukbóliskiderült,mennyireegy-
ségbenlátjákakétnemszolgálatát.
Ahogyanőkfogalmaztak:„Egyszem-
magasságbanvagyunkférfitestvére-
inkkel.(…)Egynagycsaládhozhason-
líthatnánkazegyházközösségét,ahol
agyermekekmellettmindkétszülő-
reszükségvan.”Egymáselfogadásátbi-
zonyította,hogyanőiworkshoprané-
hányférjisbelátogatott,Ká kay Ist ván
országos irodaigazgató (ké pün kön)
pedigvállalta,hogy–néhányáltala
megzenésítettversenkeresztül–be-
mutassaamagyarnyelvjátékosságát.
AzalkalomsummázásakéntJutta

Gölkelszavait idézteesorokírója,
egyházunknőimissziójánakvezető-
je: „Élhetnénekegymásnélkül is a
nőkésaférfiak,meglennénkegymás
nélkülmi,bajorokésmagyarokis,de
együtt minden sokkal gazdagabb.”

g B.PintérMárta

Szem mel tart va egy mást

– Ta ná csos úr ha tal mas tap sot ka -
pott, ami kor egy rö vid be szél ge tés ere -
jé ig a pó di um ra lé pett. Bi zo nyá ra
tud ja, hogy ez az el is me rés – a fel gyó -
gyu lá sa mi at ti há la ér ze ten
túl – az Ön aka rat ere jé nek
szólt. Meg ren dí tő volt lát ni,
amint be állt a fu tók kö zé a
pá lyán, hogy jel ké pe sen Ön is
erő fe szí té se ket te gyen part -
ner kap cso la tun kért. Egé szen
sze mé lye sen: mit je lent ta -
ná csos úr nak a ba jor–ma gyar
együtt mű kö dés?
– Nagyon-nagyon sokat!

Ezmár régnembarátság a
magyarokkal,hanemőszinte
testvéri kapcsolat. Tudom
ugyanis,hogynemcsakBa-
jorországban,hanemodaátis
sokan gondoltak rám, és
imádkoztak felépülésemért.

– Ami kor több mint tíz
esz ten dő vel ez előtt el fog lal ta
poszt ját mint ke let-eu ró pai re fe rens,
so kan at tól tar tot tak, hogy fi gyel me
erő tel je seb ben irá nyul majd Uk raj -

ná ra, mint ránk, hi szen Ön egy ide -
ig ott élt.
–Ezmegalapozatlanaggodalom

volt.Akétországhelyzeteésakét

egyházzalfenntartottpartnerikap-
csolatunk össze sem hasonlítható.
Ahogyanatalálkozóntöbbszörisel-

hangzott,abajor–magyaregyüttmű-
ködésalegaktívabbésaleggyümöl-
csözőbbazösszestöbbitestvérkap-
csolatunkhoz viszonyítva is. Pedig
rendelkezünkjónéhánnyalAfrikától
kezdveBrazíliánátPápuaÚj-Guine-
áig. Nemcsak egyházi vezetőkkel
vagyintézményekkelállunkazonban
kapcsolatbanamagyarevangéliku-
sokattekintve,hanemegészengyü-
lekezetiszintigkiterjedazegymás-
ravalóodafigyelésünk.

– Zen ker úr, Ön sok szor sze ré -
nyen meg hú zód va, a hát tér ből kö vet -
te fi gye lem mel a ju bi le u mi ta lál ko zó
tör té né se it. Mi lyen nek ta lál ta a szer -
ve zést, ma gát a fesz ti vált?
–Úgygondolom,nagyonjólsike-

rült.Mindenbefektetetterőfeszítés
bőségesenmegtérült.Koráb-
bankérdeztetőlem,mikéntlá-
tomtestvérkapcsolatunkjövő-
jét.Amígilyenlelkesgyüleke-
zetitagokvannak,mintakik-
kel most találkozhattam itt,
Nürnbergben,samígennyidi-
ákveszrésztörömmelabajor
iskolákkalközösprogramok-
ban,addignincsmitőlfélni.Bi-
zakodóvagyokajövőnketille-
tően, és nyugodt, hiszen az
nemcsakegyházivezetőkke-
zébenvan,vagyazenyémben,
hanemvalamennyienközösen
formáljuk.

– És mind ket ten tud juk,
hogy kö zös utun kon az az Úr -
is ten ve zet és ta ná csol, aki nek
az ál dá sát kér tük most a zá -

ró is ten tisz te le ten, s aki nek kö szön jük
az Ön gyó gyu lá sát is.

g B.PintérMárta

Új ra együtt az úton
b A test vé ri együtt mű kö dés ben érin tett ma gyar gyü le ke ze tek, ok ta tá -

si és dia kó ni ai in téz mé nyek ve ze tői na gyon jól is me rik UlrichZenker
egy ház ta ná csost. A ko ráb ban né hány esz ten de ig Uk raj ná ban is szol -
gá ló lel kész 2000 óta fe lel egy há za ke let-eu ró pai kap cso la ta i ért. A most
meg ren de zett ju bi le u mi al ka lom szer ve zé sé ben is fe le lős részt vál lalt,
de aho gyan a ren dez vény so rán so kan meg ta pasz tal hat ták, vé gig a hát -
tér ben ma radt. Nem vé let le nül. Sú lyos be teg ség ből épült fel, a vissza -
nyert éle tet, a szol gá la to kat új ra szok nia kell. Ed dig sem volt bő be -
szé dű, ha kér dez ték, min dig cél ra tö rő en, át gon dol tan nyi lat ko zott,
de most, hogy új ra kel lett be szél ni ta nul nia, ta lán még fu ka rab bul bá -
nik a sza vak kal. Ám te kin te te an nál ki fe je zőb ben vall irán tunk va ló
sze re te té ről, a test vér kap cso lat irán ti el kö te le zettségé ről.
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Felnőtt lett Izsák. Édesanyja, Sára
meghalt,ezértapjávalegyüttszomo-
rúakvoltak.Ábrahámelhatározta,fe-
leségethozatafiának.Hívattaisaz
egyikszolgáját.
–Esküdjmeg,hogyelmészarraa

földre,ahonnanszármazom.Aroko-
naimközülhozzfeleségetIzsáknak!
Aszolgakiválasztotttíztevétura

tevéi közül, valamint sok értékes
ajándékotvittmégmagával.Ahogy
acélfeléközeledett,egyrejobbanag-
gódott, hogyan fogja a megfelelő
lánytmegtalálni.
Estefelé jártmár az idő, amikor

Náhorvárosánkívülmegálltpihen-
niakútnál.Magábanígyimádkozott:

–Uram,segíts!Add,hogymégma
sikerreljárjak!Ideállokaforrásmel-
lé.Mostfognakmajdavárosbelilá-
nyokvízértjönni.Legyenúgy,hogy
ha azt mondom valamelyik lány-
nak:„Nyújtsdideakorsódat,hadd
igyam!”–őnemcsaknekemadinni,
hanematevéimetismegitatja.Ebből
tudnifogom,hogyőaz,akitIzsáknak
rendeltél.
Még be sem fejezte a szavait,

márisjöttRebekakorsóvalavállán.
ŐBetúéllányavolt,Ábrahámroko-
na. Minden úgy történt, ahogy a
szolgakérteimádságában.Miután
Rebekaadottnekiésatevéknekis
inni,aszolgaaranyfüggőtéskarpe-

receket adott neki ajándékba. A
lány hazament, és elmesélte, mi
történt a kútnál. Lábán, Rebeka
testvéreelszaladtakúthoz,hogyaz
otthonukbahívjaazidegent.Ottő
avacsoraelőttelmesélte,hogyhon-
nanésmiértjött,éshogymilyenké-
résevoltazÚrhoz.
Akkor megkérdezték Rebekát,

hogyfeleségülmenne-eIzsákhoz.Ő
szívesen mondott igent. Másnap
márútraiskeltek.Izsákpedigöröm-
melvettefeleségülacsinoslányt.

Melyikútoninduljonelaszolga,
hogyakúthozérjen?

Ős atyák
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban a há rom ős atya – Áb ra hám, Izsák és

Já kób – tör té ne tét ele ve nít jük fel. Mind egyik rész hez egy-egy fel adat
is tar to zik. Ezek he lyes meg fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén küld -
jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyermekoldal

Zömökteste,feltűnőenvaskoséshe-
gyescsőre,rövidfarkaéspazarszí-
neijellemzik.Furcsamagyarnevét
onnankapta,hogyvalamikorrégen
egyszerűenlefordítottákanémetből
(Eisvogel)–egyébkéntajéghezsem-
miköze.
Folyók,tavak,csatornákmentén

lehettalálkoznivele.Vízföléhajló
ágon,gyökérenülve,néhavízbenál-
lókarórólvagyegykikötöttcsónak
orráróllesikishalakbólésvízirova-
rokbólállózsákmányát.Hamegpil-
lantegyet,fejjelelőrebukikutána,a
vízalattkapjael,majdfelbukkanva
újraleshelyéreül,aholkényelmesen
elfogyasztja.Hamegriasztják,alacso-
nyanrepültovaavízfelett.Ilyenkor
látszik igazán azúrkék hátoldala.
Nemvéletlenülszoktákrepülődrá-
gakőneknevezni.
Ősszelahazaiállományegyrésze

Dél-Európafelérepül,deabenem
fagyóvizekmellettmindigakadnak

áttelelőkis.Avonulásidejénsokfe-
lélehettalálkoznivele,többszörlát-
tampéldáulazállatkertinagytavon
vagyamartonvásáriarborétumdísz-
taván.
Áprilisbanapárokmáraköltőhely

környékénláthatók.Meredekfolyó-
part oldalába, löszfalakbaméteres
alagutatvájnak,annakvégébenvan
atulajdonképpeniköltőüreg.Amun-
kalegalábbegyhétigtart.Kezdetben
csaklebegnekafalelőtt,éscsőrük-
kel vagdosva igyekeznek lyukkez-
deménytkészíteni.Később,amikor
márképesekmegkapaszkodni,köny-
nyebbenmegyamunka.
Hatehetik,legalábbazelsőköltés-

hezazelőzőéviüregetválasztják.Fé-
szekanyagotnemhordanak,atojá-

sokat a homok aljzatára rakják.
Mindkétszülőkotlik,időnkéntvált-
jákegymást,deéjszakavalószínűleg
csakatojóülatojásokon.A19-21nap
alattkikelőfiókákatmindkettenszor-
galmasanetetik.Kezdetbenvíziro-
varokat,későbbmárapróhalivadé-
kothoznaknekik.

Afiatalokkirepüléseutánacsalád
egyideigmégegyüttmarad,aztána
fiatalok elszélednek, a pár pedig
újabbköltésbekezd.
Ajégmadáregyikealegszebbma-

darainknak.Védett,természetvédel-
miértékeötvenezerforint.

g SchmidtEgon

kér dé sek
1.Mitgondolsz,hányjégmadárélha-
zánkban?
2.Mekkorahalakatfognak?
3.Vajonmeddigfejlődnekafiókákaz
üregben?

Jég ma dár

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. kö rül be lül ti zen há rom ezer
pár; 2. 4-6 cen ti mé te rese ket; 3. kö rül -
be lül hu szon öt na pig.

g ye r me kvár

Alelkésznekfeltűnt,hogyvalahány-
szorbelekezdaprédikációba,János
bácsi mindig kimegy a templom-
ból.Egyideigtűrte,devégülmegkér-
dezte:
–Mondjacsak,Jánosbácsi,miért

megykiatemplomból,amikorpré-
dikálnikezdek?
– Mert nem akarom zavarni a

többieket. Tudja, lelkész úr, kicsit
horkolok.

* * *

Ahittantáborbanfaházakbanlaknak
agyerekek.

– Ha lekapcsoljátok a villanyt,
nemjönnekbeaszúnyogok–mond-
jaatáborvezetőlefekvéselőtt.
Azegyikszobábakicsitkésőbbbe-

repülkétszentjánosbogár.Petimél-
tatlankodvafelkiált:

–Ezekszerintmindegy,hogyég-e
alámpa,vagysem,ezeknekzseblám-
pájukvan!

* * *

Azosztályfőnökszomorúanmond-
jaazapukának:
–Afiasajnosháromtárgybólis

bukásra áll. De el kell ismernem,
hogyrendes,jómagaviseletűgyerek,
ezért magatartásból ötöst adunk
neki.
–Nalátja–dohogazapa–,ami-

re én tanítom, abból ötös, amire
önök,abbólegyes.
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EvangélikusÉlet 2012.október21. f élővíz

„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi
a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr!
Csak azt, hogy élj tör vény sze rint, tö -
re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is -
te ned del szem ben.” (Mik6,8)

Szentháromságünnepeutána20.hé-
tenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéiIsteneháromkérésétháromszóbanis
összefoglalják:„le gye tek azért szen tek”; azindoklás:„mert én szent va gyok”.
(3Móz11,45)Ezértéljünk,járjunkelhívásunkhozméltóan–megszenteltélet-
ben!„Boldogok,akiknekaszívüktiszta,mertőkmeglátjákazIstent.”(Mt5,8;
LK) „Ateországod,Isten,örökkévalóország.”(GyLK775)SJézusazörökélet
fejedelme.Lu ther ígytanít:„Szentnekkelllenned;csaknegondold,hogyma-
gadtól,sajátérdemedbőlvagyszent,hanemmerttiedazIstenIgéje.SaKrisz-
tusigazított,szenteltmeg,sadtanekedamennyet.”Jézusafarizeusokházas-
ságielválásrólszólókísértőkérdéséreateremtéstörténetből(lásd1Móz2,24)
válaszol:„Ezért el hagy ja az em ber ap ját és any ját, és lesz nek ket ten egy test -
té… Amit te hát az Is ten egy be kö tött, em ber el ne vá lassza.” (Mk10,7–9)Pálszent
életvitelreintazÚrJézusnevében:„Az az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd -
je tek… Mert nem tisz tá ta lan ság ra hí vott el min ket az Is ten, ha nem meg szen -
te lő dés re.” (1Thessz4,3.7)AmózesitörvényekháromfőünnepetírnakelőIs-
tenválasztottnépeszámára:apáska,apünkösdünnepétésasátorosünne-
pet.Demimegtartjuk-eaparancsolatot:szenteldmegazünnepnapot?„Hat
na pon át vé gezd mun ká dat, de a he te dik na pon nyu god jál… Há rom szor szen -
telj ne kem ün ne pet éven ként!” (2Móz23,12.14)SezazÚristenszíneelőttva-
lómegjelenéstjelenti.Mózesbírákatállítottanépföléapósatanácsára:„Légy
te a nép szó szó ló ja Is ten nél, és te vidd ügye i ket Is ten elé!” EbbenisJézuselő-
képevolt.„De sze melj ki a nép kö zül de rék, is ten fé lő fér fi a kat…, és tedd őket
elöl já rók ká…” (2Móz18,19.21)AzIstendöntésételfogadvaRebekafeleségülment
Izsákhoz:„Izsák ek kor be ve zet te Re be kát any já nak, Sá rá nak a sát rá ba, és fe -
le sé gül vet te Re be kát. Izsák meg sze ret te őt…” (1Móz24,67)ASínai-hegyrőlígy
kiáltottIstenMózesnek:„…ha en ge del me sen hall gat tok sza vam ra, és meg tart -
já tok szö vet sé ge met, ak kor ti lesz tek az én tu laj do nom va la mennyi nép kö zül…
Pa pok ki rály sá ga és szent nép lesz tek.” (2Móz19,5–6)AzÚj szö vet ség népének
pedigakegyelemcsodájaáltalígyadjatudtulPéterazÚrüzenetét:„Ti azon -
ban vá lasz tott nem zet ség, ki rá lyi pap ság, szent nem zet vagy tok, Is ten tu laj don -
ba vett né pe…” (1Pt2,9)Aszentséglátszatátakartákmegőrizni,akikJézust„vit -
ték, ma guk nem men tek be a hely tar tó ság ra, hogy ne le gye nek tisz tá ta la nok -
ká, ha nem meg ehes sék a hús vé ti va cso rát”. (Jn18,28)Mózes(lásd5Móz6,2)s
abölcsPrédikátorszerintis„…a vég ső ta nul ság ez: Féld Is tent, és tartsd meg
pa ran cso la ta it…!” (Préd12,13)Reformátorunkpedigmindenparancsolatma-
gyarázatátígykezdi:„Istentfélnünkésszeretnünkkell!”(Kis  ká té) Tepedig
kér(hete)d:„Tanítseföldönszentülélni,/IstentőlküldöttMesterem,/Em-
bertszeretni,Istentfélni,/Hogyéletemboldoglegyen!”(EÉ458,2)Ámen.

g GaraiAndrás

He tI Út RA vA LÓ

Októberben,areformációhónapjá-
banvilágszertemegemlékezünkar-
ról,hogyLu ther Már ton kiszögez-
tehíres95tételétawittenbergivár-
templomkapujára.Eközelötszáz
évvelezelőttieseménymellettarról
isszólnunkkell,hogyéppenötven
évvelezelőttnyíltmegaII.vatiká-
ni zsinat. Vallom, hogy mindkét
esemény az egyház gyógyulását
szolgálta.
Mert az egyház sokszor beteg.

Mindenekelőtthiányzikaz„egész-sé-
ge”, vagyis részekre van szakadva.
Botrány,kórosállapotazegyházak
megosztottsága!Pedignemígyszü-
letettazegyház–olvassunkcsakutá-
naacselekedetekkönyvében,hogyaz
első keresztények mennyire „egy
szív vel, egy lé lek kel” voltakegyütt.
Amolyangyerekbetegségkéntje-

lentkezettazegyházbanazállandó
követelődzésésuralomvágy.Közép-
korúan–azazaközépkorban–sú-
lyos,hosszantartóbetegségevolt:bi-
zonyoshatalmitébolylettúrrárajta,
áma jegyzetelejénemlítettorvos,
doktor Luther Márton kezelésbe
vette.Némelyekszerintezsokkterá-
piavolt,másokúgyvélik,hogyake-

zeléstsohanemszabadabbahagyni,
különbenabetegvisszaesne.
Eztkövetőenisolykorfertőzéstka-

pott,ésbizonyintenzívgyógymód-
ra volt szüksége, mégpedig erős
evangéliumi antibiotikum-kúrára.
Volt,hogyelhanyagoltabetegségét:
lábonhordottkikisebblelkiinfluen-
zákat, ám így talán környezetét is
megfertőzte.Olykorkülsőhatások
döntöttékágynak.
Van,akiaztállítja:végelgyengülés-

benszenved.Dehiszennemolyan
idős, még alig kétezer éves… Az
örökkévalóságtávlataiközötteziga-
zánnemszámítkornak.A Je le né sek
köny vé ben afeltámadottJézusállapít-
jamegadiagnózistabeteglaodice-
aigyülekezetről:„nyomorult,szánal-
masésszegényvagy!”,majdugyanő
meghatározza a terápiát is: „Végy
gyó gyí tó írt, hogy be kend a sze med, és
láss!”
Azevangéliumbanszámostörté-

netetismerünkarról,hogyJézusbe-
tegetgyógyít.Hiszem,hogyabeteg
egyházatismeggyógyíthatja.Ami-
korőmeggyógyítegybénát,akkor
előbb megbotránkoztató módon
eztmondjaneki:„Meg bo csát tat tak

a te bű ne id!” Majdígyszólhozzá:
„Kelj fel és járj.” 
Jézusszavabűnvallásrakésztet.Ta-

lánúgy,ahogyanDi et rich Bon hoef -
fer utóbbmártírrálettteológusírEti -
ká já ban: „Az egyház igehirdetése
(…)nemvoltkellőennyíltésmeg-
győző”;„ezértazegyházmegvalljafé-
lénkségét,anehézségekelőlikibúvá-
sokat,veszedelmesengedményeit”;
„gyakranmegtagadtaőrállóiésvi-
gasztalói feladatát.” Bonhoeffer, az
evangélikuslelkészahíveketabűn-
vallókközösségébehívja.
Hiszem,hogymiisésmaismeg-

hallhatjuk:„Meg bo csát tat tak a te bű -
ne id.”Ésvalósággáválik:„Kelj fel és járj.”
Vagyisvanesélyazegyházgyógyu-

lására,köszönhetőenazötszázévvel
ezelőtti reformációnakésazötven
éve kezdődött II. vatikáni zsinat-
nak,legfőképpenpedigannakaJé-
zusnak,akigyógyítóorvosaprotes-
tánsnakéskatolikusnakegyaránt.

g FabinyTamás

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár -
na pi új ság cí mű mű so rá ban ok tó ber
14-én

Az egy ház gyó gyu lá sá ért nap nyug ta
Letettékmindaszerszámot.Nemza-
vartaegyiküketsem,hogyfélbema-
radt,hogynemértekavégére.Ennyi
voltmára.Lelkükmárelőttükjárt,rég
megtetteaztapármérföldet,melyel-
választottaőketotthonuktól.Gondo-
latbanmárringattak,rendeztek,igaz-
gattakházuktáján,sgyakrangyűrött
ábrázatuk megigazításához már el
semjutottak…

Hét köz na pi ha tár át lé pé sek
Sohanemtaláljaakulcsot.Anőireti-
külfeketelyuk,valószínűtlenülelvesz-
nekbenneaholmik.Mirevégremeg-
találja,leizzad,hiszalépcsőházbanpár
fokkalmindigmelegebbvan.Alépcső-
házban,amelyettávollétébennemkis
anyagihozzájárulásávalilyenárnyala-
túzöldresikerültfesteni,miutánmeg-
beszélték,hogyolyanárnyalatúsárga
lesz.Matat.Szöszmötöl.Toporogakü-
szöbön.Azátlépésmindignehéz.Kü-
szöbönkívülkellhagyniamunkahelyi
magát.Ésjobbikrészétkellelővennie.

Hon de rű
Otthonlenniavilágbantaláncsakaz
tudigazán,akinemátallmackónad-
rágbanelmennihazulról.Kényelmét
globálisraterjeszti.Nemesegyszerű-
séggelbelakjaavilágot.Rójasajátkis
köreitvidáman.Mindegy,mitvisel.
Mindenhogy önmaga. Tudja,miért
van.Belesimulalétbe,mackóstul.S
nemigenérdeklikmesszimissziók.

Ház tá ji pi ac
Anehézségazajtónvalókilépésselkez-
dődik:miutánazembermagáhoztér,
éssietveelkészül,kimegyavilágba,eb-
beaforgatagba.Cipelitagjait,nyava-
lyáit.Visziaportékáját,mitel-,illet-
veodaadhatmásnak.Ésperszemegis
tarthat magának. Viszi gondolatait,

gondjait, kérdéseit, indulatait. Ha-
sonlócipekedésbenvannakamazokis
apiacon.Tudjákmind,versenyvan.
Alaposankikellpakolni,ügyesenkell
tálalni.Közbenrohanazidő,ésrohan-
nakalehetőségek,tova.Egyjókorapa-
radicsommegnagycsattanássalkenő-
dikszétazaszfalton.

tá vol sá gok, táv la tok
Egynyelvészismerősömvilágítottrá,
milyenérdekes,hogyott hon szavunk,
amelytávolramutatónévmásbólala-
kult határozószó, mennyivel mele-
gebb,kvázi„otthonosabb”,mintakö-
zelremutatónévmásbóleredőitt hon.
Közeléstávoltehátigenrelatívfogal-
mak.Különbenis,nincsmárazatávol-
ság,melyelnemérhetőazemberszá-
mára.Megnyíltak az országhatárok.
Akárkontinensrőlkontinensreröpköd-
hetünk.Mitöbb,azűrutazásisegyre
otthonosabb.Mégis,jöhetbárhonnan
azember,mikormeglátjafalujatornyait
vagyvárosagyárkéményeit,akkortör-
ténikvalami.Megidézhetünklegendás
hazatérőket: anyja ajkán szótlanul
csüggőPe tő fi, Las sie, ballagókatona,
apja elé boruló tékozló. Könnyben
úszószemmelemlékezhetünkvisszaaz
összeölelkezős jelenetekre. De még
valamireemlékeznünkkell:ahazaté-
réstszükségszerűenmegelőziegydön-
tés,hogymárpedig énhazamegyek.

oda át
Azemberállaháborgóhabokelőtt,s
nemmerbelevágni.Odaátkedves,mo-
solygósemberek.Kicsitnéhaönismét-
lőkmeg tánpatetikusak,de látszik,
igazságukvanvalamiképpen.Hívják,
bátorítják,mondják,őkismegúszták.
Hogyan? Mintha elfeledték volna.
Nemtudnakseúszóleckét,sementő-
mellénytadni.Demondják,jóodaát.

g –kanyika–

H a Z a té ré S 

Hogyfoglalhatnámösszemindazta
rengetegérdekesinformációt,ame-
lyet az előadáson hallhattam két
óránkeresztül?Hogyanadhatnámát
azelőadóáltalmegteremtetthangu-
latotebbenanéhánysorban,hogya
kedvesolvasóisátélhesse,milyenaz,
amikor egyPál apostolszerű zsidó
emberJézusértégőszívvelPálapos-
tolszerűen tesz bizonyságot arról,
hogyJézusmindenütt jelenvanaz
Ószö vet ség ben, kiváltképpenazün-
nepekben?
AzEvangélikusBelmisszióiBaráti

Egyesület(EBBE)ezévőszi,A zsi dó
ün ne pek ke resz tyén je len tő sé ge cí-
metviselőelőadás-sorozatánakmá-
sodikalkalmátoktóber11-énrendez-
tékegyházunkországosirodájának
Üllőiút24.alattiföldszintitermében.
„Tanításon”vehettekrésztazegy-

begyűltek–azelőadáshirtelenmeg-
nyitottaaSzentírásolyanszakasza-
inak értelmét, amelyekről nem is
gondolták,milyenhihetetlennagyje-
lentőségükvan.Összefüggéseketlát-
hattunk meg, melyekbe belebor-
zongtunk–ezeketmindenkinekhal-
lania,tudniakelleneegyházunkban
–, amelyekből kiderült, hogy ott,
akkor,többezeréve,aztánatörténe-
lemfolyamánmindigis,ésittésmost
bennünketisIstenSzentlelkehogyan
kötöttéskötösszeJézusbanmennyei
Édesatyánkkalésmindazzal,amitfe-
lőlünkmegígért.
Magam is sokat gazdagodtam,

pedigzsidómisszióvalfoglalkozom,
deamititthallottam,hátszóval…

Azelőadót,Avi Sny dertmárjólis-
merhetiatiszteltolvasó.AZsi dók Jé -
zu sért mozgalom magyarországi és
európaiszervezetevezetőjénekazok-
tóber13-i,Deáktériországosevangé-
lizációnelhangzott,magávalragadóta-
núságtételétnemfelejtjükelegyhamar.
Ezalkalommalarrólazutolsónagy

ünneprőlszólt,amelyről3Móz23,33–
36ír,ésamelyebbenazévbenéppen
nemrégibenfejeződöttbe(ahetedik
hónaphetediknapjátólhétnaponát
tartóemlékezésapusztaivándorlás-
ra).Asátorosünneprőlvanszó,mely
hihetetlengazdagsággalbír.
Azsidók ilyenkorpálmaágakból

lombsátratkészítenekazotthonuk-
tólegykicsittávolabb–aholeztmeg-
tehetik–,deúgy,hogyazágakközött
kitekintvelássákazeget.Ilyenkorar-
raemlékeznek,hogynegyvenéven
keresztülhogyanvándoroltakapusz-
tában,hogyanóvtaőketazÚr,meg-
advanekikmindent,amireszükségük
volt.Éjjeltűzoszlopban,nappalfel-
hőbenvezetteőketazIsten,azője-
lenlétében,azővédelmealatthalad-
tak.EzértaszukkotünnepeaSzent-
lélekünnepeis.
Ezterősítimegazazevangéliumi

leírásis(Jn7–9fejezet),melybenJé-
zusavakembertaSiloámtavához
küldi,aholapapokasátorosünnep
utolsónapiszertartásátvégezték.A
vizetsok-sokvödörrelinnenmerít-
vevittékatemplomhoz,hogymeg-
hintsékveleazoltárt.Avízpatakok-
banfolyt.Jézuspedigezenazünne-
penazélővízrőlbeszél!

Nemvéletlenazsem,hogyPéter
amegdicsőüléshegyén(Mk9,2–8),
amikormeglátjaMózestésIllést,sát-
ratakarépíteni.Nemegyszerűenar-
rólvanszó,hogy„hű,dejónekünk
ittlenni,nemakaroklemenniadé-
monoktól, bűnöktől és gondoktól
megszállt völgybe”, hanem arról,
hogyPéterfelismerte:Jézussalittavi-
lágvége!Elkezdődöttamessiásikor!
Hiszen Isten van közöttük! Úgy,
mintannakidejénapusztában,ami-
korvándoroltak,ésatáborközepén
ottálltaszentsátor.Ezpedigmindig
aztjelentette:velükazIsten,jelenvan
az Úr! De éppen ezért vagdaltak
ágakatJézusjeruzsálemibevonulása-
kor is.Mert ez nem egyszerűen a
tisztelet jelét mutatta, hanem azt,
hogyvégreittazIstenköztük.
Jelenti ezazünnepazévutolsó

aratásánakhálaadóalkalmát,azéle-
tünk földi útjának ideiglenességét
is;azt,hogyIstenösszegyűjtiésma-
gáhozvonzzaanépeket,emlékezteti
azsidóságothitetlenségéreészúgo-
lódására,melynekbüntetéseanegy-
venéves pusztai vándorlás volt. S
mindezrengetegó-ésújszövetségi
igével.
Demindazt,amielhangzott,nem

lehetvisszaadni…Akiteheti,hallgas-
samegatanítástazEBBEhonlapjá-
nakhangarchívumában.Ésakimeg-
teheti,jöjjönelanovember8-ialka-
lomra, melynek címe: Krisz tus a
pás ka va cso rá ban. Egészenbiztosan
magávalragadólesz…

g EndreffyGéza

„épít sünk sát rat”
A szuk kot – az EB BE őszi so ro za tá nak má so dik elő adá sa



Óvodapedagógusok nemzetközi
partnertalálkozójánakadottotthont
október11.és14.közöttNagytarcsán
aSzi vár vány Evan gé li kus Ke resz tyén
Óvo da. A vendégek aNagy vá ra di
Evan gé li kus Óvo dá ból, illetveané-
metországiPenzlinvárosábanműkö-
dőSi mon un ter’m Re gen bog en (Si-
monaSzivárványAlatt) társintéz-
ménybőlérkeztek.
AzeurópaiuniósComeniuspro-

jektkeretébenzajlókétéves,három-
oldalúegyüttműködéscélja,hogya
népmesék–mintazeurópaiiroda-
lomtörténet részei – visszakapják
méltóhelyüketésszerepüketazóvo-
dáskorúgyermekeknevelésében.Az
Úton egy más fe lé a nép me se szár nyán
projekt bővíti az óvónők szakmai-
módszertaniismereteit,ésinnováci-
óraösztönzianevelőtestületeket;a

résztvevők tapasztalatokat szerez-
hetnekaprojektszemléletűnevelésés
anemzetköziegyüttműködésterén.
Azóvónőkapartnerkapcsolatré-

szeként felkeresik a társintézmé-
nyeket. Ennek anyagi fedezetét a
Comeniusprojektbiztosítja,amely
emellettjelentősanyagitámogatást
nyújt a témához kapcsolódó esz-
közbeszerzéshez, valamint olyan
produktumoklétrehozásához,ame-
lyekkésőbbmásintézményekbenis
hasznosíthatóklesznek.
Aszóbanforgóegyüttműködéstaz

teszi egyedivé, hogy mindhárom
részt vevő intézmény evangélikus
óvoda,ígyakeresztyénszemléleta
bemutatófoglalkozásoktólaprogra-
mokonátaszemélyeskapcsolatok
építéséigérvényrejuthat.

g FodornéPecznyikZsuzsa

Mesés együttműködés

Alátogatáselsőnapjánahivatalos
programokzajlottak.Kikellemel-
niastettenidiakóniaiközpontban
tett látogatást, amelyre kifejezett
bajaikérésrekerültsor.
Nehézleírniennekatöbbtelepü-

lésenműködő,hétezer-hétszázalkal-
mazottatfoglalkoztatóintézménynek
aműködését,amelya„megszokott”
diakóniaitevékenységek–idősekés
fogyatékkalélőkgondozása–mellett
iskolákatműködtetmindagondo-
zottak,mindazőketképzőésgon-
dozószemélyzetszámára.
Abajaiakbetekintéstnyerhetteka

legsúlyosabb esetekkel foglalkozó
két csoport életébe, működésébe,
találkozhattakazottélősérültekkel,
akikközöttszépszámmalvannaköt-
venévfelettiekis.Sokkolóvoltalát-

vány,különösenazoknak,akikelő-
szörszembesültekilyenesetekkel,és
kezdhették megtanulni, mit takar
azintézményjelszava:„Azemberben
azembertlátni.”
EsteAnd re as Hes ky, Waiblingen

polgármestereafoltvarrókkiállításá-
nakmegnyitásautánfogadástadott
amagyarokésvendéglátóikrészére.
Abajaivendégekittmeghívástkap-
taka2014májusáratervezetttalál-
kozóra, amelyre a waiblingeniek
minden testvérvárosuk képviselőit
várják.Azesténnagysikerrelszere-
pelt aZlat na Gra na táncegyüttes.
Waiblingennégyevangélikusgyü-

lekezeteközülaKorberHöhefogad-
taésláttavendégülabajaigyüleke-
zetiküldöttséget.Ezagyülekezeta
város legmodernebb részében él,

templomukegylakótelepközepénta-
lálható,egyValaprajzúépületben.Az
épületegyikszárnyábanvana„János
a kereszt alatt” nevű evangélikus
templom,amásikszárnya„Máriaa
keresztalatt”nevetviseli:ezakato-
likustemplom.Avasárnapiistentisz-
teletenVe ro ni ka Boh net, agyüleke-
zet lelkésze,NeppÉvaésKor ne lia
Mi nich diakonisszaszolgált.
Meghatórészevoltazistentiszte-

letnekakonfirmandusokközremű-
ködése.Azoltárgyertyameggyújtá-
sautánmindenkonfirmandusegy
kisasztalrólelvetteasajátgyertyá-
ját, az oltárnál meggyújtotta, és
visszatette az asztalra. Tizenhét
gyertya égett ott, aminek lehetett
örülni, és átéreztük a meg nem
gyújtottakhiányát.
Azigehirdetésa71.zsoltáralapján

hangzott. Veronika Bohnet Isten
szavának erejét emelte ki, amely
mindakeresztségben,mindazúrva-
csorábanújvalóságotteremtazem-
berszámára,ésváralehetakicsik-
nek.Hogymitjelentkicsineklenni,
azt Nepp Éva mutatta be a bajai
gyülekezetpéldáján.
Azistentiszteletutániszeretetven-

dégségensorkerülhetettegymásik
küldetésmegvalósításárais.Azeny-
heszellemifogyatékkalélőketgon-
dozóbajaiTarka-barkalakóotthonla-
kóiáltalkészítettgyertyákatésbo-
dzaszörpötárultákavendégek.Nagy
voltazérdeklődés,néhánygyertya
maradtcsak,ezekárátagyülekezet
előrekifizetteazzal,hogymajdmás
alkalommalértékesítikőket.
DélutánAd el he id Sche u ber gyü-

lekezetifelügyelőésKorneliaMinich
társaságábanegyfalusifesztiválralá-
togattakelabajaiak,estepedig–ki-
egészülve Eber hard Grön er espe-
ressel és feleségével– fehérasztal
mellett, kötetlen beszélgetésben
idézhettékfelatalálkozásélménye-
it. Valóságnak élhették meg ezt a
kapcsolatot,amelyetIstenteremtő
szavaéltet.

g Dr.SramóAndrás

ta lál ko zás Is ten te rem tő sza vá ban
Ba jai evan gé li ku sok né met or szá gi test vér vá ros-lá to ga tá sa

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mt 22,1–14; Ef 5,15–21. Textus: Ézs 5,1–7. Énekek: 52., 488.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BencénéSzabóMárta;Fébé, II.,
Hű vös völ gyi út 193. de.9.(úrv.)SztojanovicsAndrás;Sarepta, II., Modori
u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.
10.(úrv.,összegyülekezésnapja)DonáthLászló;Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de.10.HorváthFerenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.Solymár
Gábor;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;
de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.SmidéliuszGábor;Fasor, VII., Vá -
ros li ge ti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)Ara-
diGyörgy;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.(úrv.)RománnéBolba
Márta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;
du.6.(vespera)KoczorTamás,liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Ká -
pol na u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.
GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.(vespera)SchulekMátyás;
XI., Németvölgyi út 138. de.9.MissuraTibor;Budagyöngye, XII., Szi lágyi
E. fasor 24. de.9.(úrv.)BaliczaIván;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.)Tamásy
Tamásné;XIV. Gyarmat u. 14. de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely, XV.,
Temp lom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 73. (nagytemplom) de.10.KósaLászló;Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél
11.BátovszkyGábor;Má tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de.9.BátovszkyGá-
bor;Rákoshegy, XVII., Tes se dik tér de.9.NagynéSzekerÉva;Rá kos ke -
reszt úr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba, XVII.,
Pé ce li út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.
KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.GyőriGábor;
Pest szent im re, XVIII., Rá kóczi út 83. (református templom) de. 8.
GyőriGábor;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.SzéllBulcsú;XIX., Hun -
gá ria út 37. de.8.SzéllBulcsú;Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de.10.Győri
JánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,
XXII., Játék u. 16. de.10.HokkerZsolt;Bu da örs, Szabadság út 75. de.10.
EndreffyGéza;Soroksár, Otthon Kö  zös  sé  gi Ház, Szitás u. 112. du.4.Győri
JánosSámuelné;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.fél10.(úrv.)
dr.LacknernéPuskásSára.
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Összeállította: BodaZsuzsa

Kor ne lia Mi nich, Nepp Éva, Ve ro ni ka Boh net és a kon fir man du sok

b Hosszú tör té ne te van a Ba ja és Wa ib lin gen kö zöt ti test vér vá ro si kap -
cso lat nak: a Ba ja mel let ti Csá voly ból ki te le pí tett és Né met or szág Ba -
den-Würt tem berg tar to má nyá ban, Wa ib lin gen kör nyé kén ott hon ra
ta lált né me tek köz ve tí té sé vel jött lét re 1988-ban. Az óta rend sze re sen
ápol ják az együtt mű kö dést, majd min den év ben in dul egy-egy né pe -
sebb kül dött ség egyik vá ros ból a má sik ba. Idén a ba ja i a kon volt az uta -
zás so ra. Az öt ven nyolc fős de le gá ci ó ba ez al ka lom mal is be ke rül tek
az evan gé li kus és a ka to li kus egy ház kép vi se lői. A ba jai evan gé li kus
gyü le ke zet ből NeppÉva lel kész, PohankovicsJános fel ügye lő és e so -
rok író ja vett részt szep tem ber végén a wa ib lin ge ni úton. A kül dött -
ség ben he lyet ka pott a ZlatnaGrana tánc együt tes és az idén Guin -
n ess-re kor dot be ál lí tó ba jai folt var rók cso port ja is.

AzEvangélikusOrszágosMúzeum
vándorkiállításátnyitottákmegok-
tóber9-énKe resd a nőt a Bib li á ban
és az egy ház tör té net ben címmelacin-
kotai evangélikus gyülekezeti te-
remben.AmegnyitónBre bovsz kyné
Pin tér Már ta, egyházunknőimisszi-
ójánakvezetőjeésacinkotaiBatthyá-
nyIlonaÁltalánosIskolaénekkaros
diákjaiműködtekközre.
ASzélrózsaországosevangélikus

ifjúságitalálkozónútjárabocsátottki-
állítás Évától elindulva napjainkig
mutatbeolyankiemelkedőnőket,
akiknekanevemáratalánfeledésbe

merült.Olyanjelentősszemélyekről
vanszó,akiknemcsakszavaikkal,ha-
neméletvitelükkel,munkálkodásuk-
kalispéldátmutatnakakésőbbiko-
rokembereinek.
Számosinformációt,érdekesisme-

retanyagottalálunkaszínesportrék,
képek mellett. A kiállításon elhe-
lyezettposzterekaFa ce book közös-
ségiportálról ismertadatlapokhoz
hasonlóan nyújtanak tájékoztatást
egy-egyszemélyfontoséletrajziada-
tairól,tulajdonságairól,megemlítve,
hogymivel foglalkozott,mi volt a
hobbija,kortársaiközülkiketismert.

A cinkotai látogatók számára egy
igencsak ismerős arc (Blat nicz ky
Pál né Je zso vics Lí dia) isláthatóaje-
lentősnőialakokközött.
Érdemesmegtekinteniakiállítást,

hiszensokszornemisgondolnánk,
hogymennyienvoltakjelentőshatás-
salkorukkeresztényszellembenva-
lónövekedésére,álltakhelytszámos
területen,mintpéldáulaköltészetben
vagyadiakóniaimunkában.
Akiállításacinkotaievangélikus

gyülekezetiterembenoktóber21-ig
tekinthetőmeg.

g HalászAlexandra

Ke resd a nőt Cin ko tán is!
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2000novembereótamegtapasztal-
tam,hogyanagyszénásiemberössze-
tartótudlenni,amikornemescélve-
zeti.Ilyencélaz,hogyazevangélikus
templomotmegmentsükazösszeom-
lástól.Amikormeghirdettükagyűj-
téstatemplomrenoválásánakköltsé-
geire,kevesenhitték,hogyannyijó-
indulatúemberadományozerreacél-
ra. A munkálatokat több fázisban
terveztükelvégezni.
Alegfontosabbfeladatazépület

tetőzeténekésfalainakmegerősíté-
sevolt.Eztsikerültamérnökökter-
veialapján–ügyeskivitelezéssel–

megvalósítani.Azegykor–felelőt-
lenül–kivágottösszetartóvashe-
lyettötvastagabbösszevonóvasat
építettünkbe.Ezekbiztosítjákafa-
lakésatetőzetszilárdságát.Nyugod-
tangondolhatunkatélesetlegesvi-
szontagságaira.
Afelújítás–Istensegedelmével–

tavasszalfolytatódik.Szeretnénk–kü-
lönböző források bevonásával – a
templombelsejétéskülsejét,valamint
atetőzetétmegújítani.Bízomabban,
hogyanagyszénásiakezutánismel-
lénkállnak,amikoraközségtemplo-
mát szépítjük. Tesszük ezt részint

annakérdekében,hogyezzelisemel-
jüktelepülésünkturisztikaiértékét.
Köszönjükajóindulatúemberek,

szervezetekeddigiéseljövendőtámo-
gatását,pénzbeliadományait,imád-
ságait.
Kérjük,foglaljákmindennapikö-

nyörgéseikbeazevangélikustemplom
ésgyülekezetsorsát,hiszenezáltalis
erősödikazösszetartásNagyszénáson.
Találjukmegazokatalehetőségeket,
amelyek nem széthúzzák, hanem
összetartjákeztazemberigyarlóság
miattmegtépázottközösséget!

g ErdélyiZoltánlel kész

nagy szé ná si össze fo gás

evan gé li kus mű so rok a ma gyar te le ví zi ó ban
Október21-én,vasárnapjelentkezikazEvan gé li kus ma ga zin aMagyarTe-
levízióban,azM1-en10.15-kor,azM2-n13.20-kor.Aműsorbeszámoldr.
Fáb ri György ésRa dos né Len gyel An na egyházkerületifelügyelőbeikta-
tásáról,valamintamostmegjelentTúr me zei Er zsé bet-em lék könyv ről is.
Október21-én,vasárnapaMagyarTelevízióbanazM1-en11.30-kor,

azM2-n14.30-korRa o ul Wal len berg 100 éve szü le tett címmelláthatnak
emlékműsort,melyfelidéziatízévvelezelőttilinköpingiemlékezésese-
ményeitis.Szerkesztő:Nagy Lász ló.
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Azemberközösségilény.Ésáltalában
véveelmondhatóróla,hogyazátlagos
viselkedésigenisközelállhozzá.Atár-
sadalomnak elég kicsi az a rétege,
amelyikvalamilyenszempontbólsze-
retnekitűnni,akárnémipolgárpuk-
kasztásáránis,atöbbségetazonban
azjellemzi,hogyszeretúgyviselked-
ni,ahogyanatöbbiek.
Éppenezértvanaranykorukazin-

ternetes ajánlórendszereknek. Ha
aztlátjuk,hogysokankedvelnekva-
lamit,akkormiiskönnyebbenhaj-
lunk arra, hogy pozitív véleményt
nyilvánítsunkróla.Lehetbirkanép-
ségnektartaniazembereketemiatt,
deacsordaszellemléteződolog.

Csaknem öt évvel ezelőtt, az
iWiW előretörésekor volt megfi-
gyelhető,egyesekmennyirehajtanak
arra,hogy„barátaik”számamagas
értéket mutasson. A sok barát
ugyanis népszerű embert takar, a
népszerűségpedigsikertfeltételez.
Ahatásautomatikus:halátunkegy
sok ismerősselbíróembert,akkor
számos jó tulajdonságot társítunk
hozzá.Érdekes,szórakoztató,jótár-
saság.Éppenezértazok,akiknépsze-
rűnekszeretnékfeltüntetnimagukat,
néhatrükkökhözfolyamodnak.
A legegyszerűbb példa az önlájk

esete, amikor a felhasználó a saját
tartalmátkedvenceli.Mivelazátlag-
emberszívesebbenkedvencelolyan
tartalmat,amelyetmárvalakikedvenc-
nekjelöltelőtte,ezértezalehetőleg-
könnyebbmódszerennekapszicho-
lógiaigátnakaleküzdésére.Alegtöbb
esetbenatöbbilájkolónemisveszi
észre,vagynemistulajdonítjelentő-

ségetannak,hogyabejegyzéstulajdo-
nosaígynépszerűsítetteasajátírását.
Amásikvégletanagyközösségiol-

dalakonlétező„közösségimédiaforga-
lom-vásárlás”nevűjelenség.Ezmind-
összeannyittesz,hogymeghatározott
pénzösszegértismerősökrevagyköve-
tőkretehetünkszert.Azilyenkövetők
nemcsak egy okos algoritmus által
beregisztráltálprofilok,hanemnéhasa-
játprofilképpelésnémiemberinektű-
nő aktivitással is rendelkeznek, így
nehézkiszűrniacsalást.Megdöbben-
tő,hogyegy-egynépszerűnektűnősze-
mély„barátportfóliójába”hányilyenál-
személytartozik.
Ahíresénekesnő,La dy Gaga har-

mincmilliós Twitter-követőjéből ti-
zenkétmilliópusztánálprofil,mígtíz-
millióinaktívfelhasználó.Anyolcmil-
liórajongónálviszontsokkaljobban
mutataharmincmillió,ésezminden
bizonnyalakoncertjegyekárában is
megmutatkozik.
Néhaazonbankomolyabbakatétek,

mintegyénekesnőnekés„függeléke-
inek”ajövedelme.Azamerikaielnök-
választásonaBa rack Oba ma jelenle-
gi elnök ellen indulóMitt Rom ney
Twitter-követőinek számában talál-
takakutakodókérdekesugrásokat.A
folyamatosnövekedéstmeg-megtörő
nagyobblépésekrőlkiderítették,hogy
egyszerű bevásárlások eredményei,
Romneystábjánakembereimintegyti-
zennyolcdollárértkaphattakmegezer
új„támogatót”.
Nemisfeltétlenülügyesprogramok

általlétrehozotthamisprofilokat,hi-
szenaharmadikviláginternettelfelsze-
relt, ugyanakkor szegény részein az
egyikmegélhetésilehetőségéppenaz,
hogyhús-vérszemélyekregisztrálnak
benaphosszat.Éshaéppennemilyen
oldalakra,akkoresetlegmásoldalakon
törikfelalátogatóemberimivoltátvizs-
gálócaptchákat,esetlegegyglobálisan
elérhetőjátékbanbányásznakvirtuá-
lisaranyat,vagygyűjtenekkülönféleér-
tékesíthetőjavakat.Ezavégletpedig
máréppenanyugaticivilizációáltalül-
dözött kizsákmányolás egyik fajtája.
Valójábanapusztaszámoksemmit

nemjelentenek,ezértnemisérdemes
hajszolniőket.Sokkalfontosabb,hogy
egy szervezet vagy weboldal hány
olyanlátogatóttudösszegyűjteni,akik
olyanaktivitásravehetőkrá,amelytúl-
mutategyegyszerűlájkon.Példáulha
rávesszükolvasóinkat,hogymagukis
küldjenekbetartalmakat.Báranyá-
ronpattantkiazazinformációis,hogy
amamárlegnépszerűbbnekszámító
Red dithírmegosztóoldalakezdetiidő-
szakban szintén álfelhasználókkal
trükközöttazért,hogyoldalalátoga-
tottabbnaktűnjön.Mivelazoldalaz-
ótaisnépszerű,ezértmajdhogynem
úgytekintenekerreaműveletre,mint
valamilyen„megelőlegezésre”,amellyel
azalapítókvoltakkénytelenekkipótol-
nialeendőlátogatókat.

Mindenesetrenehézmeghúznia
csaláshatárát.Annyibiztos,hogya
felhasználóiadatokbannemszabad
bíznunk.

g N.B.

Mennyi az annyi?
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

A2012-esévdíjazottintézményea
bras sói Áp rily La jos Fő gim ná zi um,
amely a Brassó megyei, illetve a
barcaságimagyaroktatásbanelért
eredményeivelérdemeltekiadíjki-
osztó bizottság figyelmét. Sze ge di
Lász ló Ta más reformátusesperesa
kőhalmiszórványdiákotthonlétre-

hívásáértésfolyamatosműködteté-
séért,Far kas Gyu la nyugalmazott
gépészmérnök,négyfalusivállalko-
zóeddigieredményesmunkájáért,
Márk At ti la brassói énekmondó
pedig színvonalas művészi tevé-
kenységéért kapta meg a Zajzoni
RabIstván-díjat.

A díjátadó ünnepségen csángó
népviseletbe öltözött négyfalusi
asszonyok is megjelentek. Mélta-
tó beszédetmondottdr. Ben c ze Mi -
hály matematikus,dr. Ko vács Le hel
informatikus, egyetemi adjunktus,
valamintHoch ba u er Gyu la középis-
kolai tanár. A meghitt, templomi
keretben megtartott rendezvényt
Ko zsik Jó zsef színművész verses
összeállítása,amásodikbarcaságival-
lásosvers-ésénekmondó-találkozó
elsőháromdíjazottjánakszavalata,a
négyfalusiPo li fó nia kórus,valamint
aMá csa fej zenekarrövidbemutató-
jatetteteljesebbé.

g FülöpKároly

Ki tün te tés 
a csán gó kért mun kál ko dók nak

b A 2006-ban ala pí tott ZajzoniRabIstván-díjat olyan sze mé lyi sé gek -
nek, il let ve in téz mé nyek nek íté lik oda, akik a hét fa lu si csán gók kö -
zös sé gé nek meg ma ra dá sá ért, szel le mi és gaz da sá gi fel emel ke dé sé ért,
az egye te mes ma gyar ság fenn ma ra dá sá ért mun kál kod nak. Idén a dí -
ja zot tak a bras sói evan gé li kus temp lom ban szep tem ber 30-án tar tott
öku me ni kus is ten tisz te le ten ve het ték át a ki tün te tést. 

e vé l&le vé l

Bat thyá ny la jos ön gyil kos sá gi kí sér le te
Feny ve si Fé lix La jos Az ara di ti zen há rom címmelírtértékescikketazEv Élet
október7-iszámának14.oldalán.Ehhezszeretnékhozzászólniazalábbi-
akban.
ABatthyánysógornőjeáltalbecsempészetttőrszabályosöngyilkosság-

ratudtommalnemvoltalkalmas.Deacélamegszégyenítő,kötéláltaliha-
lálelkerülésevolt,seztazosztrákgyakorlatkövetkeztébenBatthyányanyak-
sebévelelisérte.Utolsószavai:„EslebedasVaterland!IhrJäger,los!”(„Él-
jenahaza!Vadászok,rajta!”)
Nemtudjuk,mitbeszéltmeggyóntatójával,degyakorlókatolikuskénthalt

meg,ésrészesítettékillegálisanvégtisztességben.Egyébkéntöngyilkosnálpil-
lanatnyielmezavartszoktakföltételezni.
Élolyan–könyvbenismegjelent–hagyomány,amelyszerintadinasz-

tiaegyhölgytagjánakbosszújacsapottlerá,azé,akiannakidejénburgzsan-
dárokkalelfogatta,ésegysötétszobábanszeretkezniakartvele–agrófazon-
bangyufátgyújtott.
Batthyányaminisztériumávalmégafegyveresharckitöréseelőttmon-

dottle,jogilagnemlehetettfelelőssétenniazeseményekért.Azaradivér-
tanúkpedigakirályraesküdtekföl,ésFer di nánd nevébenharcoltakFe renc
Jó zsef ellen.Gör gey (!)nemvéletlenülellenezteatrónfosztást,deőtRü di -
ger tábornokjavaslatáramentettemegacár.

Dr.ZsigmondyÁrpádnyu gal ma zott lel kész (Bu da pest)

Hibaigazítás.AzEvÉ letmúlthetiszámának12.oldalánmegjelent,Má ria,
Jé zus any ja címűírásomelsőmondatahelyesenígyhangzik:„Máriát,Jézus
anyjátcsakazevangéliumokemlítik,azapostolilevelekésAz apos to lok cse -
le ke de te i ről írt könyv –ApCsel1,14-etleszámítva–hallgatnakróla.”

VéghelyiAntal

fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó ja – 2012
Amunkanapoknovemberiátrendezésemiattazidénahónaputolsóhét-
végéjén,tehátnovember23.és25.közöttrendezzükszokásosrévfülö-
pikonferenciánkatazOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpontban.
Szeretettelvárjukagyülekezeti,egyházmegyeiéskerületifelügyelőket
országostalálkozónkra.Arészletesprogrammegjelenéséig(október28.)
isfogadjukajelentkezéseketarevfulop@lutheran.hucímen.Ahétvé-
getámogatottrészvételidíja6000forint.
Jelentkezésihatáridő:november10.Lemondásihatáridő:november16.

PrőhleGergely or szá gos fel ügye lő

H i r d e T é s

meg hí vó há la adó is ten tisz te let re
„Oldd le sa ru dat a lá bad ról, mert szent az a hely, ahol állsz.” (Józs5,15)
Istenirántihálávalésörömmeltudatjuk,hogyaVadosfaiEvangéli-

kusEgyházközségjelenlegitemplomafelszentelésének100.évforduló-
jánünnepihálaadóistentiszteletettartunk,amelynovember10-én10óra-
korkezdődikavadosfaievangélikustemplomban.
Azigehirdetésszolgálatátegyházkerületünkpüspöke,Sze me rei Já nos

végzi.Azistentiszteletutánrövidhangversenylesz,amelyendr. Wag -
ner Szi lárd lelkészorgonál,majdmegnyitjukállandógyülekezettörté-
netikiállításunkat.Ünnepialkalmunkraésazaztkövetőfogadásrasze-
retettelhívjaésvárjaaVadosfaiEvangélikusEgyházközség.
Arészvételiszándékotavadosfa@lutheran.hue-mailcímenvagya

20/824-6887-estelefonszámonkérjükjelezninovember2-ig.
Szeretettelkérjük,hívogassanakmásokatis,akikszívesenegyüttün-

nepelnénekvelünk!

meg hí vó pres bi ter kép zés re
Szeretettelhívunkmindenérintettet:jelenlegiésleendőpresbitertaRév-
fülöpön,azOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpontbannovember
16–18.közöttmegrendezendő,harmadikországospresbiterképzőtan-
folyamra.
Atanfolyamcélja:azalapvetőbibliai,egyházi,egyháztörténeti,hitta-

niismeretekbenelmélyíteniapresbiteriszolgálatbanállókat(vagyarra
készülőket),gyakorlatitémákközösfeldolgozásávalfelkészíteniatest-
véreketapresbiteritisztségre.Szeretnénk,haatanfolyamraérkezőtest-
véreinkszélesebblátókörreltájékozódnának,egészegyházbangondol-
kodnának,ésahelyiegyházközösségbenisaktiválódnának.Akomolyta-
nulmányimunkátmélylelkiprogramokkeretezik,saszünetekben,azesti
oldottabb programokon lehetőség van megismerni más gyülekezet
gondjátésörömétis.
Atanfolyamkétkonzultációbóláll,ígyamostanitalálkozásatanfo-

lyamelsőfele,amásodikkonzultációtkoratavaszratervezzük.
Kezdésnovember16-án,pénteken17órakor,befejezésnovember18-

án,vasárnapebéddel.Atanfolyamteljesköltségét(ellátás,segédanya-
gok,előadókstb.)aMagyarországiEvangélikusEgyházmagáravállal-
ta.Azútiköltségetarésztvevőkvagymégjobbesetbenagyülekezetek
fizetik.
Ajelentkezőknekrészletesprogramotküldünk.Jelentkeznilehetírás-

banapresbiterkepzes@lutheran.hue-mailcímen2012.november3-áig.
Alelkeselőadóicsapatnevébenszeretettel:

Dr.HafenscherKárolylel kész

H i r d e T é s

e v a n g e l i k u s e l e t . h u

pár be széd szív től szí vig
– mi ni tré ning

A Rákosszentmihály–Sashalmi
Evangélikus Egyházközség és a
Csillaggyertyafény Alapítvány
éventeegyszerszervezimegegy-
házunk részéreminitréningjét a
Pár be széd szív től szí vig program
keretében.Alegközelebbialkalom
időpontjaoktóber26.,péntek,14-
től17óráig.Azokatanőtestvére-
inketvárjuk,akikalelkielmélyü-
lésmellettkonfliktuskezelésimód-
szereketisszeretnénekelsajátíta-
niönismeretijátékoksegítségével.
Téma:Éle tem tán cai a sze re tet

for rá sá val, ma gam mal, má sok -
kal. Helyszín: Bp. XVI., Hősök
tere10–11.

meg hí vó könyv be mu ta tó ra
Feny ve si Fé lix La jos A csu kott ab lak címűújköteténekbemutatójaoktóber
29-én,hétfőn17órakorleszaLiteakönyvesboltban(Bp.I.ker.,HessAnd-
rástér4.).BevezetőtmondSzon di György kiadóvezető.KözreműködikHa -
vas Ju dit előadóművészésFo dor Má ria hegedűművész.

Há la adó is ten tisz te let fel pé cen
„Le bo ru lok szent temp lo mod ban, és ma gasz ta lom ne ve det hű sé ges sze -
re te te dért…” (Zsolt138,2a)
SzeretettelmeghívjukÖntéskedvescsaládjátafelpécievangélikus

templomba,aholünnepiistentiszteletkeretébenadunkhálátIstennek
templomunkbelsőfelújításánakeddigelvégzettmunkálataiért.Ahála-
adóistentiszteletreoktóber21-én,vasárnap10.30-korkerülsor.Azige-
hirdetésszolgálatátSze me rei Já nos, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerü-
letpüspökevégzi.Azistentiszteletutánhívjukésvárjukvendégeinket
akultúrházbantartandószeretetvendégségre.

A Fel pé ci Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma
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VASÁRNAP

9.30 / Mezzo Tv
Bach: h-moll mise
10.15 / M1
Evangélikus magazin
(ismétlés:13.20/M2)
12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
AnnieLaflamme(barokk
fuvola)ésDobozyBorbála
(csembaló)hangversenye
aDeáktérievangélikus
templomban
14.30 / M2
Raoul Wallenberg 
100 éve született
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
MolnárFerenc:Menyegző
22.05 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Benne:
JohnTaverner:
Osplendorgloriae

HÉTFŐ

11.06 / Kossuth rádió
A Hely
Azárvíztőlazáradásig
13.05 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Krónika1956-ról
13.31 / Bartók rádió
A Chanticleer énekegyüttes
hangversenye
Benne:
Duruflé:
Ubicaritas–motetta
15.30 / Bartók rádió
Liszt és Bach
BogányiGergelyzongorázik
19.00 / Duna Tv
Az ősz 17 pillanata
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Avácibörtön
19.00 / M1
A forradalom lángjának
fellobbantása

KEDD

12.30 / Kossuth rádió
Ütköző
ABiszku-pertanulságai
14.25 / M1
56 csepp vér
(magyar filmmusical, 2007)
(90’)
15.04 / Bartók rádió
Délutáni muzsika
Benne:
Bach–Ormándy:
Wachetauf,ruftunsdie
Stimme
20.06 / Kossuth rádió
Aranyalap
Mindszenty-kiállítás
aSzentIstván-bazilikában
21.00 / Tv2
Szabadság, szerelem
(magyar filmdráma, 2006) (115’)
21.15 / Duna Tv
Szeretlek, Faust
(magyar tévéfilm, 2010) (70’)

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Bach:152.kantáta–
TrittaufdieGlaubensbahn
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
19.30 / Duna Tv
Tálentum
JankovicsMarcell
21.15 / Pax Tv
Hét ima (koncertfilm)
23.15 / M1
Múlt-kor
(történelmi magazin)
23.45 / M1
Történetek a nagyvilágból
(riportmagazin)
0.15 / M2
Szerelem
(magyar film, 1970)

CSÜTÖRTÖK

1.05 / Lánchíd rádió
Hittel és gitárral
Kereszténykortárszenék
5.20 / M1
Hajnali gondolatok
8.35 / Duna Tv
Lyukasóra (irodalmi műsor)
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
SkrabskiFruzsina
oknyomozóújságíró
15.30 / Duna Tv
Az iszlám Európában
(dokumentumfilm-sorozat)
17.34 / Magyar Katolikus
Rádió
Arcok és sorsok
MindszentyJózsef
1989-esperújrafelvétele
18.30 / Duna World
Feszty Árpád: 
A magyarok bejövetele
(magyar ismeretterjesztő
film)

PÉNTEK

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Haydn:
C-dúr(Üstdob-)mise–részlet
13.00 / Pax Tv
Bach: c-moll partita
(zenés ifjúsági műsor)
13.20 / M2
Illatszertár
(magyar tévéjáték)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Lajtha László
Egyházizene
18.00 / Pax Tv
Raffay Sándor (portréfilm)
20.00 / Duna World
Melbourne ’56 – 
Olimpia és forradalom
(magyar dokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Celluloidák
Alegjobbfilmzenék
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8.45 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.05 / Bartók rádió
Schubert: Esz-dúr mise
12.50 / Duna Tv
A budapesti rém
(amerikai játékfilm) (72’)
16.05 / M2
II. János Pál – A béke pápája
(olasz–amerikai–lengyel
életrajzi film, 2005) (39’)
5/1.rész
18.05 / Kossuth rádió
Az én muzsikám – Portré
népzenével
CsernyusLőrincépítész
18.35 / Duna Tv
Fölszállott a páva
(népzenei tehetségkutató
műsor)
21.30 / Magyar Katolikus
Rádió
Nyelvédesanyánk
(anyanyelvi műsor)
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12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
Bach114.és115.kantátája
aDeáktérievangélikus
templomban
12.30 / Vörösmarty Rádió
(Székesfehérvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(www.vorosmartyradio.hu)
14.15 / M2
Túrmezei Erzsébet-portré
14.40 / M2
Fasori tanárok
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések 
az egyházzenéről
Bachkantátáiról
KampSalamonbeszél
19.35 / Bartók rádió
Kapcsoljuk a Bartók Béla
Nemzeti Hangversenytermet
Franck:150.zsoltár

va sár nap (ok tó ber 21.)
Mó zes oda állt a tá bor ka pu já ba, és azt mond ta: Jöj jön hoz zám, aki az Úré!
2Móz32,26a(2Kor13,5;Mk10,2–9/10–16/;1Thessz4,1–8;Zsolt142)Az
aranyborjútörténeténekamondataez.Mózesmegpróbálrendetteremte-
ni,ésmagáhozhívjaazigazakat,akikmégazUrat,ésnemazaranyborjút
tartjákéletükmegmentőjének.Jézusnemhívtakiazigazakat,ésnemakart
rendetvágni.Nemállítottamagaköréazokat,akikmagukrólaztmondták,
hogyIstenheztartoznak,hogyletaroljaazeltévelyedetteket.Abűnösöket
kereste,azostobákat,akikazaranyborjútimádták.Végülamagukatigaz-
naktartókkivégeztékőt.

Hét fő (ok tó ber 22.)
Nem azért sze re tett meg, és nem azért vá lasz tott ki ben ne te ket az Úr, mint -
ha va la mennyi nép közt a leg na gyob bak vol ná tok, hi szen a leg ki seb bek vagy -
tok va la mennyi nép közt, ha nem azért, mert sze ret ben ne te ket az Úr. 5Móz
7,7–8(1Kor1,28;2Móz23,10–16;2Kor3,1–11)Nemlétszámokrólszóleza
mondat,hanemstátusról.Azsidóságújszövetségitragédiájaéppenabban
áll,hogyamagaképéreakartaformálniIstent.Azegyház,hanemalegki-
sebbakarlenniIstenelőtt,hamegpróbáljaamagaszándékaieszközénekhasz-
nálni,ugyanúgykudarcotvallválasztottságában.AkiknyitottakIstensze-
retetére,azokkaltudkezdenivalamit.

kedd (ok tó ber 23.)
Mert nem ti vagy tok, akik be szél tek, ha nem Atyá tok Lel ke szól ál ta la tok.Mt
10,20(2Móz7,1–2a;2Móz18,13–27;2Kor3,12–18)Ebbenamondatbanbí-
zunkmindenigehirdetéselmondásakor.Megremegtet,rettegésseltöltelez
azígéret.Nemazazérdekes,mikéntmertemvállalkoznierreafeladatra,
hanemaz,hogyőhogymerirámbízniezt.Felmegyekaszószékre,ésIs-
tenszavaszóláltalam.Afordulatok,problémák,kérdések,melyekéletemet
meghatározzák,ésittszavakkáformálódnak,egyidejűlegIstenproblémái
is.Végtelenreménységgeltöltelezamondat.Nemsajátokoskodásom,ha-
nemazőLelkeaz,amiélővétesziamondanivalót.Micsodapillanatez:Is-
tenmagaszól!

Szer da (ok tó ber 24.)
Krisz tus mond ja: „An nak, aki el kül dött en gem, az az aka ra ta, hogy ab ból,
amit ne kem adott, sem mit se ve szít sek el, ha nem fel tá masszam az utol só na -
pon.” Jn6,39(Ez34,16;1Móz24,54b–67;2Kor4,1–6)Énszívesenszelektál-
nék.Sorrendbetudomállítaniahasznosakatéshaszontalanokat.Tudom,
kiértékes,kiértéktelen.Alegnagyobbörömhírmaezaszó:sem mit. Isten
nemhagyelvesznisemmit.Aztsem,amiténnormálisveszteségnekérez-
nék.Aminekvagyakinekazelvesztéséreúgygondolok,hogyatisztulástszol-
gálja,hogysegítiaz„ügyet”.Őelmegyazegyetlenután,őmegkeresiazel-
veszettet,őmeghalalegkisebbértis.Ezazesélyemarra,hogytalánmégén
ismegmaradok.

Csü tör tök (ok tó ber 25.) 
Pál ír ja: Meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el kezd te ben ne tek a jó mun -
kát, el vég zi a Krisz tus Jé zus nap já ra. Fil1,6(Hós3,5;2Móz19,3–9;2Kor4,7–
12)Minden,amimatörténikvelem,minden,amiazéveksorántörténtve-
lem,minden,amielőttemáll,aztmunkálja,hogyazutolsónagytalálkozás
életemteljességébentaláljon.Olykorapillanatokban,melyekkelmeglepsor-
som,ennekazeljövendőtalálkozásnakízétérzem.Miközbengyakrantil-
takozomanehézutak,komolyfeladatok,mélyfájdalmakellen,aközbenma
aztkell,aztlehethallanom,hogymindezannakamunkánakrésze,amelyet
Istenbennemvégez.Hadolgozikezen,azaztjelenti,hogytörődikvelem.

pén tek (ok tó ber 26.) 
Igaz sá go san ítél a nincs te le nek ügyé ben, és mél tá nyo san dönt az or szág sze -
gé nye i nek dol gá ban. Ézs11,4a(Tit2,11;Jn18,28–32;2Kor4,13–18)Ahogyme-
gyekazutcán,olykorpénztadvanekik,malegszívesebbeneztamondatot
mondanámelmindegyiküknek:méltányosandöntfelőletekIsten,akiketannyi
méltánytalanság,megvetés,megalázásért.Tikirekesztettek,neféljetek,mert
Istennemfelejtetteltiteket!Talánnemisazutcán,azaluljáróbankellke-
resnempusztánőket.Ottvannakköztünkis.Lehajtottfejjel,rejtőzködni
akarva,minthabélyegetviselnénekahomlokukon,mindenkitőlfélve.Mi,
agazdagoktettükőketilyenné,nincstelenné.Akárazutcánmaradtatok,
akárköztünkéltek,reménykedjetek,tinincstelenek,szegények,alárendel-
tek,megszégyenítettek!

Szom bat (ok tó ber 27.) 
Meg szé gye nül nek mind, akik el hagy nak té ged; mert el hagy ták az Urat, a fo -
lyó víz for rá sát. Jer17,13(Zsid3,12;Préd12,9–14;2Kor5,1–10)Amikormeg-
elégszemaközépszerűvel,amikorelégaz,amitúgyfélvállrólmegteszek,ami-
korelégazazigazság,amelyelsőretetszik,amikorjóafélsikeris,amikor
nemküzdökmár,nemkeresemavalódit,amikornemmegyekaforrásután,
akkorazéletemahalálfeléfordult.Nemkellellenségessélennem,elég,ha
beletörődöm,nemkellharcolnom,elég,hacsendbenvisszavonulok,Istent
márispocsolyának,poshadtmocsárnak,állottlavórnaktartom.Pedigná-
lavanazéletforrása,azélővíz,amelyethamegízlelvalaki,nemszomja-
zikmegsoha.

g KoczorTamás

Új nap – új kegyelem

vASáRnAPtÓL vASáRnAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 21-étől október 28-áig

HÍREK, HIRDETÉSEK kö szö net nyil vá ní tás
ATégy a Te het sé ge kért Ala pít -
vány a2011.éviszjafelajánlható
1%-ából216121Ft-otkapott.Az
összegetafótiKántorképzőIn-
tézetnyáritanfolyamánakdíjá-
ra,szociáliséstanulmányipályá-
zatok támogatására használta
felazalapítvány.
Felajánlásukat köszönjük,

2012. évi 1%-os felajánlásukat
köszönettelfogadjuk.Azalapít-
ványadószáma:18534984-1-08.
Beled,2012.október14.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma

pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat – 2013
AzÉszakiEvangélikusEgyházkerületPüspökiHivatalalelkészképesí-
tővizsgát,illetveparókusialkalmasságivizsgálatothirdetazonlelkészek
számára,akikaMagyarországiEvangélikusEgyház2005.éviIII.törvé-
nyének12.,13.,14.paragrafusaibanelőírtfeltételeknekmegfelelnek.
Aszóbelivizsgákvárhatóidőpontja:2013.február(apontosdátumról

ajelentkezőketidejébenértesítjük).Jelentkeznipostaiútonlehetnovem-
ber1-jéigazészakipüspökihivatalban(1125Bp.,SzilágyiErzsébetfasor24.),
azesperesiigazoláscsatolásával.Ajelentkezőkrészletestájékoztatástkap-
nakavizsgamenetéről,azírásbelifeladatokrólésaszóbelitételekről.

Dr.FabinyTamás, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke

H i r d e T é s

ACsillaghegyiEvangélikusEgyházközségszeretettel
hívjahíveitésbarátaitoktóber21-énabékásmegyeri
templomba(1038Budapest,Mezőu.12.)azösszegyü-
lekezésnapjára.Délelőtt10órakorazistentiszteleten
Do náth Lász ló prédikál.Délbenközösebédrevárjuk
vendégeinket.13órakorWolf gang Amade us Mo zart:

A va rázs fu vo la – Ing mar Berg man operafilmje.Ave-
títésutánLu dassy Má ria filozófiatörténészKét Sa rastro
– a fel vi lá go so dás des po tiz mu sá tól a fel vi lá go sult des -
po tá ig címmeltartelőadást.Azalkalomraabelépésin-
gyenes,önkéntesadományokatazonbanjószívvelfo-
gadunk.

meg hí vó az össze gyü le ke zés nap já ra


