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„Hitelesvoltpéldáulannakaﬁatallelkésznek
abeszámolója,akitegycigányfaluhatárábanazzal
acéllalállítottakmegahelyiek,hogyötezerforint
»útdíjat«szedjenekbetőle.Ámaztánegyikükígykiáltott
fel:»Hagyjátok,éneztacsávótismeremabörtönből!«”
„Kaj si tyiro phral?” f 3. oldal

78. évfolyam, 8. szám g 2013. február 24. g Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
„Egyrenagyobbámulattal
néztematemplombólvonakodva
távozókat,ésmegsejtettem
valamitazemberilélekéhségéről
ésszomjúságáról.”
Különös jelenség? f 11. oldal

„Aváratlanhelyzetekmutatjákmegleginkább,
hogymivelvanteleaszívünk.Atanultigazságcsak
akomfortoshelyzetekrejó.Valójábanakkor
mutatkozikmegigaziénünk,hitünk,amikorránk
lépnek,mintegyleejtettfogkrémestubusra.”
Palackposta f 12. oldal

Ára:275Ft

Parókus társsá iktatott hitves f 3. oldal
Csikk a kopjafán f 6. oldal
Interjú Csányi Vilmossal f 7. oldal
Északi testvéreink terepén f 8–9. oldal
Gospel – magyarul f 14. oldal
Légy csendes szívvel! f 15. oldal

Kacagásböjtidőben
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Túlcsordulás
Képes krónika a Szélrózsa-utótalálkozóról
b Meríts! pólós ﬁatalok és mini Túlcsordulás-plakátok, templomi elcsendesedés és kávéházi zsivaj, kerekasztal-beszélgetés és közös éneklés,
elgondolkodtató előadás és felüdítő koncertélmény – múltba nézés,
jelen levés és jövőbe tekintés. A tavaly nyári, fonyódligeti 9. Szélrózsa
országos evangélikus ifjúsági találkozó utótalálkozóját február 16-án,
szombaton tartották a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban.

Sopronból,Kőszegről,Kaposvárról,
Békéscsabáról, Szegedről, Debrecenből,Albertirsárólérkeztekazok
aﬁat alok,akik–néhánybudapesti
érdeklődőmellett–márazutótalálkozóelőestéjétisegyütttöltöttéka
Rózsáktereievangélikuskollégium
tornatermében.Mesterházy Balázs
Szélrózsa-atyaköszöntéseutánTaizé-áhítattal hangolódtak a programra,majdazelcsendesedéstkövetően – Csadó Balázs és Pongrácz
Máté lelkészekvezetésével–nagyszabásúkvízjátékbanmértékössze,
kiismeriközülükjobbanaSzentírást,
aSzélrózsátvagyéppaMagyarországiEvangélikusEgyházat.AzelmetornafáradalmaitvégülabékéscsabaiﬁatalokbólállóAnonimouse együttes
korálfeldolgozásos,bulislágereskoncertjénpihentékki.
Azelőestetöbbmintfélszázrésztvevőjéhezmásnapaztánmégkörülbelülkétszázancsatlakoztak.Afasorievangélikustemplombanateológushallgatókzenekarabiztattaközös
éneklésreajelenlévőket.AnyitóáhítatotÓcsai Zoltán pécsilelkész,azelső,1996-osváraljaiSzélrózsaötlet-és
házigazdájatartottaa„Mert amivel
csordultig van a szív, azt szólja a száj”
(Lk6,45b)igébőlkiindulva.(Áhítatának az EvÉlet részére átdolgozott
szövege a 12. oldalon, a Palackposta
rovatban olvasható. – A szerk.)
Azelcsendesedésutánarésztvevőkátvonultakaszomszédosgimnáziumtermeibe–kivéveazokat,akik
a két Tízek-tag lelkész, Réz-Nagy

Zoltán ésSmidéliusz Gábor U2-előadásátésörömzenélésétválasztották
aprogramokközül.
A további helyszíneken Nyáry
Krisztián Így szerettek ők – Magyar
irodalmi szerelmeskönyv címűkötetérőlLaborczi Dóra újságíróbeszélgetettaszerzővel,mígKubiszyn Viktort, aDrognapló írójátBedecs Réka
teológushallgatókérdezte.
Atízóraifalatokatdr. Fabiny Tamás, Gáncs Péter ésSzemerei János
kínálta.APüspökdesszert elnevezésűbeszélgetésenazevangélikus ﬁatalok oldalának szerkesztői–Baranyay Zsóﬁa, Gömbös Tamás ésGyőrffy Lajos –atoleranciárólfaggatták
azegyházkerületeklelkészivezetőit.
AkülönlegestársasjátékokkedvelőitSzunyoghy Zsolt, apestszentlőrinci gyülekezet tagja, a Mag yar
TársasjátékosEgyesületkorábbielnökevárta.
A lehetőségek piacán a Luther
Kiadó,aMagyarBibliatársulatésa
Szentírás Szövetség kiadványaiból
válogathattakazérdeklődők,illetve
megismerkedhettek a Tamás-mise
szervezőivel, és bepillantást nyerhettekazÖkumenikusSegélyszervezetmunkájába.Anosztalgiáznivágyókvisszanézhettékafonyódligeti
találkozónkészültképeketésvideókat,apszichodrámairántérdeklődők
pedig a láthatatlan színház és a
KÖSZI(KeresztényÖnkéntesekSzövetségeazIfjúságért)Mentactorinteraktívszínháziműhelyénekprogramjainvehettekrészt.

Adísztermetebédután„foglalhattákel”azutótalálkozórésztvevői.A
Szélrózsa Band részbenújfelállásban,
deamárjólismertrepertoárralés
hangszerelésselnyitottamegadélutániprogramoksorát.
Kövesdi Miklós Gábor nyáron a
KIE(KeresztyénIfjúságiEgyesület)
főhadiszállásán nevettette meg a
szomjoltás,éhségűzés,jóízűtereferemellettkacagásraisvágyókávéházazókat.Azutótalálkozónfőműsoridőben,közvetlenülaSzélrózsa Band
után,illetveazAmaro Del koncertjeelőttlépettszínpadra.Atöbbekközött Fábry Sándor gegcsapatát is
erősítő író, humorista, műfordító
öniróniátsemnélkülöző,bőfélórás
stand upjából utóbb – a tudósító
megﬁgyeléseszerint–a„Zöldgomb,
PIN-kód,zöldgomb,amen”poént
idéztékalegtöbben.
AzAmaro Del, azaz„amiIstenünk”zenekartareformáció és tolerancia tematikus év jegyébenhívták meg a szervezők. A tizennégy
évealakultformációKárpátaljáról
érkezett;tagjaiolyancigánymuzsikusok,akikegyszersmindmeggyőződéses keresztények is. Noha a
zsúfolt teremb en esély sem volt
táncraperdülni,aszékekalattazért
azelsőütemektőlkezdveritmusra
izegtek-mozogtakatalpak.Acigány
népzeneihagyományokbóltáplálkozó, dzsesszel ötv öz ött dall am ok
persze nem az öncélú mulattatás
eszközeivoltak–azelhangzottdicséretekmindaVőlegényirántérzettszerelmükrőltanúskodtak,így
koncertjükegybenkomolybizonyságtételisvolt.
Anaplezárásaképpenarésztvevők
MesterházyBalázsútiáldásávalindulhattakhaza–lélekbentalánmár
akövetkezőtalálkozástvárva.
f Folytatás a 12. oldalon

Hahó,Szerkesztőúr!Nincsittvalamitévedés?Ittvalaminagyonnemillikössze!Najó,egymosolymégtán
megférazemberszájaszegletében
ilyenkorböjtbenis.Nodekacagni?
Böjtiszelekfújnak,Szerkesztőúr!Az
asszonyokmostújrafeketeruhákban
sietnekatemplomba.Mostnemillik lakodalmakat tartani, sőt meg
kellenekövezniazokat,akikilyentájt
bálokatszerveznek.Kacagásböjtben?
Gondolniráisszentségtörés…
Annyirasokfélékvagyunk.Aböjt
sokaknakabánat,akötelezőszomorúság időszaka. Ők tán kötelező
koplalásra,éhezésregondolnak,pedigmilehetmaegyáltalánkötelező?
Aböjtiidőszakmifelénkmindig
magával hozta az egész hetes elcsendesedéslehetőségét,azevangélizációt. Ha beköszöntött a böjt,
mindenestementünkazimaházba,
hallgattuk a neves vendég dörgedelmes,megtérésrehívószavait.Sez
ígyvoltjó.AmikorKrisztusszenvedésére,kereszthaláláraemlékeztetaz
ige,nemidegenettőlanevetés?Persze,hogyaz.Deaböjtiidőévrőlévremegújulólehetőségismindenelveszettnek.
Isten megmenteni akar, szeretni
akar,magáhozölelniakar.Shaeztaz
öleléstátéltem,létezhet-eennélnagyobböröm?
Egyóvónőígyvallottpáréve,egy
korábbi ProChr ist evangéliz ác ió
után:
„Nekemezanyolcesteolyanvolt,
mintegytisztítófürdő,egyboldogságostáncJézussal.Mindenestefelkért,ésénrábíztammagam,éscsak
forogtunk-forogtunk… Az összes
télibál,aminrésztvettem,mitsem
érthozzáképest!
Tudod,énlassanhaladokahitútján.Sokszorhívogattak,miremeghallottam. Amikor megtapasztaltamIstent,sokáigmitsemtudtamJézusról.Valamimentálhigiénésszakembernek,természetgyógyászbibliaialaknakvéltem,akitkoratermészetfelettihatalommalruházottfel.

Nemtudom,hogymikordőltmegez
ateóriám,deakkorfergeteges»szerelembe«estemvele!Azistentiszteletolyanvolt,mintegyrandevú,és
mindent pótolni akartam, minél
gyorsabban. Sokszor voltam türelmetlen,azthittem,mindenazonnal
másképplesz.Decsaklassan,apránkéntváltoztakkörülöttemadolgok,
ellentétbenabelsővilágommal,ami
hátraarcotcsinált.
Azthittem,hogyahitrejutással
megoldódott minden, s boldogan
élek,mígmegnemhalok.Dealángolásutánjöttekahétköznapok,és
bedaráltagépezet.Olyanrutinból
mentminden,ésidővelegyrejobban
hiányzott valami. Megrémültem,
nemértettem.Aztánrájöttem,hogy
ez tisztára olyan, mint a házasság!
Megkötnikönnyű,demegtartani…
Tennikellértesokat:beszélgetni,időt
ésﬁgyelmetadni,megérteniésleginkábbnagyonszeretni.Mindenestül,feltételnélkül.Ésakkorkegyelem
vanésboldogság.
Van,hogyJézussal»ülünkaszekéren,éskacagvagurulunkleahegyről«.Aztánjönakeservesútfelfelé,
éstoljukerőlködve.
Ahitetápolni,éltetnikell.Megkapnikönnyűvolt,deállandógondozást
igényel. Például ilyenekkel, mint a
ProChrist.Erőt,szeretetet,közösségiélménytadott.Azelsőalkalomután
elhívtamakolléganőmet,ésazegyütt
töltött órák valami olyan többletet
hoztakakapcsolatunkba,amibiztosanáldásleszamunkánkban.
RészelettemvalaminagyEgésznek,amitolyankorérzek,haanyáricsillagosegetbámulom.Porszem
vagyok,mégispótolhatatlan.
Ésmosta»tánc«utánülünkJézussalaszekéren,éskacagvagurulunk
leahegyről.”
Sottjárjaazörömtáncotabárányautánhegyet-völgyetbejárópásztor,azelgurultpénzmiattházátkisöprőasszonyésazelkóboroltﬁát
napontahazaváróapa…

A szerző evangélikus lelkész, a BácsKiskun Egyházmegye esperese

Igehirdetés8naponát
–műholdonkeresztül
ProChrist-sajtótájékoztató
b A ProChrist fő előadójának személyes részvételével tartott sajtótájékoztatót múlt csütörtökön a műholdas evangélizációsorozat magyarországi szervezőbizottsága a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) székházában. UlrichParzany délután – Evangélizáció
ésEurópa címmel – előadást is tartott, melyben további műhelytitkokat is elárult a március 4. és 11. között immár ötödik alkalommal megszervezendő nyolcnapos ökumenikus sorozatról. A nyugalmazott német evangélikus lelkész a kilencvenes évek eleje óta áll a ProChrist mozgalom élén, 1995-től pedig az alkalmak igehirdetője.
f Folytatás a 4. oldalon

 e 2013.február24.

Oratio
œcumenica
Urunk! Hálát adunk neked azért,
hogy hozzád mindig fordulhatunk
imádságunkban. Jó tudnunk azt,
hogy te ismered életünket, látod,
mennyi szenvedés vesz körül bennünket.Magunkisabajoktengerén
hánykódunk.Televanéletünktestilelkigondokkal,törésekkeléscsalódásokkal.Törékenyéletünketmost
letesszükeléd.Nemhozhatunkmást,
csakazt,amiamiénk:vétkeinket,félelmeinket, ürességünket. És kérünk:tetöltsdfelüresszívünket,és
szabadítsmegmindattól,amitőled
elválasztbennünket.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél
meg,Urunk,irgalmadróléskegyelmedről, mert azok öröktől fogva
vannak.”
Urunk! Áldott légy keg yelmed
sok-sokjeléért,amelyekkelkíséred
életünket,hogynecsaknyomorúságunkraésbajainkranézzünk.Hálát
adunkazért,hogyvanmirevisszatekintenünk,hogykegyelmedgazdagságátésirgalmadateddigismegtapasztalhattukéletünkben.Kérünk,
segíts, hogy bizalommal tudjunk
előre is tekinteni, hogy erőt tudjunkmerítenimegváltószenvedésedből,ésígytudjukszolgálnineveddicsőségétmindannyianott,ahováállítottálminket.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél
meg,Urunk,irgalmadróléskegyelmedről, mert azok öröktől fogva
vannak.”
Istenünk! Köszönjük, hogy javunkatakarod,ésmindentmegtettélüdvösségünkre.Kérünk,adjtöbb
kitartástéserőt,hogybennedbízva,csendbenviseljükanehézségeket, és felelősen éljünk a nekünk
adatottlehetőségekkel.Add,hogy
JézusKrisztusUrunkbanmeglássuk
üdvösségedetésateörökakaratodat,mellyelüdvösségrehívsz,ésazt
szeretnéd,hogymindannyianáldjunkésdicsérjünktégedmáritt,földiéletünkben.
Kérünk,terjeszdránkáldásodat,
hogyazazáldás,melyetegykorahívőkatyjának,Ábrahámnakadtál,és
amelyJézusKrisztusbanteljesedett
kiimmármindenkireezenavilágon,
rajtunkkeresztülisterjedjentovább
aföldön.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél
meg,Urunk,irgalmadróléskegyelmedről, mert azok öröktől fogva
vannak.”Ámen.
S e m p e r r e f o r m a n da

„Aligvannehezebb,mintsajátakaratunkról letéve mindent Istenre
hagyni. Ez mutatja, hogy milyen
felségesésszükségesimádságaMiatyánk harmadikkérése,smennyireteljeskomolysággalésteljesszívvelkellaztimádkoznunk.Mertbizonyigennagydologmegöldökölni
amiakaratunkat,hogyegyedülIstenakaratalegyen.Bűnvallomásez
arról,hogytenemtudodvéghezvinniIstenakaratát,éskönyörgésazért,
hogyIstenkegyelmebocsássameg
tehetetlenségedet,sadjonerőtmegcselekvésére. Hogy Isten akarata
megtörténjék, a mi akaratunknak
megkelltörnie.Mertekettőegymás
ellenvan.”
d Luther Márton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!
(Szabó József fordítása)

forrás
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Atörvénycélja
AMásodik(Deutero-)Ézsaiásként
számontartottprófétaazÚrSzolgájának küldetését mindenekelőtt a
törvényhirdetésébenlátja.Deezzel
nem éri be, és hozzáteszi: az Úr
Szolgájaérvénytisfogszerezniatörvénynek, és nemcsak a választott
népközött,hanemazegészföldön.
DekiisezazÚr Szolgája? Prófétánáltöbbnekkelllennie,hiszenaprófétáknaknemtisztük,hogyIstentörvényénekésáltalábanIstenigéjének
érvénytszerezzenek.Aprófétafeladata,hogyIstenrábízottigéjéthirdesseéstovábbadjaazoknak,akiketIsten
megakarszólítani.Akárhallgatnakrá,
akárnem,aprófétaezzelbetöltötte
feladatát.MásodikÉzsaiásazonban
olyanSzolgáróljövendöl,akinemcsak
prédikál,hanemIstentörvényénekaz
egészföldönérvénytszerez.
Márazószövetséginépisérezte,
hogyezaSzolgatitokzatosésegészen
különlegesszemély,mertatörvénynek nem a minden időben elvárt
módon,nemítélettelfogérvénytszerezni.Hiszenaztmondjarólaapróféta, hogy „a megrepedt nádszálat
nem töri össze, a füstölgő mécsest
nem oltja el”. Akiítélettelakaratörvénynek érvényt szerezni, az nem
ígyviselkedik.Mertahogyakésőbbi
fejezetekben(lásdÉzs50.és53.rész)
kiderül,ezaSzolgainkábbártatlanul
magáravesziatörvényszegőkítéletét,
minthogyőketsújtanáaítélettel.
A próféta kimondatlanul is ráérezarra,hogyatörvénynemakkor
érvényesül,haatörvényszegőkmegbűnhődnek,hanemhaIstenheztérnek, és Isten akaratának betöltői
lesznek.Mertezatörvényigazicélja,ésamegígértSzolgaezértacélért

áldozza majd fel az életét, és így
hirdetiigazánatörvényt.
NemtévedetttehátFülöpapostol,
amikor az úton hazafelé hintóján
azÉzsaiás könyvét ésabbanisazÚr
szenvedőSzolgájárólszólórésztolvasóetiópkincstárnokkérdésére–
„Kiről mondja ezt a próféta?” (ApCsel
8,34) – Jézust kezdte hirdetni az
íráshelyalapján.Ésnemtévedetta
koraikeresztényteológiasem,amikorÉzsaiás könyvének azÚrSzolgájáról szóló jövendöléseit messiási
próféciakéntértelmezte.Hogymindigmindenrészletébenhelyesen-e,
azmáskérdés.
Demiisatörvényvalódicélja,és
aJézusszemélyébeneljöttMessiás
hogyanszereznekiérvényt?
Luther aHázi postillákban olvasható,egyikmennybemenetelünnepi prédikációjában ezt mondja: „A
törvénynemcsakaztkívánjatőlünk,
hogykülsőlegtisztességeséserkölcsöséletetéljünk,ésazáltalaelőírt
cselekedeteket véghezvig yük, hanem valódi, készséges és tökéletes
külsőésbelsőengedelmességetiskövetel,amelyszerintIstentteljesszívünkbőlkellszeretnünk,felebarátainkatpedigmintönmagunkat.Ennek
alapjánazembereknagytöbbségének,haésszerűengondolkodik,be
kellismernie,hogyerrebizonysosem
törekedett teljes komolysággal, és
mégkevésbécselekedte,sőt–miként
atapasztalatmutatja–igengyakran
ennekazellenkezőjétművelte.Azok
fölött,akikeztbelátják,atörvényrögtönkimondjaazítéletet:»Átkozott,
akicselekedeteivelatörvényminden
igéjétbenemteljesíti!«
Atörvénybetűszerintikülsőér-

telmezéseperszeképmutató,elbizakodott, kevély »szenteket« nemz,
akikszámosnagybűnüketnemérzikbűnnek,ésnemisvesznekróluk
tudomást. De én most nem róluk
szólok, hanem azokról, akik a törvénynek nem a betűjét, hanem a
szellemétnézik.Nekikilyenkövetkeztetésrekelljutniuk:»Jajneked!Te
nemacsászárellenvagyvalamelyik
királyellenvétkeztél,nemisazország
kormányzójaellen,hanemafelséges
örökkévalóIstenellen!Azőigéjétés
parancsátnemcsakmegvetetted,hanem egész életedben gonoszul és
szántszándékkalellenecselekedtél.
Ezértőnemcsakideiglenesbüntetést
ró ki rád, hanem a pokol fenekén
örökkön-örökkéfogbüntetni.«
Ilymódonatörvénymindenembertfoglyulejt,azazmegijeszt,megátkozéselkárhoztat.Retteneteséselviselhetetlen fogság ez, amelyből
senkikinemszabadulhat.Akegyes
ésistenfélőszívmélyenátérziezt,mikénttöbbzsoltáriserrőlkesereg.A
képmutatóésdurva,gonoszemberektömegeiiséreznifogjákeztegykor:hanemebbenazéletben,hogy
kegyelmetnyerjenekésüdvösségre
jussanak,akkorvégórájukon,amikor
örökgyalázatéskárhozatvárrájuk.”
Akiket a Szentlélek elhagy, azok
válnakolyanképmutató,durva,gonoszemberré,akikrőlLutherbeszél,
akik csak haláluk óráján fogják tapasztalni,hogyatörvénynemőket
igazoljamásokkalszemben,hanem
őketítélieléskárhoztatja.
Ezértjajnekünkis,haatörvény
kőtábláivalmásokkárhoztatásának
eszközekénthadonászunk.Akkora
kőtáblákvégülránkfognaklesújta-

Istentisztelet-előkészítés
ésénekválasztásSzombathelyen
b Hetilapunk Liturgikussarok rovatában már többször hírt adtunk a szombathelyi istentiszteleti élet fejlődéséről és gazdagodásáról. A Cantate rovat alábbi
írása az egyházzene felől közelíti meg ugyanazt a témát.

ALiturgikus könyv (LK)bevezetését
megelőzően tudatosan vállaltuk a
próbagyülekezeti státust. Kezdettőlfogvatörekedtünkarra,hogyaz
újistentiszteletiformákmindegyikét
kipróbáljuk, és istentiszteleti életünkbefokozatosanbeépítsük.Ma
elmondhatjuk,hogymindegyikistentiszteletiformáthasználjuk,sőt
azLKmásodikkötetébenmegjelenőkazuálisistentiszteletirendeket
isátvettük.
Vasárnapreggelmindigúrvacsorás istentiszteletet tartunk,amelyen
azLKénekversesrendjétgyakoroljuk, de a Kyrie bővített formáját
énekeljükalelkészekvezetésével.A
liturgikuskórushavontaegyszerés
ünnepeinken szolgál zsoltárok és
másliturgikustételekéneklésével.Az
énekválasztások során törekszünk
arra,hogymegteremtsükazösszhangotazajánlotténekek,illetveakántorok–Lakner-Bognár Nóra ésLaborczi Erzsébet – általkiválasztottdarabokközött.Avasárnapiistentiszteleteken előre beosztott lektorok
szolgálnak,ésazúrvacsoraelőkészítésébenisrésztvesznek.
Areggeliistentiszteletetkövetia
családi istentisztelet, amelyenegyre

nagyobb számban jelennek meg a
családok.IttazLKcsaládiistentiszteletirendjétkövetjük,azeneianyag
azonbanjórésztifjúságiénekekbőláll,
amelyeketzenekarkísérzongorával,
gitárral,fuvolávalésbasszusgitárral.
Ezagyakorlatiseloszlatjaaztanémelyekáltalterjesztetttévhitet,hogy
agazdagodóliturgiaellentétbenáll
akortárs,ﬁatalosvagyalternatívistentiszteletiformákkal.EzttámasztjaaláazutóbbiévekbenSzombathelyenésVasmegyemásgyülekezeteibenegyházmegyeiszintenszervezett
Tamás-misék sorozatais.
Gyülekezetünkbenahétderekán,
rendszerintszerdán,hétközi istentiszteletet tartunk.Ennekarendjeváltozatos. Rendszeresen használjuk az
énekeskönyv17-esrendjétésaGyülekezeti liturgikus könyv (GyLK)áhítat-ésistentiszteletiformáit.AGyLK
széprendjeit(Krisztus-dicséret, Luther-litánia) gyakoroljuk intézményeinkáhítatainéstestületigyűlések
elején.
Azegyháziesztendőnagyünnepei
előttahétköziistentiszteletkeretén
belüladventiésböjtivesperást tartunkkórusunkszolgálatával.Húsvét
ünnepehajnali istentisztelettel kezdődik:felnőttekkeresztelésévelvagy
keresztelésrevalóemlékezéssel.Karácsonynyitányaazéjféli istentisztelet, amelynekkeretébenaliturgikus
rendet használjukorgonakíséretnélkül.Ilyenkorazősigregoriándallamoksegítenekminketabban,hogy
elmerüljünkazinkarnációtitkában.
AliturgikusrendeténekeljükCantatevasárnapjánis.

Agyülekezetnemfeledkezikmeg
azapostolokésevangélistákneves
napjairólsem,amintKeresztelő János születéséről(június24.)ésMihály arkangyal ünnepérőlismegemlékezünk. Mintegy szombathelyi
specialitásként november 11-én a
Mártonok ünnepét is megtartjuk,
amikor Szent Mártonra – Savaria
szülöttére,adiakóniaikonjára–és
areformátorLuther Mártonra mint
Krisztustanítványairaegyüttemlékezünk.
Akonﬁrmációtősszeltartjuk,MihályfőangyalésaReformációünnepeközéesőidőszakban.Természetesenaziskolánkésgyülekezetünk
tanévnyitó (Veni Sancte) éstanévzáró (Te Deum) istentiszteletétisalaposanelőkészítjük,amintaznéhány
éveaMagyarTelevízióközvetítésébenisláthatóvolt.
Az istentiszteleten a lelkészek
szerepeisjelentős,azadottalkalom
felelőseáltalábanazigehirdető,aki
egyeztetakántorokkal,azegyházﬁvalésalektorokkal.Azigehirdető–
kevés kivétellel – a perikóparend
alapján készül; a prédikáció hanganyagafelkerülahonlapunkra.Ha
mindhárom lelkész jelen van az
adottistentiszteleten,akkormindannyianszolgálnakis.Egyikükvégzi a gyónást és a bevezető részt,
hozzácsatlakozikaKyrie éneklésekorazigehirdető,ésfelváltvaéneklikabővítettKyriét. Azigehirdetőaz
igeiliturgiakezdetétőlvezetialiturgiátazigehirdetésvégéig,tehátalelkészekváltjákegymástazoltáriésaz
ambótólvégzettszolgálatban.

niátkukkal,ésbennünketfognakkárhozatbataszítani.
AkikviszontIstenLelkéneksegítségével, lelki módon értik a törvényt,azoklélekbennapmintnaptapasztalják,hogyatörvényőketítéli
el.Denemazért,hogykétségbeessenek, hanem miután rádöbbentek,
hogy megváltásra szoruló, kárhozatotérdemlőbűnösök,atörvényezzelafelismerésselegyenesenKrisztushozhajtjaőket.Mertezatörvény
igazirendeltetése!
Páljólértiezt,amikoraRómai levélben (Róm3,20)aztmondja,hogy
a törvény a bűneink felismerését
szolgálja,úgy,hogyvalóbanbűnnétesziabűntazéletünkben.Olyanná,
amiéget,mintaparázs!Amiveltöbbé nem lehet együtt élni! Amitől
sürgősen szabadulni kell! Amivel
Krisztushozkellmenekülnünk,mert
egyedülnálavanaszabadulás.
AprófétaáltalazÚrSzolgájának
nevezettMessiás,Jézus,azIstenFia
–aki„nem kiált, nem lármáz, és nem
hallatja szavát az utcán. A megrepedt
nádszálat nem töri össze, a füstölgő
mécsest nem oltja el” – nemkívül,az
utca zajában, hanem a szív belső
csendjében szerez érvényt a törvénynek:atörvényáltaléletrekeltiés
égető parázzsá teszi szívünkben a
bűnt,hogymiutánabűneinkokozta gyötrelmünkkel hozzá menekülünk,avelevalóközösségbenmegszabadítson bűneinktől, és Isten
gyermekeivéteremtsenújjá,akikellenmárnincstörvény,mertabbanlelik örömüket, hogy engedelmesen
cselekszikIstenakaratát.
g VéghElyiAntal
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A két lekciót lektorok olvassák,
egyikükvezetiahitvallást(Apostoli
vagyNiceai hitvallás),ésmindketten
mondjákakönyörgéseket.Háromlelkészszolgálataeseténaharmadiklelkész az úrvacsorai liturgiát vezeti
albábanstólával.Amásikkétlelkész
talárbanstólávalszolgál.Azúrvacsorailiturgiaidejénmindenlelkészaz
oltártérbenvan,ésegyüttmondják
aszereztetésiigéket,majdaPax tételnél kilépnek az oltártérből, és a
gyülekezettagjaihozfordulnakabékességjelével.
Azúrvacsorátkétféleképpenosztjuk:azostyamerítéséveléshagyományosmódon.Nagytömegeseténaz
egyiklelkészkilépazoltártérből,és
ottosztjaazúrvacsorát.Alelkészek
–esorokírójánkívülTorma-Hasza
Mónika másodlelkész, Papp Judit
beosztott lelkész – összehangolt
munkájaésfeladatmegosztásaszimbolikustartalommalbíragyülekezeti
ésistentiszteletiéletben.Említésre
méltómégazegyházzeneiésjótékonyságikoncerteksorozata.
Célunk,hogyegyházunkliturgikus
megújulásánakműhelyekéntvégezzük szolgálatunkat; ez reményeink
szerintkihatmásgyülekezetekéletéreis.AzistentiszteletaKrisztussal való találkozás legvalószínűbb
alkalma,nekünkpedigarrakelltörekednünk,hogygazdagliturgikus
örökségünkethétrőlhétrefelragyogtassuk,ésaSzentlélekmagávalragadójelenlétehitükbenerősítsegyülekezetünktagjait.
g GrEgErsEn-LabossaGyörgy
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Konzultáció
cigánymisszióról–
kormányzati
tisztségviselők
részvételével

MegújulórégiszolgálatBudahegyvidéken
Keczkó Szilvia iktatása

Azünnepialkalmonazesperesahétigéje,a91.
zsoltáralapjánarrólszólt,hogyIstensemmilyenkörülményekközöttnemhagyelbennünket.Mégakkorsem,amikorelfáradunk,megtörünk,ésaszemélyes,szívünkmélyérőljövő
imádságokatgépiesenelhadartszólamokváltjákfelajkunkon.A„régi-új”szolgálatbaelindulólelkészneknemazadbátorítást,hairracionálisígéretekkelhalmozzukel,hanemazazígéret,hogyIstenvelünkvanazirracionálishelyzetekbenis.„KedvesSzilvia!Erősítsen,hogyvan
megmentőd!”–hangzottazesperesifelszólítás.
Fabiny Tamás püspökrövidigeiköszöntésébenÉzs66,13-atidézte:„Ahogyan az anya vigasztalja ﬁát, úgy vigasztallak én titeket…”
Egyházunknakértéke,hogynőketisfelszentel
szolgálatra,ésezáltalteretadazigenőiszemmel való tanulmányozásának, amely sok új
szemponttalgazdagítjahitételünket.Szilviaﬁatal,háromgyermekesédesanyaként,hűséges
feleségkéntéselkötelezettkeresztyénkéntmár
eddigistanúbizonyságátadtaannak,hogy„nőies”igelátásáraszükségvan.
Azünnepélyesbeiktatás,illetőlegajelenlévőhuszonháromszolgatársáldásaésaConﬁrma utánKeczkóSzilviaparókuslelkészkéntelsőízbenálltaszámárajólismertszószékre.Róm
8,28alapjánmegfogalmazottbizonyságtételében

alelkésznőfelidézteaztanapot,amikor–éppennyolcéve–elsőszülöttgyermeküketháromnaposanhazavittékakórházból.Ahogyanakkoris,amaiünneppelisújéletszakaszveszikezdetét,ésújabbnagyfelelősséggelbízzamegIsten–mondta.SajátbevallásaszerintIstenéppenaztaterületeterősítettemegbenne,amelytőlegykoronidegenkedett:agyermekekközötti
szolgálatot…Akicsinyekközöttülve,őketIstenigéjéretanítvaazlehetareménységünk,hogy

nulókésőbbiférjével.Egyetemitanulmányaiknak
egyszerreértekavégére,ésettőlkezdve–házaspárként–lelkészipályájukfejfejmelletthaladt.
Hatodévüketegyidőben,bármás-másbudaigyülekezetben(Budavárban,illetveBudahegyvidéken)
töltötték,s2004júliusábanegyüttállhattakmeg
Váconazoltárelőttordinációjukalkalmával.KözösenkezdtékmegbeosztottlelkésziszolgálatukatPilisen,ahonnankétévmúltánkerültekjelenlegiszolgálatihelyükre,Budahegyvidékre.

AzÉszakiEgyházkerületPüspökiHivatalában
egyházunkcigánymissziósstratégiájánakmegvitatásáragyűltekösszelelkészekésnemlelkészek.
AfőlegBorsodrakoncentráló,február15-imegbeszélésenBirkás Antal, azEmberiErőforrások
MinisztériumaEgyházi,NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokértFelelősÁllamtitkárságánakfőtanácsosaésSztojka Attila, aminisztériumTársadalmiFelzárkózásértFelelősÁllamtitkárságánakfőosztályvezető-helyetteseisrésztvett.
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b Lila helyett piros terítő díszítette az oltárt
böjt első vasárnapján, február 17-én a budahegyvidéki evangélikus templomban. Mindez nem egy tréfás kedvű egyházﬁ csínyének
volt betudható, hanem a délutáni iktatási istentiszteletnek, amikor is BenceImre esperes – a gyülekezeti közgyűlés egyhangú
döntésének eleget téve – beiktatta parókus
lelkészi állásába a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközségben beosztott lelkészként
hetedik éve szolgáló KeczkóSzilviát.

azelvetettmagamagaelrendeltidejébenkihajt,
ésbeérikagyümölcs.
Azistentiszteletetkövetőünnepiközgyűlést
dr. Vidovszky István felügyelővezette.Aköszöntésekközötttöbbízbenismegszólaltagyülekezeténekkara,amelynekkíséretébőlazegyházközségvezetőlelkésze,Keczkó Pál ezúttal
egycajondobbalvállaltrészt.
KeczkóSzilviaevangélikusősöktöbbgenerációjávalahátamögöttmentateológiára.Itttalálkozottazugyancsakteológus-lelkészszakonta-

Akövetkező–egyevangélikuslelkészéletébenfontosnakszámító–mérföldkőnélazonbanSzilvianemtarthattaalépéstférjével:aparókusialkalmasságivizsgálatazőesetébenhat
esztendőtváratottmagára,hiszenegymásik,nemesfeladatotkapott,azanyaihivatást.Végül
2012-ben„eljöttazőidejeis”.Ezutánmáregy
évetsemkellettvárnia,hogyférjemellettazegyreerősödőésszámosszolgálatiterületenaktív
gyülekezetlelkészivezetőjénektudhassamagát.
g HHÁ
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Egyreinkábbérzékeliakormányis,hogya
romastratégiábandöntőszerepetkaphatnakaz
egyházak.Akormányzatitisztségviselőkhangsúlyozták,szükségvanamunkájukraeterületenis,ésarrabiztattákazegyházivezetőket:ne
tántorítsaelőket,hatámadásokatkapnak.
Milehetazegyházáltaladotttöbblet–aszociálissegítségnyújtásontúl–ebbenaszolgálatban?Elsősorbanatanítványságravalóelhívás,
másrésztpedigameglévőkeresztyénközösségekbevalóintegrálás,aholnemcsakrésztvevőként,
hanemaktívszolgálókéntisjelenvannakcigány
testvéreink.Györﬁ Mihály nyírtelkievangélikus
lelkészszavaivalélveamisszióalapjai:megismerni,Krisztushozszeretni,szolgatárssáfogadni.
g HHA

„Kajsityirophral?”
Ezekenahasábokonnéhányhónappal ezelőtt (EvÉlet, 2012. október
28.) Borsod-hevesi mentőcsomag?
címmelbeszámoltunkarrólakezdeményezésről,amelyanehézhelyzetbenlévőegyházmegyemegsegítését
célozza. Most örömmel adhatom
hírül,hogyszámospontonmárműködikezarendszer.
Mindenekelőtttörvényesválasztás
nyománbeiktattukazújesperest,Buday Barnabást ésarégi-újfelügyelőt,Gyuris Miklóst. Reménységszerinthamarosanfelállésfelelősségteljesenműködnikezdazegyházmegyei
presbitériumis,továbbávégrezsinati
küldöttekislesznekamegyéből.Az
egyházkerületi közgyűlés döntése
alapján hárommillió forintot borsod-hevesiprogramoktámogatásárakülönítettünkel.Ehhezszükség
voltatöbbiötegyházmegyeönzetlenségéreis,hiszenazidénamúgyis
szűkülőprojektﬁnanszírozásikeret
mintegyfelétegyetlenegyházmegyénekszánjuk.
Abelsőpályázatelsőkörébenmár
gazdárataláltközelkétmillióforint,és
amégmeglévőösszegetiselkívánjuk
juttatniazoknakagyülekezeteknek,
amelyekmisszióiésgyülekezetépítésicélúprogramokatállítanakössze.
(És nem utolsósorban van érdemi
éves munkatervük, elfogadott zárszámadásuk,valamintrendbennyilvántartjákanépmozgalmiadatokat.)
Atízpontoscsomagtervtöbbielemeismegvalósulóbanvan,például
többjelétlátjukországonbelülitestvérgyülekezeti szerveződésnek, és
örülünkannak,hogyakormányzat
általkiírtpályázatraazegyházmegye
szintemindengyülekezeteadottbe
anyagot.
Szeretnénkmásmódonistámo-

gatniaborsod-hevesieket.Ahogya
munkaév elején a Miskolc melletti
Mályibantartottunklelkészértekezletet,úgymájus11-éntudatosanKazincbarcikánrendezzükmegazegyházkerületimisszióinapot,aztmegelőzőenpedigEgeradmajdotthont
aközgyűlésünknek.Elődöm,D. Szebik Imre nyugalmazottpüspök,aki
évekótanagysikerrelszervezgyülekezetimunkatárs-képzőtanfolyamokat, vállalta, hogy a közeljövőben
Miskolconindítelegykihelyezetttagozatot. Őszintén reméljük, hogy
bőségesenlesznekolyanjelentkezők,
akiktenniakarnakgyülekezetükért,
egyházmegyéjükért.
Tudtuk,hogyazegyiklegnehezebb
feladatakibontakozásiprogramnak
azapontja,amelyaztkériazegyházmegyétől,hogy„tematizáljaaroma
lakosságkörébenvégzendőmissziói
munkalehetőségeit,konkretizálvaazt
az egyes gyülekezetek helyzetére”.
Ittsemszeretnénkmagukrahagyni
a gyülekezeteket. Egyrészt Szabó
Lajos rektorral arról egyeztettünk,
hogyazEvangélikusHittudományi
Egyetem vállalja, hogy a teológiai
képzésbentudatosanésfeladatorientáltanfoglalkozikezzelakérdéssel,
másrésztazegyházmegyetöbblelkészeszámárafebruár15-énkonzultációtszerveztünkacigányokközötti
munkalehetőségeiről.
Tudjuk, hogy nem könnyű ez a
szolgálat. Sok előítéletet és valós
akadálytkelllegyőzni.Abeszélgetésben ezekről is őszintén szóltunk.
Hitelesvoltpéldáulannakaﬁatallelkésznekabeszámolója,akitegycigányfaluhatárábanazzalacéllalállítottakmegahelyiek,hogyötezerforint„útdíjat”szedjenekbetőle.Ám
aztánegyikükígykiáltottfel:„Hagy-

játok, én ezt a csávót ismerem a
börtönből!”
Egymásiklelkészarrólszámoltbe,
hogyakórházilelkigondozástalaposanátkellettszerveznie,mivelaromák–hagyományaikszerint–tömegesen,nagycsaládbanlátogatjákbetegeiket…
Csakacigányokatközelrőlnemismerőkborzadtakelazon,hogybizonyoscsaládokbanapicibabátakutya csec sére teszik, hogy onnan
szopjon.Abeszélgetésbenegyszerreérintettükaromáknakamélyszegénységgelésabűnözésselkapcsolatosriasztóadatait.
Akiútkeresésébensokatsegített,
hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumánakkétmunkatársaisközöttünkvolt:Birkás Antal főtanácsos
és Sztojka Attila főosztályvezetőhel yett es. Ők egyr észt ann ak a
rosszulértelmezettszociálpolitikának
ahibáiramutattakrá,amelynemvesziﬁgyelembeafenntarthatóságésaz
inkulturációszempontjait.Valóigaz,
hogyazetnobiznisz,továbbáönjelölt
jogvédőkámításaiissokatártottaka
cigányokügyének.
Azőelőterjesztéseikbőlésaromák
közöttimunkábanjáratoslelkészek
beszámolóiból viszont megismerhettünk néhány sikeres projektet.
Ilyenpéldáulaszociálisföldprogram,
amelynek keretében cigány családokföldet,vetőmagotvagykisállatot
kapnak,azzalacéllal,hogyidővel–
megfelelőenirányítottéstámogatott
gazdálkodással–eltudjáklátnimagukat és környezetüket. A Györﬁ
Mihály nyírtelkilelkészáltalirányítottilyenprogramatermelőketésa
fogyasztókat összekapcsoló Luther
market egyikbázisakéntszolgál.
Megismertük továbbá a „biztos

é g tá j o ló

kezdet”nevűtámogatásiformátvagy
atanodákműködését,amelyekbenaz
aközös,hogyacigányokéletformájához,családiviszonyaihozigazodva
kínálnaksegítségetszociáliséstanulmányiügyekben.
Egyetértettünkabban,hogymindennekazalapjavalódiközösségmegteremtése.Ennek–ésamunkának,
illetveatanulásnak–ahiányaugyanis
unalmateredményez,amikönnyen
torkollikbűnözésbe.
Nemzetközikitekintésbenfelhívhattamaﬁgyelmetarrais,hogyszámostestvéregyházésaLutheránus
Világszövetségismindnagyobbérdeklődéstmutataromákközöttvégzendő,atérségbenelengedhetetlen
szolgálatiránt.MégazEgyesültÁllamokbólisérkeztekolyanevangélikus ﬁatalok, akik önkéntesként a
magyarországi cigányok között kívánnakegyéveteltölteni.
Aromákközöttiegyházijelenlétnekiskülönféleformáivannak.Volt,
akiahangsúlytaszociálissegítésre,
másatanításra,ismétmásahitébresztésretette.Vallom,hogyezeka
formákjólmegférnekegymással.
Bakay Péter, egyházunk cigányügyireferenseúgyfogalmazott,hogy
ahitrejutássalacigányokgenerációkattudnakelőrelépni.Enneknemellentmondvaazegyikborsodilelkész
aztmondta,hogyszerinteahelyiközösségeknehezenfogadnákelcigányokcsatlakozásáthozzájuk.Ennek
kapcsánazthangsúlyoztam,hogyaz
Apostolok cselekedeteiben nemcsak
Saul-Pál,hanemadamaszkuszigyülekezet megéréséről is olvasunk. A
gyülekezettagjainakugyanisaztkellettátélniük,hogykorábbiellenségük
lettaközösségtagja.Nekikislekellett
győzniükellenérzésüket.Ahogyanők

Isten Szentlelke segítségével ellenségbőltestvérrélettek,úgytalálhatunk
miisegymásraazokkal,akiktőlkorábban,nemoknélkül,bizonyféltünk.
Erre a helyzetre tekintve is lehet
idézniegy,azeredetiösszefüggésszerintazsidókésapogányokviszonyára utaló újszövetségi igét. Ezért is
prédikáltamanyíregyháziromaszakkollégiummásfélévvelezelőttiindulásakorPálapostolnakerrőlavallomásáról:„(Krisztus) a mi békességünk, aki
a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az
ellenségeskedést…” (Ef2,14)
Írásomvégénadósvagyokméga
talányoscímmel.Nyilvánnemmeglepő,hogycigányulvan,mégpediga
borsodiak között leginkább elterjedtoláhcigánynyelven.Hogymitjelent?Nemárulomel.Kéremazolvasót,hogyamegfejtéshezkeressekia
Bibliából 1Móz 4,9-et. Vedd és olvasd! Akinek van füle, hallja! Ne
csakBorsodban.
g FabinyTamás

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

 e 2013.február24.

kErEsztutak

EvangélikusÉlet

Igehirdetés8naponát–műholdonkeresztül

Házassághete
aDeáktéren
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NéhánytényFranciaországról

Kiemelkedőmédiaﬁgyelemkísértefebruár10–17.közöttaházassághetének
programsorozatát.Azírottsajtó,akülönbözőtévé-ésrádiócsatornákösszesentöbbmintháromszázalkalommaladtakhírtanyolcnapeseményeiről.
Ahétezéviarcai–aVárnagy Andrea, Farkas Zsolt zongoraművészházaspár–istöbbszörvallottakakamerákésmikrofonokelőttcsaládiéletükről,keresztényértékrendjükről;aBálint-napotmegelőzőesténpedigegyütt
muzsikáltakaBoyzless Voice lánycsapattagjaivalaDeáktérievangélikustemplombanösszegyűlt,mintegykétszázfősgyülekezetelőtt(felső képünkön).

Az idei imanapra való készülődést
Franciaországbemutatásávalfolytatjuk. Rögtön felmerülhet a kérdés:
milyenújinformációvalszolgálhatnánkecikkben,amelyrőlnetudhatott
volnamárkorábbanisazolvasó?
Nos, talán mégsem árt újra felidéznünkmindazt,amitföldrajz-és
történelemórákon tanulhattunk e
hatszögalakotformázóországról.
Franciaország kontinentális területeEurópanyugatifelénmintegy
551500négyzetkilométerenterülel
a Földköz i-teng ertől egés zen az
Északi-tengerig,aRajnátólazAtlanti-óceánig.AszárazföldhözszámítjákKorzikaszigetétis.
Az ország gyarmatosító múltja
örökségekéntEurópátóltávoli,úgyneROY
YAUME-UNI
AU
UME-UNI
U

pokcsúcsaittaláljuk.IttemelkedikEurópalegmagasabbpontjais,a4808
métermagasMontBlanc.
Azországéghajlataisváltozatos,
hiszenadélividékmediterránklímájú,míganyugatipartoknálóceáni,a
magasbanpedigahegyvidékirejellemzőidőjárásuralkodik.Anagyvárosokvonzerejétabővizűfolyók,az
esőkáltalgyakranöntözött,burjánzónövényzetésamérsékeltégövadtakellemesmelegerősíti.
BELGIQUE
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Másnapaházaspárönállókoncertetadott–Szerelmi álmok címmel–a
szomszédosgimnáziumdísztermében(alsó képünkön).Ezalkalommaljelen
voltaházasságheteközpontirendezvényeinekfővédnöke,Herczegh Anita
– Áder János köztársaságielnökfelesége–is.Aközönségezúttalnemcsak
Liszt-művekethallhatott,hanemaművészekkelfolytatottbeszélgetésnekis
részeselehetett:Radosné Lengyel Anna újságíró,rádióriporter,aDéliEgyházkerületfelügyelőjefaggattaőket(középső képünkön) aközöszenélésről,párkapcsolatukkulisszatitkairól,deszóesettpéldáulLisztmegtérésérőlis.
g BPM

szociálpedagóguskéntﬁatalkorúelítéltekkel foglalkozik egy büntetésvégrehajtásiintézetben.Magyarfellépők, bizonyságtevők ezúttal nem
szolgálnakazalkalmakon.
„Anyolcnaposrendezvénycélja,hogyazembereketegyenként
nyerj ük meg Kriszt usn ak” –
mondtaazestékigehirdetője.
UlrichParzanyezévbenutoljáravállaljaazigehirdetésszolgálatát,és–utatengedveaﬁatalabbaknak–ápriliselsejévellemond
azegyesületbenbetöltöttvezető
elnökségitisztségérőlis.
Azegyházivezetőkjelenlétében
tartott sajtótájékoztatón – az
evangélikus MEÖT-főtitkár, dr.
Fischl Vilmos mellett–egyházunk
részérőlSzeverényi János országos
misszióilelkészvoltmégjelen.(Az
estek programjairól további információkat a prochrist.hu oldalon
olvashatnak.)
g BallaMária
a s Z e r Ző f e lv é t e l e

AmozgalmatBilly Graham amerikai
baptistaprédikátorindítottaútjára.
AnémetországifelekezetközievangélizációsegyesületmáramárEurópatizenhatországátkötiössze.Magyarországtizenháromévvelezelőtt
kapcsolódottaProChristhez,amagyarszervezőkidéntehátmárötödik
alkalommalkészülődnekaKétség és
ámulat mottóvalmeghirdetettrendezvényre. A gazdag programmal
körítettigehirdetésekNémetországból érkeznek műholdas kapcsolat
útján.Aközvetítéseknemavalósidőben,hanemegynappalkésőbbérnek
elhozzánk.
ABálint-napibudapestisajtótájékoztatótamagyarszervezőbizottság
vezetője,Lupták György evangélikus
esperes moderálta. Köszöntőjében
rövidenismertetteafelkészüléseredményeit. Idén összesen hetvenkét
magyargyülekezetvállaltaaházigaz-

daságot,vagyisazt,hogyvalamelykö- lek,beszélgetnifognakhíreséskevés- miláncánakvezetője,Heinrich Deichzösségihelyiségétalkalmassáteszia béhíreshívőemberekkel.AProCh- mann, valamintaRatiopharmGyógyműholdastelevíziósközvetítésvéte- ristvendégelesz–többekközött– szergyártó Vállalat tulajdonosának
lére.Anémetanyaegyesülettámoga- Európalegnagyobbcipőkereskedel- leszármazottja,Tobias Merckle, aki
tásánakköszönhetőenakülönbözőfelekezetűközösségekhuszonhatprojektortvásárolhattakmeg
kedvezményesáron.Ahelyszínek
száma alapján megállapítható,
hogyNémetországutánhazánk
kísérilegnagyobbﬁgyelemmelaz
eseményt, jóllehet a vendéglátó
magyargyülekezetekközöttakad
felvidéki,erdélyi,sőtvajdaságiis.
Nyolc estén keresztül most a
hétezer-ötszázfőtbefogadniképesstuttgartiPorscheArénalesz
az evangélizációs közvetítések
színtere.Nemhagyományosistentiszteletre kell készülni, hanemszínesalkalmakra–tudhattukmegParzanytól,akinekszavait
Bukovszky Ákos baptistakülügyi
titkártolmácsolta.Elhangzanak
majd énekek és bizonyságtéte- Lupták György, Ulrich Parzany és Bukovszky Ákos
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vezetttengerentúlimegyékkelésadminisztratívmódonfüggőterületekkelisrendelkezik.Ezeknekanagysága sem lebecsülendő: Guadeloupe,
Guyana,Martinique,Reunion,Mayotte,Új-Kaledónia,FranciaPolinézia,Saint-PierreésMiquelon,Wallis
ésFutunaterületeösszesenmintegy
120ezernégyzetkilométer.
Franciaország domborzata igen
változatos.Atájakészakonésnyugatontengerpartisíkságokkászelídülnek,mígakeletiésdéli–délkeletividékeketvadregényeshegyláncok(példáulaFrancia-középhegység)borítják.DélentörazégfeléaPireneusok
vonulata,azországkeleti–délkeletihatárainpedigaJurahegységésazAl-

Mer Méditerranée

Érdekes,hogyamaiFranciaország
határaimajdnemegybeesnekatörténelmiGalliaterületeivel.Egykorkeltatörzsekéltekitt,majdaz1.századbanföldjükaterjeszkedőRómaiBirodalomprovinciájalett.Azőslakosság
keveredettarómaiakkal,ésátvettéka
latinnyelvetis.A2–3.századközött
pedigakereszténységiselterjedt.
Az5.századtólváltkülönösenisérzékelhetővéafrankokjelenléte,akiknek nevéből a „francia” elnevezés is
származik.Az5–9.századközöttazországterületeaFrankBirodalomrészét
képezte,amelyneklegnagyobburalkodójaNagy Károly volt.Utódai843-ban
abirodalmatháromrészreosztották,
a nyugati részből, a Nyugati-Frank

franciaorsZág régiói – forrás: Wikipédia

f Folytatás az 1. oldalról

KirályságbólalakultkiFranciaország,
amelynevétamaiÎle-de-Francetartományrólkapta.
Vajonmakikélnekazországban?
SokanKanadáhozésazEgyesültÁllamokhozhasonlítjákFranciaországot,
hiszenEurópábanerreaföldreérkezettalegtöbbbevándorló.Azelsőszázadokkeveredéseutána19.századtólkezdvetovábbinépcsoportoktelepültekbe,csakalegismertebbeket
említve:belgák,olaszok,spanyolok,
portugálok,lengyelek,örmények,kelet-európaizsidók,Maghreb-népek,
arabok,berberek,fekete-afrikaiakés
kínaiak.Ahivatalosstatisztikaszerint
afranciákarányamégmindignyolcvannégyszázalék,ámújabbésújabb
bevándorlókérkeznekazországba,főlegavoltgyarmatokról,leginkábbAlgériából,Marokkóból,Tunéziából.
Marseille egyike azon városoknak, ahol a betelepülők próbálnak
otthonra lelni. A kikötő közelében
fekvőarabnegyedbenigyekezneka
bevándorlóksegítségérelenniaFinn
LutheránusMissziómunkatársaiis.
AMarhaban(arabul:Istenhozott)
Központ,amelyafőutcaüzleteiközt
talánfelsemtűnikalátogatóknak,komolyforgalmatbonyolítleévközben.
Franciáulmégnemtudóasszonyokat
tanítanakittazországhivatalosnyelvére, diákokat korrepetálnak, hogy
behozhassák lemaradásukat az iskolában.Ahivataloskérvényekkitöltésébenissegítenekaközpontﬁnnés
keresztényhitrejutottarabmunkatársai,hogyabevándorlókidejében
kaphassanak letelepedési és munkavállalóiengedélyeket.
AmagyarEvangélikusKülmisszióiEgyesületﬁataljainak2007nyarán
lehetőségük volt látogatást tenni a
MarhabanKözpontbanseztaszolgálatottestközelbőlmegismerni.Itt
szembesültekazzalis,hogy–afranciatörvényekértelmében–tilosabevándorlók nyílt evangélizálása. A
misszió munkatársai nem beszélhetnek,nemtaníthatnakKrisztusról.
MégaMarhabanKözpontfalainbelüliscsakroppantóvatossággal,működési engedélyük kockáztatásával
merikeztmegtenni.Hitükrőlvalóban
ahitcselekedeteinkeresztültudnak
bizonyságottenni.Úgy,ahogyanaz
ideivilágimanapmottójaisutalrá:
„…jövevény voltam, és befogadtatok…” (Mt25,35)
g B.PintérMárta
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Jegyzetlapok

Ünneprőlünnepre

(Napló, 2013)

Véget ért az EBBE őszi előadás-sorozata
Fiatalon, szülői választásra keltek
egybe1925-ben,sazévtizedekalatt
összecsiszolódtak,megszerettékegymást.Ajanuárbanszázhétévesférﬁ
ésszázéveshitveseigyekeztekegyütt
lenni,mindenhováeljutni.Ésﬁgyelniamásikörömére,bánatára,egészségére,kívánságára.
***

Kocsis Zoltán
vőszekértáboroknakelkelltűnniük.
Valódipárbeszédnekkellelkezdődnie.
Amagyarkultúrábanéstudományban
azonnaliváltozásravanszükség.Ezen
kellajövőbenfáradozniamindenkinek,ahazajavára!
***

***

***
Különös tél. Amikorezeketasorokatírom,lassanvégeajanuárnak,de
nemlehetmegszokni,kiszámítaniaz
időt.Néhánynapjanemtudtambetelniasűrűhóeséssel,ahókarúfenyőktündöklésével,depárnapmúlva észrevétlenül elolvadt minden.
Azutánváratlanfényekmosdattáka
várost,asirályoktólhangosfolyópartot,majdismételkomorultazég.Olvasomazelőrejelzést:éjjelmínusztizennyolcfoklesz.Ahajléktalan,vacogó párra gondolok, akik a közeli
buszmegállóba húzódtak be, és a
környékbeliek forró teával, meleg
levessel kínálják őket. Csendesek,
nemtolakodóak;tízéveéjjel-nappal
kint,aszabadban.Istenszéptavaszát
kívánomnekik,húsvétgyógyítómelegét,hozzápárkortysóslevegőt.
***
Himnusz. Újfelvételen,újelőadásban
sazzalaszándékkal,hogyminéltöbb
iskolábaeljusson.Erdélybe,aVajdaságba is. Néhány gyerek már el is
mondtaörömét.„AHimnusz nekem
aztjelenti–feleliegykolozsvárileányka–,hogyénismagyarvagyok.”Feketekalapbanegykassaiﬁú:„HahallomKölcsey Himnuszát, érzem,mindenpercbenerősebbleszek.”Azállomásonberegszásziﬁatalember:„Nekemaztjelentiezakétsor:»Isten,áldd
megamagyart/jókedvvel,bőséggel«,
hogyénisolyanembervagyok,mint
mindenkiMagyarországon!”
***
Kocsis Zoltán. Négyhónapja,hogy
jeleszongoraművészünksúlyoskardiológiaiműtétenesettát.Mostbeszéltelőszörbetegségéről,ajövőterveiről. Gondolt a halálra, de úgy,
hogy lezártnak tartotta életművét.
Azt,hogyél,dolgozhattovább,azélet
nagy ajándékának érezte, és azt is,
hogyKrisztián ﬁávalegyüttlépettföl
hangversenyen.
„Nagy feladata az embernek –
mondtakisszünetután–,hogymegtaláljaazisteniegyensúlyt.Taláneza
legnehezebb,denélküleüresazélet.”
Azinterjúvégénazenekarávalkapcsolatosgondokrólszólt.Akultúrábanlé-

Lao-ce olvasása közben. Talánazis
jelentvalamitegykönyvmegítélésében,hogymennyitidézünkbelőle,mi
maradmegbennünk.Anagyókínai
gondolkodó–vagyahogyhívták,az
Öregmester–műve:Az Út és Erény
könyve (Tao te King) ilyen.Mindig
megállítvalamibölcsüzenet,útravalómondat.
Egyetgyorsanaláishúzok:„Azalázatosságabbanáll,hogyelismerjük,
bűnösökvagyunk,jócselekedeteinket
pedig nem érdemként tartjuk számon.”Megszívlelendőésmaisaktuálistanács.Különösenazutóbbi;azt
bizonykevesentartjákbe,sőtalegkisebbjóértisduplaﬁzetségetvárnak.

Etióp viselet
Etióp viselet. Kisﬁlmatávoli,szegényországról.Afővárosközelifalubansokaturista,különösésegyszerűnépviseletemiatt.Egyolaszházaspáralkudikakézzelszőtt,gyönyörű
ruhaanyagra.Aboltosmutatja,hogyan kell viselni, magára teríteni.
„Hogynézekki?”–kérdeziaﬁatalnő.
„MintMária,mikorvártaJézust!”–
feleliatársamosolyogva.Ésmegilletődve, csendesen állnak egymás
mellettafényesdélelőttben.

Cseh Tamás 70. Amagyarkultúra
napjánszületett.Talánezértisfeledkeztünkmegróla.NemígyazOrszágosSzéchényiKönyvtár,aholegész
napos programmal emlékeztek a
nemrégentávozottjelesénekmondóra.A20.századregösére,akiBereményiGéza-szövegekmegzenésítésévelajándékozottmegbennünket.
Kevesentudják,hogytitkosindiánéletetiséltBakonybélenanyári
hónapokban.Igazimeglepetésvolt
képzőművészetimunkáinak,remek
metszeteinekakiállítása.Színházifellépéseinek rekvizitumai, plakátjai,
lemezeinekeredetikiadásai,kottái,
kedveshasználatitárgyai…

***
Január 30. Déliforgatagazsúfoltfővárosban.Nézemasoklehajtottfejűembert.Fáradtférﬁakat,idősnőket.Mondogatommagambanöreg
festőbarátomszavait:„Pusztulunk,
elfogyunk!Asokmegnemszületett
gyermekittkísért!”Ötszázévenincs
jólamagyarság.Egymástérikavereségek.Azigazialkotóbanezmély
sebet ejt, s nem engedi nyugodni.
Nemstatisztálhatehhezújműveivel.
***
Jóban-rosszban. Megdöbbenveolvasom,hogyaviláglegöregebbpárjaIndiafővárosábanél.Karam ésKatari Chand nyolcvanhétéveegyütt.

Karam és Katari Chand

Cseh Tamás
Cseh Tamás egészéleteaszabadságfelmutatásavolt.Gitárjánakmindenhangja,énekénekmindenszava
ezterősítettemeg,ésrejtettentöbbetis.Nehéz,zsarnokiidőkbenislehet–éskellis–teremteni,tenniegymásért és a nagyobb közösségért:
nemzetünkért!
***
Imádság. Egyretöbbszörtalálokrá
költők,írók,művészeksegélykérésére.Van,akiegészéletébenegyedül
küszködik,van,akicsaknagybajában
fordulazégfelé,végsőelkeseredésében. A nagy ﬁlmrendező, Andrej
Tarkovszkij halálosbetegségénekszorításábanjegyeztefölnaplójába:„Istenem! Ne ítélj el haragodban, ne
büntess bosszúságodban, keg yelmezz,Uram,mertnembíromtovább.
Gyógyítsmeg,Uram,mertteljesen
összeroppantam, megrendült a lelkem,légyjóhozzám,szabadítsdmeg
alelkem,légyamegmentőm,teirgalmas,mertahalálbankiemlékszikrád,
asírbanugyankidicsőittéged?”
g FEnyvEsiFélixLajos

b Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) 2012 őszén öt előadásból álló sorozatot indított, melynek fókuszában a zsidó ünnepek
keresztyén jelentősége állt. A hallgatóság hónapról hónapra egyházunk országos irodájának földszinti termében gyűlt össze, csakúgy,
mint az utolsó, összefoglaló és egyben záró alkalmon is Bálint-napkor. A tolmács TarKata volt, előadóként pedig ezúttal is AviSnydert,
a ZsidókJézusért szervezet európai és magyarországi vezetőjét hallgathatták meg az érdeklődők (képünkön).

Kovács László lelkészköszöntőszavaitkövetőenazesteimaközösséggel,illetőlegáhítattalkezdődött.Az
elcsendesedéstémájáulAviSnyder
Eszter könyvének 3,1–5.verseitválasztotta,azIstenirántihűségkérdésköréthelyezveaközéppontba.
AsorozatzáróelőadásaA naptár
többet mond, mint az idő címetviselte.Azsidókalendáriumarésztvevők
bevonásávaltárultfel.Snyderajelenlévőketvégigvezettenégykorábbielőadásánakfőbbcsomópontjain,felelevenítetteahétünnepelrendelésének okait, az
ünnepek jelentését és
Krisztusramutatójelentőségüket.
3Móz23,5.verseszóla
páska,héberülapészah
előírásáról.Ezazünnep
amegváltást,a„tulajdonosváltást”jelenti.Izráel
a rabságból, Egyiptom
hatalmábólaMindenhatóhatalmaalákerült,az
áldozatibárányvéregarantáltaamentességeta
pusztítócsapásokellen.
Aniszánhónap–aMózestörvénye
szerintielsőhó–14.napjátkövetőnaponkellmegtartaniakovásztalankenyerekünnepét.Ezutánhétnaponkeresztülkizárólagkovásztalankenyeret
szabadenni.(ABibliábanakovásza
bűntjelképezi,ezértkellakovászfogyasztásátólhétnaponáttartózkodni.)Aszabadításraisemlékeztetazünnep,arra,hogyazÖrökkévalókiszabadítottanépétEgyiptomból.
Azelsőzsengeünnepeahételső
napjáraesik,közvetlenülpészah után.
Jézus Krisztus feltámadása az első
zsengeünnepéntörtént.KrisztusPál
szavaiszerintafeltámadotthalottak
elsőzsengéje(1Kor15,20.23).Azelső
zsenge ünnepe előrevetíti a többi
gyümölcsöt:Krisztusfeltámadásaáltalazőtkövetőkfeltámadásátis.
Ahúsvétmásnapja(azelsőzsenge
bemutatása)utánnegyvenkilencnappal van pünkösd ünnepe. Héberül
savuot, azazahetekünnepe,amelyet
azelsőzsengeünnepétőlszámítotthét
hétmúlvakellmegtartani.Egybenaz
aratásiünnepkezdetétisjelenti,azelsőkévebemutatásánakanapja,ésaTóra adásáraisemlékeztet.AKrisztusfeltámadásautánielsőpünkösdönháromezerzsidóésprozelitatértmeg,s
részesültaSzentlélekajándékában.
Ajom teruá, akürtzengésnapjatisri
hónapelsőnapjánvan.Másnévenrós
ha-sána. Mózestörvényealapjánapáskaünnepeazévfeje,ésnemajomteruáazévkezdőnapja.Azünnepjelentősége,hogyfelszólítavisszatérésre,a
megtérésre.Istensohasemhallgatott.
Szóltapátriárkák,aprófétákésFia,JézusKrisztusáltalis,ésszólmais.
Tisrihónap10.napjáraesikjom
kippur, azengesztelésnapja.Afőpap
azévbenegyedülezenanaponment
beajeruzsálemitemplomszentélyébe,akárpitmögé.Kétáldozatotkellettbemutatnia:egyetmagáértéscsaládjáért,amásikatpediganemzetért.
Mikorkilépettaszentélyből,akárpitmögül,anéptudhatta,hogyaz
Örökkévalóelfogadtaabemutatott
áldozatot,ezvoltajel.Jézusnakisfel

kelletttámadnia,hogynyilvánvalóválegyen,Istenelfogadtaazáldozatátabűnökbocsánatára.
Aszukkot, asátrakünnepeapusztaivándorlásraemlékeztet.AzÖrökkévalóanépétlázadozásaellenéreis
vezetteapusztában,úgy,hogymég
asarutismegőriztelábukon.Szukkotkorhétnaprakellsátorbaköltöznilegalábbazétkezésekidejére.Ezaz
utolsóaratásiünnep.Kifejeziaztis,
hogyIstenbevégziaföldönmegváltó munkáját, és felállítja hatalmát

a s Z e r Ző f e lv é t e l e

A doni tragédia. Tíz napja, hogy
nemtudokszabadulniegyrégi,kopottképtől.Vonszolódómenetahófúvásförgetegben,messzeMagyarországtól.Avilágórán1943.január–február:a2.magyarhadseregföladtaa
Donfolyómentiállásait,shiábaazáldozathozatal,akötelékeknagyobbrésze megsemmisült. Meghalt százezer ember! Végtelen hómező temettebeőket.Azutakmenténmegfagyottsírkereszt-férﬁak;németlovas
szánkóktapostakrajtuk…Aföltámadóhóviharonátgyalogoltamaradék
csapat,lassan,reménytelenül.
Titokbanarraszámítottam,nagy
nemzeti emlékezés lesz. Kora esti
időben,amikormégtudﬁgyelniaz
ember. Nem így lett. Volt néhány
drámaiidézés,aKrónika címűdokumentumﬁlm-sorozat, de az ünnepi
momentumoknemálltakösszeegyetlensúlyosüzenetté.ÉsnagyonhiányzottNemeskürty István Requiem egy
hadseregért címűkönyve;minthahóparázs lenne, égeti az olvasót, nem
hagyjanyugodni.Akiazonátverekedimagát,megsejtvalamitaziszonyú
tragédiából.ÉsavégénKeresztury Dezső fájómementója:„Holnyugszunk,
nemtudjabarát,feleség,gyerek.Elszórt / Testünk nyomtalanul nyelte
magábaaföld./Szívetekőrizzen:milliók eleven milliókat. / Áldozatunk
nemagazjogcíme.Jóraparancs.”
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mindenekfölött.Azemberekkellakozik,leszállasátora(Zak14,16).
3Móz23alapjánmégegyünnepről
beszélhetünk,egynyolcadikról:asabbátról, aszombatról.Ahetirendszerességgelmegültünnepráirányítjaaﬁgyelmetarra,hogymindenteremtményaz
Úré,ésőamegváltásIstene,akikihozta népét Egyiptomból, megváltotta
őketabűnésahalálkötelékéből.
AviSnyderszóltarrólis,hogyIsten
háromünnepesetében(kovásztalan
kenyerekünnepe,pünkösdésasátorosünnep)rendelteelaJeruzsálembe
valófelmenetelt.Ahívőemberszámárahordozezüzenetet:akovásztalan
kenyerekünnepeamegszentelődést,
az elkülönítést, a pünkösd az aratás
kezdetét,amezőrevalókiküldetést,a
sátorosünneppedigavégsőaratást.
Tulajdonképpenháromkérdésreadválasztaháromünnep.Akovásztalankenyerekünnepearra,hogyankellahívőnekélnie.Apünkösd(pentekoszté)
arraadfeleletet,mitkelltennünk,mi
afeladatunk.Szukkotpedigarrólbeszél,mirekellnéznünk,merrekelltekintenünk.EztfejezikiJézustanítványaihozintézettszavaival: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba.” (Mt9,37–38)
AKrisztusfeltámadásautánielső
pünkösdésazutolsósátorosünnep
közöttélünk–fogtaszemélyesebbreszavaitazelőadó.–Akimégnem
adtaátszívétazÚrnak,ahhozhárom
ünnepisszól:apáska,melyarraint,
hogyrabszolgaságbanélsz,ésmeg
kell, hogy váltsanak. A kürtzengés
ünnepearraﬁgyelmeztet:Istennem
hallgatazéletedben.Azengesztelés
napjapedigarraemlékeztet,hogyJézusfeltámadtahalálból.Őél,ésvárja,hogymegbocsássonneked.
g BallaMária

Az elhangzott előadások írott változatát – a sorozat szervezőinek tervei szerint – kötetbe gyűjtve vehetik majd kézbe az érdeklődők.
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EvangélikusÉlet

ANDorKAESzTErEMLéKEzETE
emlékezés andorka eszter evangélikus lelkészre
(1970–2003)
2003februárjábanbénultanültünkkörbenaföldönegyszűkkisMoszkvatérilakásban–apárnappalkorábbangyilkosságáldozatáulesettEsztus testvéreésbarátai,akikegyüttjártunkvelegyerekbibliakörbe,gimnáziumba,kirándulásokra,táborokba.Gyerekkoribarátainkközülőlett
alegkülöncebb.
Ővoltazabiztospontszámunkra,akiúgyélt,ahogyminemtudtunkélni:teljesodaadássaltudottfordulnimindenkifelé,akielesett
volt–államigondozottak,mozgássérültekfelé.Emellettmindigizgalmasak,inspirálóakvoltakagondolatai,ésatudománytiscsakteljeshőfokontudtaművelni,azevangélikusteológiaegyiknagyreménységevolt.
Elvesztettükeztabiztospontot,éselvesztettükgyerekkoribarátunkat.Halálamindannyiunkéletétmegváltoztatta.Hamaelesettekkeltalálkozunk,aztkérdezzükmagunktól:mittenneEsztus?Haamunkámmalfoglalkozom,azjárafejemben,hogyénisolyanodaadássalakaromcsinálni,mintő.
EzaMoszkvatériemlékmegvilágosítottaszámomraatanítványokpünkösdiélményét:értelmetlenhalálánakegyetlenértelmeazlehet,haminéltöbbetmegtudunkvalósítaniabból,amiértőélt.Halálánaktizedik
évfordulójánösszegyűlveválasztottukkia„Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet” – Andorka Eszter-emlékkönyv címűkötetbőlalábbiírását.
Úgyérezzük,jólkifejeziéleténekegyiklegfontosabbüzenetét.
g KézdyPál

Csikkakopjafán
Szombatdélutánrokonokésbarátok egymástól le-leszakadozó kis
csoportokban,együttmentünkkia
sírhoz,hogymegemlékezzünkEsztusról. Imivel, Esztus egyik állami
gondozásbanfelnőttfogadottfiával
sétáltam,akimeséltamunkájáról–
fociedzőaKalyiJagközépiskolában
–,telefonjánképeketmutatottkét
kisgyerekéről.Anagyobbikmáriskolábamegy–mesélte–,nagyonélveziazelőkészítőt.
Asírhozérveelcsendesedtünk.A
kopjafakörülégőmécsesek,örökzöldekésvirágok,akopjafapereménpedigegyféligelszívottcigarettacsikk
feküdt. Azonnal el kell távolítani a
durvaéskegyeletsértőtárgyat,amelyettalánvalamimeggondolatlankamaszvagyrészeghajléktalanhagyhatottott–gondoltam.Valamelyikünk
rögtönodaislépett,mireImi,akitávolabbálltmeg,odaszólt:„Hagyjátok
ott!”Akicsitkésőbbérkezőkközülva-

Megemlékezés a lelkésznő sírjánál
lakimásugyanazzalafelháborodott
mozdulattalnyúltoda,hogyeltüntesseazodanemillőpiszkot,demost
mármiszóltunk:„Hagyjad!”

Nemértettükajelet,deegyértelművolt,hogyamegszenteltnekésa
profánnakezaszámunkranehezen
elviselhetőkombinációjavalamiért
szándékos.Aztánakicsitkésőbba
sírhozérkezőGizi mesélteel,hogya
cigánykultúrábanahalotthangsúlyosanjelenvanatárgyijavakmegosztásánál.Emlékénekápolásáhozpéldáulhozzátartozik,hogyaborbólaz
elsőkortyotasírraöntik.
AmikorEsztus„ﬁai”kijárnakasírhoz,meggyújtanakEsztusnakisegy
szálcigarettát,éshagyjákakopjafán
elfüstölni:„ElszívtunkEsztussalegy
cigit”–mondjákutána.
Miénekeltünk,imádkoztunk,asír
pedigazahelylett,aholEsztushalálautántízévvelistanítottvalamit
nekünkahasonlóságainkróléskülönbözőségeinkről,aszokásainkütközésénekfeszültségérőlésamegértésfeloldozóöröméről.
g RéthElyiOrsolya

Ledönteniakirekesztésfalait
Robi tizenhatévesmozgássérültromaﬁú.Mostvégezamozgássérültek
általánosiskolájában,továbbtanulásról,önállómunkáróléssajátcsaládról álmodozik. Mindenfelől falak
tornyosulnakelőtte:azutcákonféla
tolókocsijávalközlekedni,azépületekbe nem tud bejutni a küszöbök
miatt,azemberekszánakozvafordítjákeltőleazarcukat,kapcsolataiaz
iskolabeliekrekorlátozódnak.Szülei
a vesztes szerepébe szorulva élik
életüket,nemigenlehetneksegítségére.Lehet-eesélyekiteljesedett,alkotóéletre,aholharmóniábanvan
egymássaladáséskapás,aholazőlétezésemásoknakörömésáldáslehet?
Nemlehetségesavilággyógyulása anélkül, hogy ledöntenénk, lebontanánkafalakat,melyekkirekesz-

sokféleségeIstenajándéka.Mindenképpenáldásnakkelltudnunkazetnikaiéskulturálissokféleséget,még
akkoris,haeztazáldástatörténelembenolysokszorátokkátetteazemberibűn.AkiszolgáltatottságsemmiképpensemIstenakarata,mindentmeg
kelltennünkezért,hogymegelőzzük
afogyatékosságokkialakulását.Feladatunk,hogymegteremtsükasérültemberekesélyegyenlőségénekfeltételeit
az iskolákban, a munkahelyeken és
mindenmásterületen.
Hinnünk kell azonban, hogy az
emberek képességbeli sokfélesége
ajándékká lehet számunkra. Egy
Down-kóroséppenannyiraIstenképéreteremtettember,minténvagyok,
Istenráiséppúgykincsetbízott,mint
énrám.Sőt:Jézuskülönösenisjelen

ményével.Haegycigányembermásféleéletretörekszik,mintamilyena
szüleinekjutott,egyszerrekellmegküzdenieazanyagiszegénységgel,a
munkahelyiésiskolaidiszkriminációval,aműveltségihátrányokkal,azínségreésmegvetettségreválaszulkialakítottéletstratégiákkal.
Hazánkbanmaaromáktöbbmint
felemélyszegénységbenél.Bárnagyok
akülönbségek,éskialakulóbanvana
romaértelmiségiésvállalkozóiréteg
is,mégnagyontávolvagyunkattól,
hogytermészeteslegyenszámunkra,
haagyerekünktanítónénijecigány.
Ahhoz,hogyegyházunkésgyülekezeteink lebontsák a kirekesztés
falait,ésbefogadjákaromákat,illetveafogyatékkalélőembereket,alapvetőszemléletváltásravanszükség.

vanaperemreszorultszegényemberben.Hagyülekezeteinkzárvamaradnak a legkisebbek, legelesettebbek
előtt,akkormagátJézustzárjukkiközösségünkből.Haegygyülekezetmegnyílikalegszegényebbekfelé,rajtukkeresztülIstengazdagítjaaközösséget.
Számunkra Magyarországon az
etnikailagmásemberekelsődlegesen
aromák.Akirekesztéséselnyomatás
hosszútörténetevanmögöttük,annakmindenmegnyomorítókövetkez-

Az evangélikusok közt történelmi
okokbólnemigenvannakcigányok,
azevangélikushátterűsérültekközt
iscsakkevesendörömbölnekatemplomokkapuinakadálymentesépítkezést,siketeknekisérthetőjeltolmácsos istentiszteletet követelve. De
Jézus Krisztus egyház a nemc sak
azértvanavilágban,hogysajáttagjait,haszükségetszenvednek,támogassa,hanemazért,hogyazegész világnak –sbenneamindenkorileg-

Esztus fogadott ﬁaival és barátaival
tenekembereketközösségeinkből–
skirekesztenekazegyházbólis.Tragikusésszégyenletes,dekeresztény
gyülekezeteink éppen azokat nem
érikel,nemképesekbefogadni,akik
másuttsemtalálnakotthonra:akik
testi vagy szellemi képességeikben
mások,mintatöbbiek,vagyakiketnikaikisebbségektagjai.
HaIstenigéjefelőlközelítjükekirekesztőfalakbotrányát,elsőképpen
islekellszögeznünk,hogyazember

szegényebbeknek–szolgálatárale- érezzük.Akirekesztettekishosszú
gyen.Nemazevangélikusromáksor- évekótaélnekefalaktúloldalán,snesát,azegyházadótﬁzetőfogyatéko- kiksemmindigkönnyűhinniamifelsokszenvedésétfogjákszámonkér- kínált barátságunkban. Kezdetnek
nirajtunk,hanemmindenegyeslel- elégtalánegy-kéttáboritalálkozás,
ket, minden szenvedést. Nem arra egybelőlükkifejlődőbarátság.Ezekkell várnunk, hogy ők
jöjjenek hozzánk segítségért,nekünkkellmegteremtenünk az utakat
hozzájuk.
Példát mutathat nekünknéhánykezdeményezés, mint Sárszentlőrincgyülekezeténekromanépfőiskolája,munkahelyteremtőprogramjai. Iskolarendszer ünk
lassan kiépült, lehetne
benne roma tehetséggondozástvégezni.Evangélikus óvodákat nemcsakanagygyülekezetek
„sajátgyerekeinek”kellene létrehozni, hanem
olyanfalvakbanis,ahol
az elöregedő evangélikus lakosság rászoruló Andorka Eszter
cig ány nép ess éggel él
együtt. Ideje lenne elindítani egy bőlatapasztalatokbólmárkönnyen
evangélikusnevelőszülőihálózatki- kinőamélyebbszolidaritásakirekeszépítésétis:sok-soksérültlelkű,sze- tettcsoportegészével:azemberidőretetreéhescigánygyerekvárbefo- velmármagaisészrevesziatolókocsisokatkirekesztőlépcsőket,sbántani
gadócsaládra.
Továbbraisszükségvanfogyatéko- kezdiafülétarasszistaízűviccelődés.
soknak létrehozott speciális intéz- Megkelltanulnunk,hogyfelemeljük
ményekre,különösenacsaládijelle- aszavunkatmindezekellen,hogya
gűotthonokraésazolyan,önállóso- legkisebbekért akár konﬂiktusokat
dástsegítőintézetekre,mintaFébépi- isvállaljunk.
Hamifalakköztnevelkedtünkis,
liscsabaimozgássérült-otthona.Ennél
isfontosabbazonbanazesélyegyen- gyermekeinknektaníthatunkmást,
lőségmegteremtésemindenevangé- nevelhetjükőketszabadabbésbarátlikusintézménybenésrendezvényen, ságosabbviláglátásra.
Akirekesztéserődjeierősek.Gyakmunkaerő-politikánkban, épületeinkben.Hamindenóvodánkbafelven- rannemhogyaledöntésükre,demég
nénkfogyatékosgyerekeket,minden egykisátjáróvágásáravagyegyablak
iskolánkban tanulhatna mozgássé- fúrásáraiskevésnekérezzükmagunrültvagyérzékszervifogyatékos,ha kat.Istensegítségérevanszükségünk,
lelkészeink és más munkatársaink Jézustól kapott reményre, Lelkének
köztisottlennénekasérültemberek, merészségéreésmakacsságára.
Robi,aromaﬁútolókocsijávalaz
akkoregyházunkvalóbanjellehetne
avilágban,Istenújjáteremtőszerete- egyházfalaielőttáll.Egyrámpátketénekjele.Széppéldájavoltmindezek- res,amelyenatemplombabegurulnekakismarosiSzélrózsatalálkozósé- hatna, egy segítőt, aki az ifjúsági
rültrésztvevőivelésszolgálattevőivel. óráravagyakóruspróbákraelviszi,
Nemkönnyűakizártakkalszolida- valakit,akibátorítjaatovábbtanulásritástvállalnunk:valamennyienaki- ban,akimelléállvívódásaiban.Tarekesztésfalaiköztnőttünkfel,félel- lál-eréstafalainkon?
g AndorkaEsztEr
meket és előítéleteket hordozunk,
(Evangélikus naptár, 2003)
közeledési kísérleteinket sutának
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kultúrkörök

A modern békási templom vörös
téglásfalaiköztégőgyertyákfogadtákazérkezőket,árnyékukazoltár
hófehérJézus-alakjántáncolt.
OroszGáborViktorprédikációjábanLk9,38–45ésJób1,6–22alapján
aszenvedésértelmétkutatta.Bibliai
példákmellett–ÁbrahámésIzsák,
Jóbtörténete–20.századipéldákat
ishozott.Viktor Frankl bécsipszichiáternek,holokauszttúlélőnekvárandósfeleségétéstöbbmáscsaládtagját is elpusztították koncentrációs
táborban.Azorvostízévigképtelen
voltfeldolgozniatragédiákat,csakazt
kérdeztemagátólnotóriusan,miért
pontőmaradtmeg.Későbbrájött,
hogylelkilegazoktudtaktúllépnia
második világháború borzalmain,
akiknekvoltjövőképük.„AzIstenbe
vetettbizalomtehátajövőzáloga”–
foglaltaösszeamegidézettszenvedéseküzenetétazigehirdető.
MiutánaCsillaghegyiEvangélikus
Egyházközséglelkészemegköszönteagazdagprédikációt,beszélgetést
kezdeményezett az igehirdetővel,
majdspontán„produkcióra”–Dona
nobis pacem –szólítottafelazénekkarkarzatonülőtagjait.EztkövetőenDonáthLászlóelbeszélteametodistatestvérgyülekezetnéltettreggeli
látogatását:atatárszentgyörgyikettősgyilkosságévfordulójántartottak
megemlékezést Iványi Gábor lelkészvezetésével.Donáthmegemlékezett Kézdy György haláláról is; a

Korokéskörök
Donát-napi összegyülekezés Békásmegyeren
színművésztöbbszörisellátogatott
agyülekezetbe.
A lelkész ismertette a délutáni
„bőségszarukörültörténőtülekedés”
menetrendjétis,CsányiVilmosTülekedés a bőség szaruja körül című
előadása előtt ugyanis ízletes ebéd
vártaazösszegyülekezetteket.
Délutánra a gyülekezeti terem
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.
Senkitnemzavartahelyszűkevagy
akivetítőláthatatlansága,mindenki
azelőadószavaitleste.
CsányiVilmosjóslatokkalkezdte
mondandóját. 2030 és 2050 körül
várhatóanmegállapopulációrobbanásszerű növekedése – állította –,
majdmintegymellékesenhozzátette,hogyjóslatokcsakzárt,valamilyen
logikaszerintműködőrendszerekkel
kapcsolatban mondhatók, márpedigazemberitársadalomnemilyen.
Ezakisségunyoroshumorvisszavisszatértazelőadásfolyamán.Minthaamagát„mindenttudósnak”gondolóembertkarikíroztavolnakiaz
etológus.Példáulmikor–aközönségnagyderültségére–eljátszotta
gondolattal,hogyaberlinifalleomlásaelőttegyhéttel„tudományoselőérzetére”hivatkozvavalakiaztállítja,afallefogomlani…Ennekazelőérzetnekakkorsenkinemadottvolnahitelt.
Régenaverembenakrumplizsákokban,akamrábanazsírbödönökbenállt,készena„szűkesztendőkre”.
Ma általánosnak mondható – legalábbisitt,Európában–,hogymindigmindenbőltöbbvan.Bedobjuka
dolgokat–készen–ahűtőbevagya
mikróba.„Hakiiktatnánkakomputertésazáramot,azemberiségnek
két-háromhetemaradna”–döbbentettemeghallgatóságátaprofesszor.
Érdemes azon is elgondolkodni,
hogy egykor elképzelhetetlen lett
volna egy fémdarab a levegőben,

mégafeltevésisbolonddolognakbizonyult–folytattaanagyívűgondolatmenetet az előadó –, manapság
meg egészen általános a repülés,
Amerikábannapinegyvenezergépindul„bevetésre”.Hasonlóképpaszámítógépbehálóztaotthonokvagya
zsebekbennon-stopcsörgőmobilok
elgondolásasevoltlehetségespárévtizede.Maviszontmárateleportáció
lehetőségétsemvetikelatudósok…
A kulturális evolúciót is kutató
Csányi az ember rendszerszervező
képességétemelteki,ésnégytovábbijellemzőt,amelyekcsakazember
sajátjai: az akciót, a hiedelmet, a
konstrukciót ésahűséget.
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b Mint minden hónap harmadik
vasárnapján, böjt első vasárnapján is „összegyülekeztek” a békásmegyeri evangélikus templomban a hívek. Lelkészük, DonáthLászló ezúttal tehát az Úrtól ajándékozott Donát napján,
február 17-én fújta meg a sófárt.
A vendég igehirdető OroszGáborViktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres
Teológiai Tanszékének docense
volt, a vendég előadó pedig CsányiVilmos humánetológus-professzor.

A békásmegyeri evangélikus közegbenkomikushatástkeltett,hogy
atudományosfelosztásszerintavallásokisahiedelemkategóriájábasorolandók.„Ahiedelemtémakörtalaposabbaniskifejthetnéd,hiszénezzelfoglalkozom”–reﬂektáltazelőadószavairaDonáthLászló.Őeleget
is tett a kérésnek. Valamit elhinni
absztrahálóképességet feltételez –
kezdte.–Ezértreménytelenpéldául
az a vállalkozás, hogy kutyánkkal
tudassuk,acicaittvolt. Csakhegyeznifogjafülétazismerősszóhallatára,vadulszimatolva,aztviszontbiztosan nem fogja megérteni, hogy
múltbéli eseményrőlbeszélünk.
Nagysikerevoltakövetkező–a
hiedelmek konzervatív karakterére

rámutató – történetnek is. Csányi
professzor egy anyáról a lányára
szálló„sütőtrükköt”idézettfel:egy
ﬁatalembernemtudtamirevélni,barátnőjemicélbólvágjalemindiga
hússzélét.Alánynemtudtamegmagyarázniarituáliscselekedetet,édesanyjára hivatkozott. Ám az édesanyasemszolgáltkielégítőmagyarázattal,őisasajátédesanyjátóllátta.
Anagymamavégülelmondta:azért
kellettmindigmegkurtítaniaahúst,
mert csak kisméretű tepsije volt…
Azelőadószerintminden,amit
tudunk, hiedelem. A társadalom
befogadja a hiedelmeket, és nemcsak azokat tartja meg, amelyek
jónakéstermékenynektekinthetők,
hanemazokatis,amelyeknembizonyulnakkárosnak.Ígylehetséges,
hogy értelmetlenül vagdossuk a
húsdarabokat…
Ahumánetológiaegyfontostémájáról,acsoportok,közösségekalakulásárólisszóesett.„Avilágmaegyszemélyesközösségekpopulációjából
áll”–fogalmaztamegaprofesszoraz
elsőhallásraparadoxnaktűnőmondatot.Mindeztnemdrámaihangvétellel, hanem tárg yilagosan tette.
Korunknakmegvannakamagahátulütői,deezeklényegébenkövetkeznekazelőzőkorokbólis.Általános
tapasztalat, hogy a „kortüneteket”
négy-ötgenerációmegoldja.„Minek
búsulni,amikormimégcsakamásodikgenerációvagyunk?”–tettefel
utolsó kérdését gunyorosan a professzor.
Azelőadásberekesztésévelaközönségmegélénkült:csakúgyzáporoztakatovábbikérdések.Kikomoly
életvezetésitanácsra,kia„cukorfalat”cicáravagykutyára–alegendás
Jeromosra, aCsányiáltal„hibridnek”
nevezett husky-pumi keverékre –
vagyazELTEEtológiaiTanszékének
pulijára,Bukfencre voltkíváncsi.Alényegmagaakíváncsiság,amelyegy
élőgyülekezetsajátjakell,hogylegyen, és amely Békásmegyeren –
Donátnapjátólfüggetlenülis–igen
intenzívenérzékelhetővolt.
g –kanyika–

Apüspöki
tanács
közleménye
A Mag yarországi Evangélikus
Egyház püspöki tanácsa támogatjaapénzügyijogokbiztosának, Doubravszky Györgynek a
javaslatátamárciuselejénlejáró
kilakoltatási moratórium meghosszabbítására.
Feltétlenül szükségesnek és
támogatandónaktartjukaMagyarországonlegalább170ezer
családotérintődevizahitel-problémamegoldásáratetterőfeszítéseket, így azt is, hogy a kormány,apénzügyiszféraéscivil
szervezetek részvételével még
ebbenahónapbanháromoldalú
tárgyalásokkezdődjenek.
Adevizahitelezésalakosság
jelentékenyhányadátazanyagi
ellehetetlenüléshatárárajuttató
probléma. A döntéshozóknak
tisztábankelllenniükazzal,hogy
ahitel-vagyakárközműtartozásukmiattutcárakerülőkhelyzeténekrendezéseazegésztársadalomszámárateher,akilátástalan körülmények közé jutott
családokpedigveszteségetjelentenek.
Akilakoltatottakolyanhelyzetbekerülhetnek,amelyenönerejükbőlalighatudnakváltoztatni, így a devizahitelezésből
fakadóproblémáknakezsemmiképpen sem lehet megoldása.
Az adósok mögött pedig látni
kellagyermekeketésazönálló
létfennt art ásra képtelen más
családtagokatis,akiknekkésőbbiéletkilátásaiakilakoltatással
jelentősenromlanának.
Budapest,2013.február18.
GáncsPétErelnök-püspök
Dr.FabinyTamáspüspök
SzEmErEiJánospüspök

„Úgynagyjából”,avagyatudóstudatlanság
b CsányiVilmos biológus, biokémikus, etológus, humánetológus missziója minden valószínűség szerint elsősorban a tudománynépszerűsítés – még ha
nem használ is ekkora szavakat.
Az akadémikust, egyetemi tanárt Békásmegyeren a legutóbbi összegyülekezés napján sikerült pár percre kiszakítani az őt
kedélyesen kérdezgetők gyűrűjéből…

–Minden valószínűség szerint lapunk olvasóinak többsége számára
sem teljesen világos – ahogyan nekem
sem –, mit takar a humánetológia
megnevezés, és hogyan különböztethető meg olyan tudományterületektől, mint például a kulturális antropológia vagy a szociológia.
–Ahumánetológiaazetológiából
fejlődöttki.Azetológiaaztkutatja,
hogyegyállatatermészeteskörnyezetébenhogyanél,hogyantáplálkozik,hogyangondozzaazivadékait.A
humánetológiaazetológiaiszemléletetviszitovább,teháttermészetes
környezetébenvizsgáljatárgyát,mely
maga az ember. Mindig arra vagyunkkíváncsiak,melyekazokatulajdonságok a vizsgált személyek,
csoportokviselkedésében,amelyek
tanultak,ésmelyekazok,amelyekgenetikailagadottak.

Hogyanképzelhetőelezazember
esetében?Mondokegypéldát:abölcsészekannakidejénaztgondolták,
hogyazagresszióazembernélbiztosantanultdolog,holotterresemmi
bizonyítékuk nem volt. Mára már
tudjuk, hogy ez koránt sincs így.
Vannakugyantanultelemeiazagressziónak,minimálisralehetcsökkentenibizonyosmódszerekkel,de
megszüntetnisosemlehet.
Gondolhatunkittpéldáulaszerb
háborúra.Jugoszláviaannakidején
teljesen normális, modern ország
volt,néhányhónapleforgásaalatt
azonbanvalósággalelállatiasodott,
gyereklányokaterőszakoltakmeg,és
nemissorolnámtovább,miktörténtek… Ez is azt mutatja, hogy
megl eh et ős en vék ony rajt unk a
„kultúrmáz”.Krízishelyzetbenegykettőrelefoszlik,agenetikaiadottságerősebb.
Azértfontosezttudni,mertnem
mindegy,hogyaztgondoljuk-e,azagressziónemveszélyes,nevelésselkiiktatható, vagy tudatosítjuk, hogy
mindigvanveszélye,ésaneveléssel
lehetugyanszelídíteni,debármikor
megjelenhet.Másképpállezekheza
jelenségekhez egy etológus, mint
egyszociológusvagyegyantropológus.
– Ön sokféle szerepben mozog –
úgy tetszik – otthonosan, vegye körül
akár az akadémiai elit eleganciája,
akár az egyetemi katedra szaktermi-
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Interjú Csányi Vilmossal

nusokkal teli valósága vagy a kedves
kutyás történetekre váró érdeklődők
serege a békásmegyeri gyülekezeti
teremben. Hogyan tudja összeegyeztetni ezeket?
– A társadalomban is vannak
szerveződésiszintek.Azemberelőszörisgondolkodikmagában.Aztán
vanacsaládja,aszűkebbbarátiköre,aholbensőségesebbhangnemben
beszél.Lehetmásközösségeis:példáulazegyetemenvagykülönböző
klubokban, ahol más szempontok
szer int fol yik a komm un ik ác ió.
Megintmás–másféleszabályokkal
–avirtuálisvilág.Amodernembernek nagy kihívás, hogy ezeket a
szinteketahelyükönkezelje,ésmin-

dig az adott szintnek megfelelően
nyilvánuljonmeg.Aziskolábankellene a gyerekeknek megtanulniuk,
tudatosítaniuk,hogyatársadalom
mennyireösszetett,sokszerveződésiszinttelbírórendszer.Mikormár
nagyjábólkiismerjükmagunkatebben a rendszerben, akkor dönthetünkarról,mithiszünk,mittámogatunk,vagymitutasítunkel.
– Elég nagyjából?Az előadásában
is feltűnt, hogy nem kíván mindent
meg ma gya ráz ni, alá tá masz ta ni,
megelégszik az érzékeltetéssel. E tapintatos, érzékeny, sőt sokszor lazának mondható tálalásmódért – minden jel szerint – roppant hálás a hallgatóság. De lehet-e ez a „nagyjából”
egyben tudós hozzáállás is?
–Éntudokegykeveset,esetlegbizonyos ter ületeken több et, mint
mások,deőkmegmásterületeken
tudnaknálamsokkaltöbbet.Haaz
ember megöregszik a tudományban,akkorelőbb-utóbbrájön,milyen
bizonytalan a háttere mindannak,
amitamagáénaktudhat,ebbőlkövetkezőenmártudjaértékelniazta
kevesetis,amittud.Deezegyáltalánnemelkeserítő.Inkábbtermészetes.Ilyenavilág.Ettőlfüggetlenül
rengetegsokérdekesésjódologban
lehetrésztvenni.
–Hogyan látja az egyházak szerepét a társadalomban?
–Énmagamnemvagyokvallásos,
deaztvallom,hogymindenvallástár-

sadalomszervezőfunkcióvalbír.Egyszerűbelátni,hogyazősinagyvallásoknélkülatársadalomnemtudott
volnaműködni.Természetesenmais
van szerepük az egyházaknak, csak
némilegmásjellegű.Havalakimagányos–ezegészenáltalánosprobléma
manapság–,úgyérzi,csakamunkahelyeésatelevíziójavan,majdtalál
egyközösséget,amelyhezképesbizalommalfordulni,akkormárisjobblesz
ahelyzete,aközérzete.Fontos,hogy
azegyházakneahatalmiszempontokatérvényesítsék,hanemvalóbana
közösségépítésselésazembereklelkiszükségleteiveltörődjenek.
– Mit ért a humánetológus lelki
szükségleten?
–Sokatéssokfélét,alegfontosabb
talánaz,hogymindenemberiszemélyiségmegszilárdulásasoránmegjelennekvágyak,elképzelésekajónak
tartott életvitelről, az elfogadható
teljesítményről.Azemberlelkiszükségletelehet,hogyezeknekmegfeleljen. Ez nem mindig sikerül, mert
előrenemláthatókörülményekközékerülünk,új,fontosszempontok
merülnekfel,deéppenamegszilárdultszemélyiségmárkialakultszerkezeteakadályozza,hogyfolyamatosanhozzáigazítsukelképzeléseinket
avalósághoz.Sokszormúltbéliideákmiattnemtudunkmegfelelniamai
élet követelményeinek. Túlságosan
felgyorsultazéletünk.
g KinyikAnita
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éSzAKITESTvé
HansTausen,„adánLuther”
AkülföldilátogatónakhamarfeltűnikDániában,hogymajdnemminden
községbenvagyvárosbanmegtalálhatóaHans Tausen nevétviselőutca
vagytér,éshaevangélikus,akkorfelfedeziarólaelnevezetttemplomokat
is. A helybeliek jól ismerik híres
honﬁtársuk tevékenységét, ma is
népszerű a körükben, és szívesen
mesélnekrólaazérdeklődőknek.
HansTausen1492-benszületetta
FünenszigetiBirkendeközségben,
szüleiMarkor (Mark) ésKaren Tausen. Egyesiratokazeredetinemzetségi nevén, Hans Markorsönként
emlegetik. Sajnos a családjáról és
gyermekkorárólnemmaradtakfenn
megbízhatóforrások,csupánlegendák.Némelyekszerintapjakovács
volt,akitboszorkányságmiattmegégettek.
EztalegendáterősítettemegútinaplójábanChristian Molbech (1783–
1857) is. Tausen szülőfalujában a
plébániahelyénlévőházatmutogattáknekimintazegykoriszülőházat.
Nemkastély,csakegykisparasztház
voltez.AhelybéliekszerintittéltTausenapja,akovács,akiboszorkányos
tudásávalaközelimocsáriszapjából
nyerteavasércet,amelyetaztánfeldolgozottésmegmunkált.Ezértmint
boszorkánymestertmegégették–a
beszámolószerintalátogatásidején
(1819-ben) a földön még mindig
megtalálhatók voltak a vasöntvényekmaradványai.
Aboszorkánymesterségvádjával
elítéltapjamiattaﬁatalTausenállítólagmegszököttafaluból,hogyavilágbankeresseazigazságot,ígylett
nemzetközihírűevangélikusreformátor.
A valóságban azonban családja
viszonylagjómódú,köznemesiszármazásúlehetett.Tanulmányaitajohanniták1447-benalapítottodensei
iskolájában,majdaslagelseigimnáziumbanfolytatta,aholbelépettajohannitarendbe.Azáltalábangazdag
nemesekettömörítőAntvorskovkolostorbankezdtemegszerzetesiéletét.Elöljáróihamarfelismertékkiválóképességeit,ezért1516-banarostockiegyetemreküldtéktanulni,ahol
1519-benmegszerezteabölcsészettudományokmagiszterifokozatát.Valószínűlegakövetkezőévbenszentelték pappá, mivel az iratokban már
Dominus névenemlegetik.
1521 őszén beiratkozott a koppenhágaiegyetemre,Poul Helgesen
(1485k.–1534után)neveskarmelita
tanárnál,jeleskatolikuselőreformátornálgyarapítottateológiaiismereteit.A
következőévbenalöweniegyetemen
tanultbibliaigörögéshébernyelvet.
Rövid kölni tartózkodás után végül
1523-bankerültawittenbergiegyetemre,melyekkoréltefénykorát,elsősorban Luther Márton és Philipp Melanchthon tevékenységenyomán.

apolgárokközülpedigsokankövették,ezértkiközösítettékarendből,
sőtJörgen Friis (1495k.–1547),aváros püspöke megfenyegette, hogy
börtönbe csukatja. Ám erre már
nemkerültsor,mertavédelméresietőpolgárokközémagaI. Frigyes dán
királyisbeállt,éskinevezteudvari
káplánjának.
MiséitelőszöraSzentJános-templomban,avárosegyikplébániatemplomábantartotta.Végülannyianlátogattákőket,hogynemfértekbe,
ezértTausenaszabadbanprédikált.
Azistentiszteleteketazaddighasználatoslatinnyelvhelyettdánultartotta.Híveierőszakkalelvettékaferenceseknagytemplomát,báridőlegesenközösenhasználták:délelőtta
barátokprédikáltak,délutánpedigaz
evangélikusreformátor.
Tausen ebben az időben nősült
meg,azegyikkésőbbi(füneni)evangélikuspüspök,Jörgen Jensen Sadolin (1499k.–1559)Dorothea (1500–
1537)nevűhúgátvettefeleségül.Aházassághírenagyfelháborodástkeltett
avároskatolikuspapságánakkörében,
hiszenezvoltazelsőalkalomDániában, hogy egy katolikus pap felhagyjonacölibátussal,éscsaládotalapítson. A ﬁatal papok lutheránus
pappávaló„átképzése”azonbanmég
nagyobbmegütközéstkeltett.
Egykoritanára,PoulHelgesenévről évre egyre súlyosabb vádakat

therieszméket,azevangélikusvallás
papjáválett,Helgesenszerint„azistentelenségésagyalázatosságlegelvetemültebbfészkévé”váltafőváros.
KésőbbazonbanTausenakatolikus–evangélikusfelekezetközikapcsolatokbanközvetítőszerepettöltött
be.Őszintepárbeszédretörekedett,
ezértélesenelítélteaz1530karácsonyán Koppenhágában kitört, erőszakoskatolikusellenesmegmozdulásokat, amelyek során katolikus
méltóságokattámadtakmegésbántalmaztak,leromboltákaMiasszonyunktemplománakszentképeités
oltárait.
***
Tausennek tanításai terjesztésében
nagysegítségérevoltaViborgbanletelepedett német nyomdász, Hans
Vingaard (+1559).
1529-benbefejeződöttViborgvárosábanareformáció,ezértakirály
a fővárosba hívta Tausent, ahol a
Miklós-templombankezdettprédikálni.Akövetkezőévbenbemutatta a dán reformáció alapművét, a
Confessio Hafniensis néven ismert
iratot,amelyetakatolikusklérus–
élénPoulHelgesennel–erősenéshevesentámadott,deareformációtanításátsikerültmegvédeni.
A király 1533-ban bekövetkezett
halálakissévisszavetetteareformációügyét,Tausentazonnaleretnek-

***
Tausen1525-bentértvisszaDániába,
azAntvorskovkolostorba,azonban
ahír,hogyalutherieszmékhívelett,
mármegelőzte,ezértEskil Thomesen,
akolostorpriorja,akiszemélyesen
részt vett a Dániában felbukkanó
lutherimozgalomelleniküzdelemben,továbbküldteaviborgijohannitakolostorba,hogyazújeszméktől
könnyebbeneltántorítsák.
Tausen azonban szorgalmasan
terjesztetteazevangélikustanokat,

Hans Tausen Ribe városában működött püspökként – szobra a katedrálisnál
(Johannes Bjerg alkotása)
jegyzettfelnaplójában–latinnyelvű
Chroniconjában – volt tanítványa
ellen,akierélyeskatolikusellenesbeszédeivel1526-tólközpontiszerepet
játszottakatolikusklérustérőtámadásokban. Amikor pedig 1529-ben
Koppenhágábannyíltanvállaltaalu-

séggelvádoltákmeg,ésSjaellandra,
majd Skanéb e számű zték, de az
evangélikuspolgárságújbólvédelmébevette.Kompromisszumköttetett
–amásikfél,Joachim Ronnów, Sjaellandpüspökeengedett–,ésvisszavontákavádakat.

1536-banTausenmegkezdteadán
evangélikusegyházmegszervezését,
emellettazegyetemenhébernyelvet
oktatott.1542-igmaradtafővárosban,amikorIII. Keresztély királykinevezteRibevárospüspökének.Johannes Bugenhagen (1485–1558),Lutherbarátjaésgyóntatójaiktattabe
hivatalábaazösszesdániaievangélikuspüspökjelenlétében.
Apüspökihivatalellátásamellett
dánra fordított a az Ószövetséget
(megjegyezendő,hogyazÚjszövetséget már 1524-ben Hans Mikkelsen
[†1532], 1529 és 1531 között pedig
Christian Pedersen [1480k.–1554]
lefordította dán nyelvre). Tausen
himnuszokatisírt,amelyekközülnéhány máig használatban van. Az
eredetikatolikusMária-himnuszokat
Krisztustdicsőítőénekekkéírtaát.
1537-benmeghaltazelsőfelesége.
Egy koppenhágai polgárlányt vett
feleségül,Anne Andersdattert (1520–
1570). A házasságból tizenhárom
gyermekszületett,közülükötenértékmegafelnőttkort.
***
Tausenéletműve,mielőttDániában
areformációthivatalossátették(1537),
kétfőrészbőlállt:egyrésztakatolikusellenesvitairatokból,másrészta
lutheránuslelkészeknekkészítettkézikönyvekből.AreformációgyőzelmeutánifőműveaPostilla (Széljegyzetek) címetviselő,azévmindenvasár-ésünnepnapjáraprédikációkat
tartalmazógyűjteményvolt.Akönyv
egyikérdekessége,hogytartalmazta
aprédikációkszövegénekdánfordítását,illetvekülönanagyhetiigehirdetésekgyűjteményét.
Rendkívül fontos tény, hogy az
evangélikus vallás teljes győzelme
után Dániában minden katolikus
papmegtarthattaaddigiállását.Tausen szorgos munkájával elősegítetteaváltozáselfogadását.Korunkbankicsitmárnehézmegérteni,mikénttudtaelérni,hogyazegykorikatolikuspapokviszonylagkönnyenbeilleszkedtekamegváltozottkörülmények közé, evangélikus szertartás
szerinttartottákamiséket,kereszteltek,prédikáltak,ésazújtanításszellemébenoktattákahíveket.
Tausen és más dán evangélikus
prédikátorokműveinek–elsősorban
aprédikációgyűjteménynek–segítségévelszintezökkenőmentesvoltaz
átállás.APostilla részbenLuthereredetiprédikációibólmerített,vagyisaz
avatottSzentírás-magyarázóvilágítottameganehezebbszövegeket,érthetővé téve őket mind a pap ok,
mindahívekszámára.
Noha Tausen Luther buzgó és
hűséges tanítványa volt, teológiai
nézeteibensokszoreltértmesterétől.
ABibliátmint„Istenszavát”értelmezte,amelyelsősorbana„jóhírt”,
azembermegváltásánakazüzenetét
tartalmazza, vallván, hogy csak a
Biblia(amindenkiáltaljólismertlutherifelfogásbanasola Scriptura)a
kereszténység alapja. Mereven elhatárolódott a hagyományos egyházitekintélytől,tagadtaakatolikus
egyház tanítói hivatalát, amely a
Bibliát magyarázta. Noha hangsúlyozta, hogy szükség van képzett
teológusokra,azthirdette,hogymindenkiszámáraelérhetővékelltenni
a Biblia szabad tanulmányozását,
ezértiskezdetthozzáabibliaiköny-

vekdánrafordításához,illetveaPostilla megírásához.
Aztistanította,hogyazegyházhivatásaegyedülazigehirdetés,ésehheznemkellenekkülönösebbanyagi javak vagy gazdasági hatalom,
mert ezek inkább aláássák, mint
megvédikazegyháztekintélyét.Min-

A dán evangélikus egyház megszervezésének négyszázadik évfordulójára
kiadott bélyeg (1936)
den művében különösen hangsúlyozta, hogy az üdvözülés csak a
hittőlfügg,deeztermészetesennem
aztjelenti,hogyazemberekéletmódjánaknelennejelentősége.Ezérta
helyesviselkedést,akeresztényéletvitelt,azemberekközöttiszolidaritástszorgalmazta,demegvoltgyőződveróla,hogya„jócselekedetek”
ahitbőlsarjadnak,ezértnemamegváltásfeltételei.
AhitIstenszavánakhirdetésével
születik meg az emberi lélekben –
hangoztatta–,ezértaz„evangélikus
mise”legfontosabbrészeaprédikáció.
Rendkívülfontosnakésszükségesnek
tartotta,hogymindenszövegésszertartásahallgatókanyanyelvén–ez
esetbendánul–hangozzékel,ésavilágihívekcselekvően,érdembenvegyenekrésztazistentiszteleten.
***
Tausen1561.november11-énhunyt
elpüspökiszékvárosában,Ribében.
Aszékesegyházbantemettékel.A20.
századbanittállítottákfelelsőszobrát,Johannes Bjerg (1886–1955)művét.AmásodikatViborgban2004ben,areformációgyőzelmének475.
évfordulójánlepleztéklealebontott
ferenceskolostorhelyén.Amodern
emlékműBjörn Nörgaard (sz.1947)
dánművészalkotása.
Egyébkéntországszertesokemlékműhirdetinevét,köztükaz1891-ben
készültazegykoriAntvorskovkolostorfalánvagyakoppenhágaimárványt empl omb an; ez Vig go Jarl
(1879–1965)műve.ATausenrőlkészültlegrégebbiportré1579-bőlszármazik,maaFrederiksborgMúzeumbantalálható,ismeretlenművészalkotása.
ABibliafordításávalésdánnyelvűprédikációgyűjteményévelTausen
megreformáltaadánirodalminyelvet. Tanítása nemcsak Dániában,
hanem a birodalom többi részén:
Norvégiában,IzlandonésaFeröerszigeteken,sőtahatárokontúl,Svédországbanésazészaknémetterületekenistermékenytalajratalált.
HansTausennemazegyetlendán
reformátorvolt,deazelsőkegyike,a
legsikeresebbéslegnagyobbhatású,
akiazutókortólméltánérdemelteki
a„dánLuther”megtisztelőcímet.
g B.G.
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Európapereménevangélikuslélekkel:aFeröer-szigetek

***
AFeröer-szigetek(magyarul:Juh-szigetek)Európanyugatipereménfekszenek,azAtlanti-óceánban,körülbelül
félútonNorvégiaésIzlandközött.
Aszigetekfelszínétajégformálta,elképesztőszépségűsziklagerincekéscsúcsoktárulnakazemberszemeelé,közöttükszélesvölgyekkelés
kicsinyöblökkel.Szépidőbenalegmagasabbcsúcsról,a882métermagasSlaettarantindurrólazegészszigetcsoportbelátható,mivelazegyes
szigetekközöttsokszorcsaknéhány
százméteratávolság.
Atizennyolcvulkanikuseredetű
szigetenmamintegyötvenezrenélnek.Aszigeteketazelsőhullámban
825körülnépesítettékbeavikingek,
majdahonfoglalásidőszakátkövetőenamásodikhullám885–890körülérkezett.Atelepesektöbbségea
nyugat-norvégiaiBergenkörnyékérőlszármazik.Aferöerinyelvésa
Bergenkörnyékifalvakhelyinyelvjárásamaiskölcsönösenérthetőa
beszélőikszámára.
AferöeritörténelemegyiklegfontosabbforrásaazIzlandszigeténlejegyzettFeröeri saga. Aferöeritörvénykezőgyűlés,avilágegyiklegrégibb parlamentje, az Althing 900
körültőlkezdveültösszeaTinganesfélszigeten.Feröer1035-tőlpolitikailagNorvégiáhoztartozott.
AFeröer-szigeteklegrégebbifennmaradt oklevele a Juhlevél, amely
egybenaszigetektörténeténekleg-

fontosabb középkori dokumentuma.1298-bólszármazik,ésazakkori norvég alaptörvény kiegészítése
volt, a helyi viszonyokra szabott
mezőgazdaságirendelkezésekettartalmaz.
1380-tólaFeröer-szigetek–dán–
norvégperszonáluniórévén–Norvégiávalegyüttadánkoronafennhatóságaalákerültek,jogilagazonban
továbbraisNorvégiaegyikmegyéjét
képezték.1400-banazAlthinget hivatalosanátneveztékLögtingre.
Az1814-eskielibékerendelkezéseinyománadán–norvégperszonáluniófelbomlott,deaszigetekDánia
fennhatóságaalattmaradtak.ALögtinget1816-banfeloszlatták,Feröert
Dániaegyikmegyéjévétették.
A19.századvégénalaposanmegváltozottaszigetekgazdaságiélete,
mivelazaddigimezőgazdaságitermeléshelyettatengerihalászatvált
afőmegélhetésiforrássá.Ahatalmas
gazdasági átalakulások társadalmipolitikaiváltozásokathoztak,egyre
inkább előtérbe került a nemzeti
gondolat,anyelviéskulturálisfüggetlenség igénye. 1888. december
26-ángyűlésttartottakaparlament
épületében,aholtöbbekközöttaferöerinyelviskolai,egyháziéshivatali
nyelvvétételétkövetelték.EztkövetőenaFöringafelag megalapításával
létrejöttaferöerinemzetimozgalom.
Símun av Skardi (1872–1942)feröeriköltő,politikuséstanárnevéhez
fűződik1899-benaFeröeriNépfőiskolamegalapítása,ezlettazírottferöerinyelvápolásánakésanemzeti
mozgalomnakaközpontja.Aköltő
1906-banírtaTú alfagra land mítt
kezdetű,erősenvallásosihletettségű
éstartalmúversét,amelymaaferöerihimnuszszövege.
1906-ban megalakultak az első
pártok: a Sambandsﬂokkurin és a
Sjálvstýrisﬂokkurin. 1919-benkétferöeridiákKoppenhágábanmegtervezteaferöerizászlót.1938-banaferöerinyelvadánnalegyenrangúoktatásinyelvlett.
***
AszigeteknapjainkbanisaDánKirálysághoztartoznak,de1948ótaszéleskörűautonómiátélveznek–olyan
széleskörűt,hogyazországnemtagjaazEurópaiUniónak,nohaDánia
igen.Aferöerinyelva20.században
azéletmindenterületénuralkodóvá
vált,napjainkbanadáncsakközvetítőnyelvkéntjátszikszerepet.
Avikinghonfoglaláskezdetétőla
feröeriekarégivikingistenekettisztelték.KeresztényhitreSigmundur
Brestisson (961–1005)feröeriviking
főnök,aFeröeri saga egyikhősetérítetteaszigetlakókat999körül.Ennekelőzményeazvolt,hogyazakkorinorvégkirály,Olaf Tryggvasson, aki
994-benÆthelred –máskéntEthelred –angolkirályudvarábanmegkeresztelkedett,trónrakerüléseévében,
995-benmegtérítetteNorvégiát.997benmeghívtamagáhozSigmundur
Brestissont,őpedigakirályhatásáraszinténkeresztényhitretért.
A következő évben a király arra
kérteSigmundurt,hogytérjenvissza
hazájába,éstérítsekeresztényhitre
azottélőket.Sigmundurnémiellenkezésutánbeleegyezett,akirálypedigkinevezteegészFeröerurává,és
papokatadottmellé.ATinganesre
összehívottAlthingnekSigmundura

kereszténységfelvételétjavasolta,ez
azonbannagyellenállástváltottkia
Tróndur í Götu (960k.–1035),az
egyikleghatalmasabbferöeriviking
főnökáltalbefolyásoltparasztokkörében. Sigmundur Brestisson 999benvégülerőszakosabbmódszerek-

tatnihasonlónehézségekkeljárt:adán
areformációkoraótaaliturgiátisuralta,éscsak1903-banengedélyezték–
bizonyoskorlátokközött–atemplomokban a feröeri nyelvű imákat és
énekeket.1912-bennyíltlehetőségaferöerinyelvűprédikációra.

adásábafogott,valamintaFeröeri sagát iskiadtakortársferöerinyelven,
ezzel a modern feröeri irodalom
alapjaitislerakta.
Jákup Dahl (1878–1944) feröeri
születésű evangélikus lelkész ﬁatal
korátólfogvaanemzetimozgalom

e r i k c H r i s t e n s e n f e lv é t e l e

A 21. században ritka élményben
van része a szekularizált világból
érkezőutazónak,amikoraFeröerszigetekreérkezik.Aferöeriekéletében,mindennapjaibanavallásfontosabb és természetesebb szerepet
játszik, mint a legtöbb európai országban,aferöeritársadalomazévszázados vallási hag yományaihoz
ragaszkodó közösség. Az egyház a
társadalmiszokások,aszoroscsaládikötelékekokánkitüntetetthelyet
foglalelahelyitörténelembenéskultúrában.
Ahitéletetazevangélikusállamegyház, a Feröeri Népegyház irányítja, amelynek komoly befolyása
vanvilágikérdésekbenis.AFeröeri
NépegyházkorábbanaDánNépegyházhoztartozott,de2007.július29.
óta, Ólavsöka ünnepétől – a helyi
nemzetiünneptől–aferöeriállam
hatáskörébekerültát,ésezzelavilág egyik legkisebb államegyháza
lett. A népegyháznak a feröeriek
84%-agyakorlótagja.
Azegyházielőírásoknagybanbefolyásoljákamindennapiéletet.Példáulvasárnaphalászatitilalomvan
érvényben–nohaahalászatazországgazdaságánakmotorja–,hogy
mindenkirésztvehessenazistentiszteleteken,illetveazigencsaknépszerű focimeccseket is csak vasárnap
délutánlehetmegrendezni.
1907-ben alkoholtilalom lépett
életbe,aFeröer-szigetekvolthivatalosana„legszárazabb”országEurópában.1992óta–atöbbiskandináv
országhoz hasonlóan – a szeszes
italokárusításaszigorúanellenőrzött
államimonopólium.
Ahelyimédiabőségesteretada
vallásnak:azújságokbanbibliaiidézetekjelennekmeg,arádióbannapontahallhatóáhítat,éstöbbnyire
keresztényzenétsugároznak.

A Kirkjubömúrurin vagy egyszerűen Múrurin (magyarul: a falak): a Magnus-dóm romjai a feröeri Kirkjuböurban –
a szigetcsoport legnagyobb és legszebb középkori építménye a gótikus építészet fénykorából
kelvittesikerreatérítést:harcosok
élénsajátházábanleptemegTróndurt,akiahalálhelyettakeresztségetválasztottaházanépévelegyütt.
AzezredfordulóutánSigmundur
skúvoyi gazdaságában templomot
isemeltek.Néhányévenbelülhivatalosanmindenferöerifelvetteakeresztséget,deaténylegesáttérésfokozatosanmentvégbea11.századfolyamán.II. (Szent) Olaf norvégkirály
tudtavégérvényesenmegszilárdítaniakereszténységetNorvégiában,valamintaFeröer-szigetekenésIzlandonis,ezértemlékeznekmegróla
halálanapján,Ólavsökaünnepén.Ez
a faröeri nemzeti ünnep, amikor a
székesegyházbanmegtartottünnepi
istentiszteletutánavilágiésazegyházielitvezetésévelszintemindenferöerikörmenetbenfelvonulafővárosutcáin.
Areformáció1538-banérteelaszigeteket,1539-benprotestánspüspökséget alapítottak. Az egyházi nyelv
szerepétalatintóladánvetteát.Az
egyházibirtokokatakirályállamosította,ésúgynevezettkirályigazdáknakadtakihasználatra,akikosztatlanultovábbörökíthettékahasználati
jogot,ezzelkialakultahelyielit.
***
Aferöerialegkisebbgermánnyelv,
amelyetaszigetekenmintegy48ezrenbeszélnek.ADániábanésmásországokbanélőkkelegyüttabeszélők
számamamintegy70ezerretehető.
AnyelvirodalmiváltozatátVenceslaus Ulricus Hammershaimb (1819–
1909)hoztalétre1846-banazizlandinyelvalapján.A19.századvégén
alakultkiamodernferöeriirodalom,
1890-benjelentmegazelsőferöeri
nyelvűújság,aFöringatídindi.
Egyházinyelvkéntaferöeritelfogad-

A konzervatív hívők erősebben
ragaszkodtakadánhoz,sőtmanapságisénekelnekbizonyosrégidán
énekeket,mondanakimákatdánul.
Régebbenahelyzetetnagyonmegnehezítette,hogyFeröerlelkészeitöbbnyiredánokvoltak,akiknemisbeszéltekferöeriül.Azelsőbibliafordítást,Máté evangéliumát még1948banisnagybizonytalansággalfogadtákahívek.EzafordításVictor Danielsen (1894–1961)feröerimisszio-
náriusmunkája,akinemazeredeti
szövegek alapján, hanem más modernnyelvekfordításainaksegítségévelkészítetteelaszöveget.Ahivatalosegyházinyelvegészen1939-iga
dánmaradt.
Aferöerinyelvméltóelfogadását
ésahelyiközéletbevalóbevezetését,
társadalmiéspolitikaielismertségét
elsősorbanahelyievangélikuslelkészekszorgalmaskutatásaiésművei
mozdítottákelő.
VenceslausUlricusHammershaimbferöerievangélikuslelkészésﬁlológusapaiágonnémet,anyaiágon
pedigdánszármazásúvolt,deferöerinekéreztemagát,ígyelköteleződöttaferöerinyelvmellettis.Több
alkalommal–1841-ben,majd1847–
1848-banés1853-banmintmárvégzettteológus–tanulmányoztaaferöerinyelvkülönbözőnyelvjárásait.
1855-ben Észak-Streymoyon megválasztottáklelkésznek.Szilveszterkorelmondottprédikációjatörténelmijelentőségű,mivelazevangéliumot anyanyelvén olvasta fel, ami
akkorelképzelhetetlenvolt.
Közbenmár1846-banmegalkottaaferöerinyelvhelyesírását,amely
kisebbváltoztatásokkalmaisérvényes, nyomtatásban először 1891benjelentmeg.Eztkövetőenarégi
feröeri balladák rendszerezett ki-

elkötelezetthívevolt,lelkésztársaivalegyüttaferöerinyelvűliturgiabevezetését szorgalmazta, és tevékenyenrésztvettakialakításában.Már
1918–1919-benlefordítottaaszertartásokszövegét,deapolitikaiviták
miatt a kinyomtatásukra 1929-ig,
jóváhagyásukrapedig1930-igvárni
kellett.1921-benlefordítottaazÓszövetségből aZsoltárok könyvét, majd
hozzáfogottazÚjszövetség görögből
valólefordításáhozis.Aszövegetelőszörfüzetekbenjelentettemeg1923
és1936között,majd1937-benegészbeniskiadta,ezzeljelentősenelőmozdítottaazirodalminyelvkialakulását.1939ótaaFeröeriNépegyházisezthasználjaliturgikusnyelvkéntadánhelyett.
Másegyháziésoktatásicélúkönyvek mellett Jákup Dahl 1922-ben
lefordította Luther Márton Katekizmusát, 1924-ben Balslev bibliai
történeteit, illetve más kisebb, de
fontosműveketis.Ezenkívülírtegy
sor himnuszt, és mintegy hetvennyolcvanatmásnyelvekbőlislefordított;ezekmindaferöerievangélikus énekeskönyv részét képezik.
1908-bannyelvtankönyvetadottki
iskolások számára, amelyet szinte
napjainkig használtak. Egyházi és
nyelvészetiműveimellettvilágitémájúprózaiműveketésverseketis
írtferöerinyelven.
Az Ószövetség feröeri fordítását
DahlhalálautánKristian Isvald Viderö (1906–1991)folytatta1944-től,
a munka 1961-ben látott napvilágot,azótaezaferöeriegyházáltalhivatalosanelfogadottfordítás.Értékét
nagyban növeli, hogy mind Dahl,
mindVideröazeredetigörög,illetveahéberszövegekalapjánkészítetteelaferöerinyelvűváltozatot.
g BikfalviGéz a
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felvétel az evangélikus Hittudományi egyetemre
a 2013/2014-es tanévre
AzEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)várjamindazokat,
–akikelhívástéreznekalelkészipályairánt;
–akikhittantanárkéntvagygyülekezetihitoktatókéntszeretnéktudásukattovábbadniajövőgenerációknak;
–akikgyülekezeticsoportokvezetésében,alelkészmunkájánaksegítésébenlátjákcéljukat;
–akikszeretikazegyházzenét,éskántori,karvezetőiszolgálattalszeretnékgazdagítaniagyülekezetekéletét;
–akiketérdekelateológia,mégsemszeretnénekfeltétlenülhitoktatóivagylelkipásztorimunkakörbentevékenykedni,defogékonyakakultúrkörükbőladódóvallásosértékrendsajátosságaira,hagyományaira,szimbólumairaésrítusaira,másvallásokkalvalókapcsolatára;
–akikelmélyültebbtudástszeretnénekszerezniaBibliatörténetéről,
kultúrájáról,világáról,hatástörténetéről,értelmezésimegközelítéseiről;
–akikérdeklődnekazáltalánosésalkalmazottetikák(gazdaság-,környezet-,technikai,politikaiésbioetika)teológiaimegalapozásaésazetikaipárbeszédkülönbözőformáiiránt.
Aképzéslehetőségeiakövetkezők:
1. teológus, lelkész szak: egységes, osztatlan mesterképzés
Képzésiidő:12félév.Megszerzendőkreditekszáma:360.
AképzésBudapesten,nappalitagozatonfolyik.
Aképzéscélja:felkészítésateológiatudományánakműveléséreésaz
evangélikuslelkészihivatásbetöltésére.Aszakakeresztényteológiai
hagyományegészéreépülőalapismereteketnyújtéskövetelmeg,felkészítiahallgatókatazönálló,evangélikusszemléletűteológiaigondolkodásra,továbbáazevangélikusegyházban,deelsődlegesenaMagyarországiEvangélikusEgyházbanvégzendőlelkészimunkára,éskialakítjabennükazehhezszükségesjártasságokat,készségeketésszemléleti
jellemzőket.
2. Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (Ba)
Képzésiidő:6félév.Megszerzendőkreditekszáma:180.
AképzésBudapesten,nappaliéslevelezőtagozatonfolyik.
Aképzéscélja:olyanfelkészültgyülekezetihitoktatók,illetvelelkészimunkatársakképzése,akikgyülekezetilelkészvagyhittanárfelügyeletemellettönállóhitoktatóiszolgálatotláthatnakel,illetvesegíthetikalelkész
adminisztratív,lelkigondozói,gyülekezetépítésimunkáját.
3. Kántor alapszak (Ba)
Képzésiidő:6félév.Megszerzendőkreditekszáma:180.
AképzésBudapesten,nappalitagozatonfolyik.
Aképzéscélja:felsőfokúelméletiésgyakorlatiismeretekkeléskompetenciákkalrendelkezőkántorokképzése,akikjólhasznosíthatóalapozástkapnakateológiaialapismeretek,azorgonajátékésakarvezetésmellettapedagógia,azifjúságizeneésagyülekezetépítésterületénis.
4. Hittanár-nevelőtanári mesterszak (ma)
Képzésiidő:5félév.Megszerzendőkreditekszáma:150.
Aképzésnappalitagozaton,azEHEésazEötvösLorándTudományegyetemPedagógiaiésPszichológiaiKar(ELTEPPK)közösképzésekeretébenBudapestenfolyik.
Amesterképzésazoknaknyújttovábbtanulásilehetőséget,akikkatekéta-lelkipásztorimunkatársvagykántoralapszakonvégeztek,továbbáakik
főiskolaihittanárioklevéllelvagyegyetemiszintűteológus-lelkészoklevéllelrendelkeznek.
Ajelentkezéshezfeltétel nélkül elfogadottakatekéta-lelkipásztorimunkatársBAoklevél.
Ajelentkezéshezfeltétellel elfogadottoklevelekakövetkezők:
–teológus-lelkészegyetemioklevél,
–főiskolaiszintűhittanár/hitoktatóoklevél,
–kántorBAoklevél.
Azutóbbiháromesetbenelőfeltétel10kreditnyipedagógiai-pszichológiaimodulelvégzése,amelyetszükségeseténazELTEPPKbiztosít.
Másalapszakokrólvalójelentkezéseseténabelépésfeltételelegalább50
kreditmegszerzéseazalábbiismeretkörökből:alapozórendszeresteológiaiés/vagyﬁlozóﬁaiismeretek,történetiteológiaiismeretek,biblikus
teológiaiismeretek,gyakorlatiteológiaiismeretek.
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Korábbanösszeülhet
apápaválasztótestület
Latin-amerikai, ázsiai vagy afrikai főpap lesz az új pápa?
Protestáns imák
b A Vatikán szóvivője, FedericoLombardi szerint lehetséges, hogy korábban összehívják az új pápa választására jogosult, 118 tagú konklávét. Az
egyházi ügyekben járatos és erre jogosult főpapok olyan javaslatot készítenek elő, hogy már a pápai trón február 28-ra kitűzött tényleges megüresedését követő napon összeülhet a pápaválasztó testület. Egy ismert
kardinális szerint a „Szent Péter székének” betöltésére esélyesek között
egyaránt emlegetnek latin-amerikai, afrikai és ázsiai főpapokat.

Ajelenlegérvénybenlévőegyházjogiszabályozásszerintattólapillanattólfogva,hogyapápameghalvagy
lemondapontiﬁkátusról–azegyházfőségről–,aválasztásrajogosult
kardinálisoknak tizenöt napot kell
várniuk,amígmegindíthatjákapápaválasztásieljárást.
Boldog II. János Pál egy1996-ban
kiadottdokumentumában(Universi
Dominici Gregis) úgy rendelkezett,
hogyapápajelölőés-választóprocedúrának zárt ajtók mögött, legkorábbanapápaitrónmegüresedésétől
számítotttizenöt,delegkésőbbhúsz
naponbelülmegkellkezdődnie.Ám
ajelenlegi,többtekintetbenispéldátlan helyzetre való tekintettel ezt az
időpontotesetlegmódosíthatják.
az idők szava:
gyorsított pápaválasztó
eljárás következhet?
Ha a választásra jogosult konklávé
tagjaiteljeslétszámbankorábbanis
jelen lesznek a Vatikánban, saját
döntésüknyománhamarabbiselkezdődhetaprocedúra–nyilatkoztaFedericoLombardi,apápaisajtóiroda
igazgatója.AjavaslatésadöntéselőkészítéseaBíborosiKollégiumvezetőjének,Angelo Sodano bíborosnak
akompetenciája.
XVI. Benedek pápa közben még
kéthónapigapápairezidenciánmaradCastelGandolfóban,majdaMaterEcclesiaenevűkolostorépületének
teljesfelújításautánodaköltözik.Kívánságaszerintszemélyititkára,Georg Gaenswein érsekésszemélyzetevelemarad.XVI.Benedekutolsópápai
audienciájárafebruár27-énkerülsor.
latin-amerikai, afrikai,
ázsiai esélyesek, titkos „aduk”
– pápai kvalitások
Egymagasrangúésközismertkardináliskijelentette:könnyenlehetséges,

hogyamostaniegyházfőutódjaLatin-AmerikábólvagyAfrikából,esetlegÁzsiábólkerülapápaitrónra.

XVI. Benedek
AsvájciKurt Koch kardinálisszerint„azegyházakkülönbözőkontinenseken különböző kihívásokkal
szembesülnek,sezekrehatékonyés
érvényesválasztkelladniuk.Akérdés
az,holerősebbekakihívások:LatinAmerikában,ÁzsiábanvagyAfrikában,mertezerősenbefolyásoljamajd
adöntést.Eltudomképzelni,hogyfeketevagylatin-amerikaipápánklesz.”
KochkardinálisközelikapcsolatbanállXVI.Benedekkel,éstagjaa
száztizennyolcfőspápaválasztókonklávénak.
Alatin-amerikaiesélyesekközött
két főpapot emlegetnek, az egyik
Odilo Scherer brazilérsek,amásik
Leonardo Sandri argentinérsek.AfrikábólPeter Turkson ghánaibíboros
neveforogközszájon,akiavatikáni
IgazságosságésBékePápaiTanácsánakvezetője.ÁzsiábólLuis Antonio
Tagle Fülöp-szigetekifőpapnakvannakesélyei.
Kochkardinálisszerintakövetkezőpápánaklegalábbnégyfőtulajdonsággalkellenebírniaazegyresúlyosabbfeladatokat,kihívásokatjelentő
pontifexiszolgálatbetöltéséhez.Ezek:
mélyhit,tanbelivilágosságéshűség,

karizmákmegléteszemélyiségébenés
kiemelkedővezetőiképesség.„Ajelenlegipápaválasztáskülönlegességét
az adja, hogy a kardinálisoknak a
még élő volt pápa jelenlétében kell
megválasztaniukutódját”–tettehozzáasvájcikatolikusfőpap.
amíg felszáll a fehér füst –
protestáns imák az új pápáért
A titkos „aduk” között első renden
tartjákszámonvatikánimegﬁgyelők
azamerikaikardinálist,Timothy Dolant, NewYorkérsekét.Vatikánibelső körökből származó értesülések
szerint – amelyeket az amerikai
MSNBChírtelevíziótettközzé–erősödikazavélekedés,hogyazegyháznakakáramerikaipápájaislehet.
Azazelvárás,hogyakövetkezőpápa„szupererős”legyen,illikazamerikaikardinálisra.DolanazABCtelevíziómegkeresésére,hogymitszól
azesélyességéhez,sajátoshumorral
ígyválaszoltolaszul:„Iononparloinglese.”(„Nembeszélekangolul.”)
Osztrák és más hírforrások arról
számolnakbe,hogyajelenlegipápávalközelebbikapcsolatotápolóChristoph Schönborn bécsiérsek,valamint
Erdő Péter magyarbíborosneveisszóbajöttapápaválasztáskapcsán.
Addig viszont, amíg felszáll az
eredményespápaválasztástjelzőfehér
füstaVatikánban,sazújpápabemegy
acamera lacrimatoriába, akönnyek
szobájába, hogy jelképesen is elköszönjönaddigiéletétől,samígaSzent
Péter-dómlodzsájárólaprotodiakónuskardinálisbejelentiország-világ
előtt:„Annuntiovobisgaudiummagnum:habemusPapam”(„Nagyörömethirdeteknéktek:vanpápánk”),
szóvalebejelentésigmégsokvízlefolyikaTiberisen,sbizonyáralesznek
izgalmasésﬁgyelemreméltópillanatokebbenanagytörténetben.
Érdemeslesztehátnyitottszívvel,
füllelésszemmelnekünkisodaﬁgyelnünk, s protestánsként még imádkozhatunkisazújpápáért.Hiszena
nagyobbtestvérvezetőjérőlvanszó,
akinekjóvagy–neadjaIsten–rossz
döntéseiésakatolikusegyházatkormányzóprudenciája,bölcsességeaz
egészvilágkeresztyénségrebefolyássallehetnek-lesznek…
g Dr.BékEfyLajos

Hirdetés

felvétel a Baptista teológiai akadémiára a 2013/14-es tanévre

5. teológus mesterszak (ma)
Szakirányok:biblikum,szociáletika.
Képzésiidő:4félév.Megszerzendőkreditekszáma:120.
Aképzéslevelezőtagozaton,Budapestenfolyik.
Aképzéscélja:olyanértelmiségiekképzése,akikateológiatudományát
magasszintenművelik,ésbetudnakkapcsolódniazegyesegyházak,vallásiközösségekszellemivezetésébe.
Ajelentkezéshezfeltétel nélkül elfogadottoklevél:
–teológusBAoklevél,
–katekéta-lelkipásztorimunkatársBAoklevél.
Ajelentkezéshezfeltétellel elfogadottanemteológusszakonszerzett,
legalábbalapfokozatú(BA)oklevél.

ABaptistaTeológiaiAkadémiafelvételthirdetállamilag ﬁnanszírozott képzéseirea2013/2014-es tanévre. Aképzésekazegészéletenáttartótanulásjegyébenmindenkorosztályelőttnyitottak.

TovábbiinformációkazEHEhonlapján(teol.lutheran.hu) találhatók.
Amellékletekkel ellátott kitöltött saját jelentkezési lapnak, valamintapiros postautalványon feladott 4000 forint felvételieljárásidíjnakmárcius 1-jéig kellazEvangélikusHittudományiEgyetemRektoriHivatalába
(1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.;tel.:469-1051,fax:363-7454,mobil:
20/824-9263)beérkeznie.

• Teológia mesterképzési szak (MA)
Aképzésreazokjelentkezésétvárjuk,akikmárrendelkeznekdiplomával,ésérdeklődnekahittudományiránt.Aszakonoklevelesteológus(MAinTheology/Divinity)szakképzettségszerezhető.Aképzésideje4félév.

• Teológia alapképzési szak (BA)
Aképzéssoránháromspecializációválasztható:
–gyülekezeti lelkipásztor: azoknak,akikélethivatáskéntszeretnénekklasszikuslelkipásztorifeladatokatellátvaszolgálni(igehirdetés,lelkigondozás,tanítás…);
–missziói: azoknak,akikszeretnénekfelkészülnibibliakör-vezetői,ifjúságvezetői,evangélizációsmunkatársi,misszionáriusifeladatokvalamelyikéreis;
–szociális lelkigondozó: azoknak,akikszakszerűenszeretnéneksegítségetnyújtanitesti-lelkiterhethordozóembertársainknak.
Aszakonteológusszakképzettségszerezhető.Aképzésideje8félév.

• Kántor alapképzési szak (BA)
Olyanérdeklődőketvárunk,akikszakszerűenszeretnénekrésztvenniazének-zeneiszolgálatban.Aszakonkántor
szakképzettségszerezhető.Aképzésideje6félév.Aszakonbelülválaszthatóképzésiirány:ifjúságizene(gospel).
Jelentkezésihatáridő:2013.április30.Ajelentkezésilapletölthetőintézményünkhonlapjáról(www.bta.hu), vagy
igényelhetőaTanulmányiHivataltól(1068Budapest,Benczúru.31.;tel.:1/322-2815vagy20/886-0846;e-mail:
tanulmanyi@bta.hu).
Dr.AlmásiTiborrektor
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Különösjelenség?
g RibárJános

MáraSzentírásbanistalálkozunkazzal a szomor ú jelens éggel, hogy
minthaazemberteljesenelidegenedettvolnaazegyigazIstentől.Ezta
tragikusemberiélménytmodernnek
vagy posztmodernnek nevezhető
korunkminthamégfokozottabban
mutatnáfelnekünk.Fiatalésidősigehirdetők szájából gyakran hallani
utalástarra,hogymi,keresztyének
kisebbségbenvagyunk,fogyunk,háttérbeszorulunk.Tőlünkidegenszellemihátterűszociológusok,statisztikusokelégedettenmutatnakráaz
újabbésújabbstatisztikaiadatokra,
amelyekeztatételtlátszanakerősítenivilágszerte.
Örv end et es tényk ént hird ett e
nemrégibenamédiaegyikcsatornája, hogy a tradicionálisan vallásos
EgyesültÁllamokbaniscsökkenakeresztyén hívők száma. Mennyivel
inkábbittvanakeresztyénségalkonyaEurópában–hangoztatjákszorgalmasan. Igaz, egyetlen szó sem
esikarról,hogyvajonmitolakszika
kihalnilátszókeresztyénséghelyébe,
hogycsakatagadásszellemevirágzik,ésitt-ottgúnytfakasztazéterben,desokszorbarátitársaságbanis.
Statisztikai adatokkal nem kívánunkvitatkozni,nemvitatjukelakülönféle fel- és lemérések tárgyilagosságát,ámezekbőlanagyonnegatívnak feltüntetett adatokból nem
vonunklevégzetesenmesszemenő
következtetéseket – mert valami
egészen mást tanulhatunk meg a
Szentírásból,haelmélyültenéskomolyan,érzékenyszívvel,jelenkorunkért
felelősenlapozgatjuk.
Micsodadrámaimegállapításolvashatóa12.zsoltár2.versében:„Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek,
eltűntek a hívek az emberek közül.” Így
élte meg Dávid saját korának lelkiszellemiállapotát.Elfogytak,eltűntek
azistenfélők,szintenyomuksincs.
Döbbenetes Illés próféta élménye.MegnyerteanagyszellemicsatátnégyszázBaál-prófétávalszemben.Mégismenekülnikényszerült,
megrettentegygonosz,aljaslelkületű, Jezábel nevezetű nőszemélytől
(igaz,királynéazillető).Elrejtőzött
egybarlangban,deazőigazimegbízója,azÚr„nemhagytabékén”.EbbenahelyzetbenfogalmaztamegIllésasajáttragikushelyzetét:„Nagyon
buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel ﬁai elhagyták szövetségedet… Egyedül én maradtam
meg, de az én életemet is el akarják
venni.” (1Kir19,10.14)Őisúgyérezte,hogymindenkielfordultmáraz
élőIstentől,ügyénektehátnincsjövője.Jelenthettékvolnaakorabelistatisztikusok:íme,lejártIstenügyének
azideje,vége,nincstovább.
AzÚrJézusisátélteazelhagyatottságkeserűérzését,ésnemcsakakereszten,hanemJánosevangélistaszerintjóvalakeresztelőtt:amikoragyógyulástéscsodákathajkurászóhallgatóság„keménybeszédnek”nevezteJézusélőigéjét,éssokanelhagytákIsten
Fiátannakellenére,hogynemisolyan

régenrészesülhettekamajdnemsemmiből teremtett, különös szeretetvendégségcsodájábanottapusztakietlenségében.AmikorJézusláttaahűtlenül távozók hátát, szomorú kérdésselfordultatizenkettőhöz:„Vajon
ti is el akartok menni?” Mertlám-lám,
asokaságelmegy,atömegelfordul,
maradamaroknyikiscsapat.Timaradtok?Shaolysokból–apusztaiszeretetvendégségenmégezrekvoltak–
csaktizenkettőmarad,akkorennekaz
ügynek nincs jövője. A farizeusok
szociológusaiésstatisztikusaiboldoganhirdethettékvolna,hogyíme,ez
aJézus-ügylejárt,nemkorszerű,végevan,hiszenezatizenkétmajdnem
írástudatlan,képzettségnélküliiparosembersemmiresemképes.

Különösjelenség?Ismétlődőélményemvoltgyakorlólelkésziszolgálatomutolsóéveibenacsaládikeresztelők alkalmával megﬁgyelt jelenség.Akeresztelésialkalmakbizonyos
százalékafüggetlenedettavasárnapiistentisztelettől(máskérdés,hogy
ezhelyes-e,vagysem).Nemcsaka
családkérésevoltennekazoka,hanemazis,hogyakét-négyévesgyerekek viselkedése alig kezelhető.
Nemrosszaságez,csakmégnemértik,mirőlvanszó.Hiszenmárnem
csecsemők,demégnemisadolgokatmegértőgyermekek.
Nos,azígyteljesistentiszteletté
alak ított keresztelési alk almakra
nemcsak mintegy tíz-tizenöt percet fordíthattunk – mint vasárnap
történt volna –, hanem akár harminc-negyven percet is, hangsúlyozva,hogymostistentiszteletenvagyunk. Legtöbbször a létszám is
megfeleltennek.Nembeszélvearról,
hogyaliturgiaiviselkedéstnemismerőcsaládtagoksokkalkevésbéérezték magukat feszélyezve ilyenkor,
mintvasárnap,amikorbizonylátszott
rajtuk,hogyzavarbanvannak,nem
tudják,mikorkellfelállnivagyleülni,ésmiért.Snelegyünkálszentek,
amegkereszteltkisgyermekcsaládjávalelsősorbanúgyisalelkésztartja(vagynemtartja)akapcsolatot,hiábahangsúlyozzukagyülekezetfelelősségét.Tiszteletakivételnek!
Tehátannakrendjeésmódjaszerintmegtörténtacsaládiistentisztelet, szólt az orgona, volt minden
szükségeselem.Aszülőkéskeresztszülőkszámáraahosszasabbelőkészület után minden világos volt,
emellettamárelnémíthatatlangyermekkelnemaszülőknekvagyakeresztszülőknek kellett küzdeniük,
hanemarátermettnagymamaügyelt

rá,lehetővétéveatöbbieknek,hogyaz
igéreésaliturgiáraﬁgyeljenek,ésakereszteléssel kapcsolatos kérdésekre
világoséstudatosválasztadhassanak.
Akülönösjelenséget,amelyetemlítettem,ilyenkor,acsaládiistentiszteletvégéntapasztaltam.Azorgona
elhallgatott, elaludtak az oltáron a
gyertyák,lehetetthazamenni.Snem
akartak!Agyermekekiscsendbenvoltak,aszülőkéskeresztszülőkmeghatódvaálldogáltak,acsaládtagokközül
néhányan fényképeztek, a többiek
nézegették, méregették a templomot.Mittehetettalelkész?Magyaráznikezdteatemplomláthatórészeit,
azoltárképet,oltárasztalt,aterítőkszínét,éssorkerültarrais,hogyazegyháziesztendőnekmelyikszakaszában
vagyunk,beszéltagyülekezetről,az
egyházról, Krisztus népéről – immáronnemcsakaszülőknek.
Különös!Senkinemsietett,nem
rohant,nemnyüzsgött;átéltekvégrevalamiolyat,amiaddighiányzott
azéletükből.Mintakikmozdulatlanságukkal,váratlanáhítatukkalaztfejezikki,hogyjóittlenni.Jóittlenniatemplomcsendjében,aholmindenabékétésanyugalmatsugározza,mindenannyiramás,mintaviharosvilágban.
Jó itt lenni – és nem akarnak
menni,pedigmárjóidejekészenvagyunkakeresztelővel,sőtaz„idegenvezetéssel”is.Nemakaródzikvisszamennianapicsatározásokvilágába,
mégakkorsemsietős,haköztudottanvárjaacsapatotazünnepiebéd.
Mertjóittlenniatemplomhűsében,
aholbéke,csendésnyugalomvan,és
azemberilélekmegsejti,hogyezatér
egészenmás,mintaküzdelmesés
gondokkalterheltvilág.
Egyrenagyobbámulattalnéztem
atemplombólvonakodvatávozókat,
ésmegsejtettemvalamitazemberilélekéhségérőlésszomjúságáról.
Denemezértnemleszigazukaz
éretlen„statisztikusprófétáknak”.
HanemmertemeszentügymögöttazélőIstenáll.Hiábahitteésfélte Dávid a zsoltárában, Illés ama
homályosbarlangban,hogymindennek–vagyisIstenügyének–vége,
mertatörténelemUra,amimegváltó Krisztusunk és a hitet ébresztő
Szentlélekmásképpengondolja.
Azoroszvallásbölcselőésmisztikusgondolkodó,Mereskovszkij mondta az óceán apály-dagály jelensége
kapcsán,hogyilyenazistenhitis.Van
dagálya,amikornagyazáradás,van
apálya,amikormindenvisszahúzódni látszik, de az Óceán – nagyon
szép istenszimbóluma ez Mereskovszkijnak–mindigmegmarad.
AlázatosankérjükamiUrunkat,
hogy következhessen a Szentlélek
áradásának,azébredésnekakora,de
azzalazalázattal,amelyreJézusNikodémust tanítja: „A szél arra fúj,
amerre akar; hallod a zúgását, de
nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” (Jn3,8)

A szerző nyugalmazott evangélikus
esperes

HETIÚTr AvALÓ
„Isten abban mutatta meg rajtunk a
szeretetét, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bűnösök
voltunk.” (Róm5,8)
Böjt2.hetébenazÚtmutató reggeli
és heti igéi az Úr Szolgáját állítják
elénk.Őszeretettminket,svéreáltalmegszabadított:„IstenFiaszolgaiformátvettfel,ésemberekhezletthasonlóvá;megaláztamagát,ésengedelmes
voltmindhalálig,mégpedigakereszthalálig.”(Fil2,7.8;LK)Luther szerintérettünkvoltengedelmes:„DenagyonisszeretettminketaKrisztus!Istenaztakarja,hogyazemberrélettKrisztustviszontszeressük.Istennélnincsmás,csak
kegyelem,ésezzeltáplál,hordozsmegtart.”Reminiscere! –„Emlékezzélmeg,
Uram,ateirgalmasságodrólésatejóvoltodról,melyeköröktőlfogvavannak.”(GyLK686,5)AzÍrásbanévezredekótaálleKrisztusbanbeteljesültkijelentés:„Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól
lett ez…” (Zsolt118,22–23)Agonoszszőlőművesekmegvetettékaszeretett
ﬁút:„Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség! Megragadták,
megölték, és kidobták a szőlőn kívülre.” (Mk12,7–8)„…Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát
őhozzá…” (Zsid13,12–14)–azévigéjénekengedve.Shetiigénkörökkövetkezménye:„Mert… megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által…, még inkább üdvözíteni fog élete által.” (Róm5,10)Istenacselekvő:őmegigazít,megment,sszeretetét,Szentlelkétadjaazistentelenbűnösöknek–ez
dicsekedésünkalapja.JeremiássorsaJézusétpéldázza:„…a kezetekben vagyok.
(…) De tudjátok meg, ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket…, mert valóban az Úr küldött hozzátok…” (Jer26,14–15)AzÚrértékeléseszerintakegyesJóbrosszindulatúbetegségébenisistenfélőéskitartóanfeddhetetlenmaradt:„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” (Jób2,10)
Jézuselfogadtaakeserűpoharat.Istenadottvizetapusztábanvándorló,zúgolódónépénekMózesáltal:„…vedd kezedbe botodat is…, és menj! Én majd
ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat
a nép.” (2Móz17,5–6)„…a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt.” (1Kor10,4)Bizony,azőtesteigaziétel,azővére
igaziital,sakiezzelél,annakmármostörökéletevan(lásdJn6,54.55).Jézus
„engesztelő áldozat a mi bűneinkért”, dehogyanlehetszemélyesenismiénk
eváltság,ésmikéntigazulhatunkmegIstenelőtt?„Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.”
(1Jn2,2;1,9)Böjt2.hetébenJézusmásodszorszólhalálárólésfeltámadásáról:
„…az Emberﬁa emberek kezébe adatik!” (Lk9,44)Pállalvalljuk:aKrisztusban
valóhitáltaligazultunkmeg,Isteningyenkegyelméből:„…többé tehát nem én
élek, hanem Krisztus él bennem…, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.”
(Gal2,20)„AddnékemáldottLelkedet,/Szenttestedetésvéredet,/Hogyte
lakozzálbennem./Csaktebennedbíziklelkem.”(EÉ361,3)
g GaraiAndrás
Hirdetés

pódiumbeszélgetés az egyházi rádiókról
AKeresztényÉrtelmiségiFórumkövetkezőalkalmánabudahegyvidékievangélikustemplomban(BudapestXII.ker.,KékGolyóu.17.)február25-én,hétfőn18.30-korAz egyházi rádiók lehetőségei és szerepe a
közéletben címmelpódiumbeszélgetésttartunk.Előadó:dr. Szabó Tamás, aMáriaRádióelnöke.
Hirdetés

Új evangélizáció? – előadás Kelenföldön
Akelenföldievangélikusgyülekezettanácstermében(1114Budapest,Bocskaiút10.)március2-án,szombatondélután16.30-korkezdődőszeretetvendégségendr. Kránitz Mihály egyetemitanárÚj evangélizáció, avagy
reformáció a római katolikusoknál? címmeltartelőadást.Mindenérdeklődőtszeretettelhívunkésvárunk.
Hirdetés

felhívás a nyugati (dunántúli)
evangélikus egyházkerület gyülekezeteihez
Tisztelettelkérjükegyházkerületünkvalamennyigyülekezetét,hogy–
akerületújraalakulásáteredményezőzsinatidöntésreemlékezve–afebruár24-i,vasárnapiistentiszteletekenhálaadóimádságukbanemlékezzenekmegegyházkerületünkről!KérjékUrunkáldásátakerületünkben
folyószolgálatra,akerületaktívésnyugállományúvezetőireéstisztségviselőire.Imádságaikbangondoljanakkerületünkmindengyülekezetére,egyházmegyéinkre,oktatásiésdiakóniaiintézményeinkre,lelkészeinkreésfelügyelőinkre,tisztségviselőinkreéspresbitereinkreésminden
gyülekezetitagunkra,hálátadvaIstennekmegtapasztaltajándékaiért.
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület elnöksége
Hirdetés

Hirdetés

asztali beszélgetések…
mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

ASemmelweisEgyetemMentálhigiénéIntézeteazEvangélikusHittudományiEgyetemmelésaSzentAtanáz
GörögKatolikusHittudományiFőiskolávalegyüttműködésben2013szeptemberétőlakkreditáltmentálhigiénéslelkigondozószakirányútovábbképzésthirdet.Afelvételkritériuma:BA,MA,főiskolaivagyegyetemihitéletivégzettség,egyháziajánlásésszemélyesalkalmasság.Aképzésidőtartama:4félév,560óra(havonta2nap
+2intenzívhét).
JelentkezésilapazSEMentálhigiénéIntézetébenigényelhető–e-mailben:lelkigondozo@mental.usn.huvagy
telefonon:1/266-1022–,vagyletölthetőawww.mental.usn.hu honlapról.
AképzésrőlbővebbtájékoztatástadTörök Gábor (20/6632-389,torokg@mental.usn)ésSemsey Gábor (20/6632390,semsey@mental.usn.hu).

AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványésaPetőﬁIrodalmiMúzeumszeretettelvárjaazérdeklődőketmárcius1-jén,pénteken18órakorakövetkeződisputájáraaPetőﬁIrodalmiMúzeumba(BudapestV.
ker.,Károlyiu.16.).
Disputapartnerek:Juhász Ferenc íróésKonok Tamás festőművész.Téma:„A dicsőség felfénylése”. Adisputaidejealattélőbenkövethetőabeszélgetésapim.hu oldalon.
Arendezvényreabelépőfelnőtteknek600forint,diákoknakésnyugdíjasoknak300forint(abelépőjegyárávalaPetőﬁIrodalmiMúzeumot
támogatja).
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Túlcsordulás
„Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk6,45b)
„Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem
mentek be a mennyek országába.”(Mt5,20)
Beszélhetnénkpéldáulazokrólaszemélyekről,azokróladolgokról,akiket,amelyeketkülönösenszeretünk.Könnyűhelyzetbenlennénk,hiszenkinetudnaakárórákigmesélniarról,akihozzáközeláll.Avakakutyájáról,akiremindenpillanatbanszámíthat.Anagyszülőazunokájáról,azapaakisﬁáról,azenészagitárjáról,aszerelmesaszerelméről.Dearróliskönnyűbeszélni,
hogymilyenazIstentúláradószeretete,túlcsordulóirgalma.Aki
egyszerisátélte,hogymilyenazIstenszeretetébenfelébredni,
aznemfelejtiel.Akiegyszerismegtapasztaltamárabűnbocsánatfelszabadítóboldogságát,bármikortudrólabeszélni.
Deittmostmásrólvanszó.Ittnemaszeretet,akegyelem
túlcsordulásáról,amindeneketbetöltőirgalomrólkellbeszélni,hanemazonkellelgondolkodnunk,hogymimaradutánunk,
milyennyomothagyunkmagunkután;miaz,amibelőlünkkicsordult,amirenemﬁgyeltünk.Afarizeusokigazságakontrollált: tervezett, előre megfogalmazott, előre lejátszott, épp
ezértolykormegjátszottigazság.Demivanaváratlanhelyzetekkel?Mitmondunk,mitteszünkakkor,amikornemtudunk
felkészülni,mivan,amikorelveszítjükakontrollt?Azzalvédekezünk,hogycsakkicsúszottaszánkon,pedigéppezárulel,
ezleplezlebennünket.
AFarkasokkal táncoló címűﬁlmdöbbenetesjelenete,amikor
azindiánokmeglátják,hogyafehérvadászokszázávalgyilkoltákleabölényeketcsakanyelvükértvagyabőrükért.Szemünk
elétárulavölgy,telebölénytetemekkel,ezmaradtafehérvadászokután.VajonutánunkmimaradakáregySzélrózsatalálkozóután,akáregyfesztiválvagycsakegyifjúságióraután?
Akánaániasszony(Mt15,21–28)fájdalmában,aggódásában
a leggyönyörűbb hitvallás fogalmazódik meg: szebb, mint
bármelyik megformált, átgondolt hitvallás. Neki nem volt
ideje,lehetősége,hogyátgondoljamondanivalóját,azcsordult
kibelőle,hogyamiazIstenasztaláróllehullik,amimárnemkell,
amifelesleges,amiszemét,azemberszámáraaziséltető.Bármi,amiazIstentőljön,jó,mégafeleslegis.
Sajnosazemberfeleslegemás.Teleszemeteljükerdeinket,nemcsakfolyóinkatéslevegőnkettesszüktönkre,hanemteleszemeteljükhitünketis.Aváratlanhelyzetekmutatjákmegleginkább,
hogymivelvanteleaszívünk.Atanultigazságcsakakomfortos
helyzetekrejó.Valójábanakkormutatkozikmegigaziénünk,hitünk,amikorránklépnek,mintegyleejtettfogkrémestubusra.
Amikorszépeketmondanakrólad,amikorsimogatnak,akkor
teisszépeketmondasz–demitmondaszakkor,amikorrádlépnek,amikormegtaposnak?Akkormivelvancsordultigaszíved?
Azbiztos,hogyvoltvalaki,akiakkoriskínzóiértimádkozott,
amikorverték.Haazénigazságomnemis,deazövébiztosan
meghaladjaafarizeusokigazságát.
g ÓcsaiZoltán

Képeskrónika
aSzélróz sa-utótalálkozóról

A teológushallgatók zenekarának
szolgálata

Püspökdesszert Szemerei Jánossal, Gáncs Péterrel
és dr. Fabiny Tamással

Kövesdi Miklós
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Szélrózsa Band

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

Kubiszyn Viktort, a Drognapló szerzőjét Bedecs Réka kérdezte

vízpartról vízpartra
„ABalatonmellőlaBüdös-tó
partjára költözik a Szélrózsa,
aholabadacsonyilátképhelyett
a nagy magyar ugarban gyönyörködhetmajdalátogató”–
ezekkelahelyszínekadottságbelikülönbségeireutalószavakkaljelentettebeGáncsPéterelnök-püspök Mesterházy Balázs Szélrózsa-atya oldalán,
hogyjövőnyáronajubileumi,
tizedik országos evangélikus
ifjúságitalálkozónak–Váralja,
Bodajk, Debrecen, Kismaros,
Tata,Szolnok,Kőszeg,Szarvas
és Fonyódliget után – Soltvadkertadotthont.
Homoki Pál, aházigazdagyülekezetlelkészeörömmelidéztefel,hogybáraTízektagjaival
egyhideg,borús,ködösnapon
tekintettékmegavároshatárábantalálható,hivatalosanVadkerti-tónaknevezettállóvízmellettikempinget,amikoratalálkozófőszervezőinyomátsem
láthattákannakapezsgő(fürdő)életnek,amelynyarantajellemziaterületet–mégismegláttákabennerejlőlehetőséget.
Meggyőzésükhöz ráadásul –
tettehozzáalelkész–nemvolt
szükségarra,hogybevesséka
messzeföldönhíresSzentKorona cukrászda ínycsiklandó
ﬁnomságaitvagyagyülekezet
borászattalfoglalkozótisztségviselőinek ugyancsak jó hírű
palackozottnedűit…
A2014.július23.és27.közöttesedékesSzélrózsamottója és központi témája ugyan
mégcsakamennyeiAtyaszámáraismert–legalábbisCsizmadia Nóra Szélrózsa-koordinátornemtudottmégkonkrétumokatmondanierről–,de
hafolytatódikazelmúltévekben kialakult gyakorlat, akkor–feltételeziatudósító–
legkésőbbjövőilyenkoregyjó
hangulatúelőtalálkozókeretébenerreisfényderül.
g VitálisJudit
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névjegy: ócsai Zoltán
Pécsievangélikuslelkészvagyok.AkilencvenesévekbenVáraljánlaktam,ahol1996-banelőszörrendeztükmegaSzélrózsatalálkozót.Annakidejénúgyvéltük,sokkaltöbbértékvankisegyházunkban,mintgondolnánk.Lehetőséget
szerettünkvolnateremteniarra,hogyﬁataloktalálkozhassanak,épülhessenekegymáshiteáltal.
AzelmúltévekbenGyőrbenszolgáltam,aholkülönösensok
időttöltöttemaPéterfyevangélikusiskolában.Hitvallásom
ittisazvolt,hogyteretkelladniaﬁataloknak,hiszennagyon
soktehetségvanközöttük,csaktalánnincsmegazafórum,
közösség,amelybeneztbemutathatják.Azondolgoztam,hogy
atehetségeknekallódjanakel,legyenekegyházunkértékes
tagjai,mindiglegyenekhajlandóktanulni–ﬁatalkéntésfelnőttkéntegyaránt.Ezértszervezünkzeneitáborokatévekóta.
Abemutatkozásésaközösségépítésalkalmamégazevangélikusgimnáziumokországostalálkozója(EGOT)is,amelynekaszervezésébensokszorrésztvettem.
Számomraazajógyülekezet,amelynemfeltétlenülelfogadó,demindigbefogadó,vonzó,denemcsábító,ésabűnnélcsakabűnbocsánatotveszikomolyabban.

f Folytatás az 1. oldalról

Szunyoghy Zsolt

Amaro Del

EvangélikusÉlet
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»prEsbitEri«

pirosluﬁkszálltakfelaziskolaudvaron Közösségiszolgálatban
Elmúlással kapcsolatos tabukat döntöget a gyermekhospice-alapítvány

Aziskolavezetéseelsőszóraakezdeményezésmögéállt–mondtaelaz
Evangélikus Életnek Kolarovszki Zoltán, azintézményigazgatója.Mintkifejtette,aSzememFényeAlapítvány
általútjáraindítottmozgalomkiválóanalkalmasadiákságkörébenaszociálisérzékenységfejlesztéséreigazán
életszerűkörülményekközött.Emellettolyanértékekreirányítjaadiákság
ésatanárikarﬁgyelmét,mintazadakozás,anehézsorsúakfelkarolása.Ezzelpárhuzamosansajáthelyzetünkis
–másoknehézségeinekfényében–
másmegítélésaláesik,jobbanmegbecsüljükazegészséget,atestivagy
lelkijólétet.

Hogymennyireilleszkedikaziskolaszellemiségébe,jólmutatjaarendezvénysikereis.Február15-énatanári
karteljesegyetértésétfejeztekiacélokkal,éspirosbaöltözött.Nagyonsok
gyermekispirosruházatotvagykiegészítőtöltött,különösenakisebbek–
azelsősökésazötödikesek–mutatkoztak aktívnak e téren. Utóbbiak
vállalták,hogykétszázforintosadományértárusítjákapirosszínűgyümölcsteátésapirosszívetformázó
kekszesédességet.Azadományokból
összegyűjtöttpénzMagyarországelső gyermekhospice-házának – az
egykoribeteg,Várdai Dóra emlékéreDóriHáznevetviselő,kétévebeindítottpécsiintézménynek–aműködtetésétfogjaszolgálni.
Abékéscsabaievangélikusgimnáziumamegyében,sőtatérségbenelsőkéntcsatlakozottakezdeményezéshez,köszönhetőenDarányi Katalin
tanárnőnek,aki–mintlapunknakelmondta – maximálisan egyetért a
SzememFényeAlapítványcéljaival
ésszemléletmódjával,éscéljáultűzteki,hogyezeketmásokkalismegismerteti.

Az alapítvány tíz éve működő,
igenaktívcivilszervezetkéntelsősorbanagyógyíthatatlanbetegségben
szenvedőgyermekeknekéscsaládjuknaknyújtkézzelfoghatószolgáltatásokatakáréveken,évtizedeken
keresztül. Tevékenységének fontos
részeaszülőkésnagyszülőktámogatásagyászukban,abeteggyermek
testvérének lelkigondozása, a meg
nemgyógyítottgyermekekemlékének méltó ápolása – mutatott rá
DarányiKatalin.
Mindezekhiánypótló,azországban úttörő kezdeményezések, melyekrenagyszükségvan.Becslések
szerinthazánkbanmintegykétezer
családbannevelnekgyógyíthatatlan
beteggyermeket.
A Szem em Fén ye Alap ítv ány
egészműködésével,ígyaz„Öltözz
pirosba…”mozgalommalisoldani
kívánjaagyermekhalállalkapcsolatosfélelmeket,atársadalomegészében meglévő elutasító gondolkodásmódot,amelyazelmúlást,különösenagyermekekhaláláttabuként
kezeli.
g SzEgfűKatalin

b A Fejér-Komáromi Egyházmegye új felügyelőjének, MolnárIstvánnak
a szolgálatba lépését ünnepelték a súri evangélikus templomban összegyülekezett hívek február 16-án, szombaton délután. Az alkalmon SzemereiJános, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a beiktatás feladatát pedig SzarkaIstván esperes végezte.

„Jézuskövetéséhezelkötelezettdöntésrevanszükség–mondtaLk9,57–
62 alapján tartott prédikációjában
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b Idén első alkalommal csatlakozott
a Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola, Kollégium és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az „Öltözz pirosba, és
mutasd ki szereteted!” akcióhoz,
amely a gyermekhospice hazai
helyzetére irányítja a ﬁgyelmet.

Egyházmegyei felügyelőt iktattak Súron

Szemerei János. – A tanítványság,
amelyre Jézus hív, azzal kezdődik,
hogy az elhívottakból elküldöttek
lesznek.” A püspök ﬁgyelmeztette

az egyházmeg ye vezetőit arra is,
hogyelhívásukközösségiszolgálatraszól,amelyetesperesésfelügyelő
egymástsegítvetudvégezni.
Molnár István az istentisztelet
után,aközgyűlésenszékfoglalójában
arról beszélt, hogy a múlt értékeit
megtartó,deegybenazújfelényitott
gondolkodássalszeretnehelytállni,
élveakapottlehetőséggel.Mészáros
Tamás egyházkerületi felügyelő –
úgyis,mintközvetlenelődjeatisztségben–arrabiztattaazújegyházmegyeifelügyelőt,hogyéletefolyamatosimádságmaraton legyen.
Köszöntést Bence Imre, a Budai
Egyházmegye esperese mondott, a
fejér-komáromi lelkészek jókívánságaitpedigVancsai József lelkészadtaát.
g A.M.

a s Z e r Ző f e lv é t e l e

Hit-éserkölcstanórák:
ki,mit,mikor?

„Öltözz pirosba…” – óriási szívet formáltak a pirosba öltözött diákok és tanárok a békéscsabai evangélikus gimnázium udvarán

2013.szeptember1-jétőlazállami
általánosiskolákbanazelsősésaz
ötödikesgyermekekszüleinekválasztaniukkell,hogygyermekükerkölcstan-vagyhit-éserkölcstanórákonvegyenrészthetiegyórában.Azezenórákkalkapcsolatos
szervezésiéstájékoztatásifeladatokatakormány20/2012.EMMI
rendeleterögzíti.Azalábbiakban
–aszűkreszabotthatáridőkmiatt
arendelettársadalmivitárabocsátotttervezetealapján–aztfoglaltukössze,hogyahit-éserkölcstanórákszervezésénélmilyenfeladataikvannakalelkészeknekéshittanároknak,sajelentkezéssorán
milyenhatáridőkrekellﬁgyelniük
aszülőknekidéntavasszal.

megküldöttírottanyagokmegismeréséreazigazgatóaszülőknek
lehetőségetbiztosít.

2013. február 28-ig
Alelkész/hittanárjelziazegyházközségterületéntalálhatóállamiáltalánosiskoláknakhitoktatásiszándékát, és megadja elérhetőségeit
(cím,e-mailcím,telefonszám).
A lelkész/hittanár egyeztet a
szomszédoslelkészekkeléshittanárokkal,valamintmásfelekezetek
képviselőivelisafeladatokesetlegesmegosztásaérdekében.

2013. május 20-ig
Aleendőötödikosztályosdiákok
szüleiabeiratkozáskorválasztanak
azerkölcstanésahit-éserkölcstanórákközül.Alelkész/hittanár
jelenlehetabeiratkozásnál,és/vagy
papíralapúdokumentumokatvihetbeaszülőktájékoztatására.

2013. március 1–14. között
A lelkész/hittanár írásban átadja
(például e-mailben megküldi) az
evangélikushit-éserkölcstanoktatásdokumentumait(tanterv,tananyag,tankönyv,módszertanstb.),
valamintkonkrétszervezésiadatokat(kitartjaahit-éserkölcstanórát, milyen elérhetőségeken érdeklődhetnekaszülők,stb.).
Aziskolákigazgatóikijelölnek
egy-egy napot a leendő első és
ötödikosztályosdiákokésszüleik
tájékoztatására.Eztadátumotlegalábbtíznappalelőbbmegküldik
a lelkészeknek/hittanároknak a
korábbanmegadottelérhetőségeikre.Alelkész/hittanárrésztvesz
a tájékoztatón, és segédanyagokatmutatazérdeklődőknek.Haa
lelkész/hittanárszemélyesennem
tud jelen lenni, akkor az általa

2013. március 16–31. között
Azigazgatókaziskolahonlapján,
hirdetőtáblájánésegyébfórumokon nyilvánosságra hozzák a lelkész/hittanáráltalmegküldöttírott
információkat.
2013. április folyamán
A leendő első osztályos diákok
szüleiabeiratkozáskorválasztanak
azerkölcstanésahit-éserkölcstanórákközül.Alelkész/hittanár
jelenlehetabeiratkozásnál,és/vagy
papíralapúdokumentumokatvihetbeaszülőktájékoztatására.

2013. május 23-ig
Azigazgatóktájékoztatjákalelkészeket/hittanárokatazegyházközségáltalmeghirdetetthit-éserkölcstanoktatásrajelentkezetttanulókról:
nevüket–osztályukmegjelölésével
együtt–átadjákalelkésznek/hittanárnak.
2013. május 30-ig
Az iskola és a lelkész/hittanár
egyeztetatanulócsoportokkialakításáról (összevonható csoportok, órarendi lehetőségek, iskolán kívül megtartott hit- és erkölcstanórastb.).
2013. június 30-ig
Azigazgatóktájékoztatjákahit-és
erkölcstanoktatásra jelentkezett
tanulók és csoportok számáról a
fenntartót.
g Dr.Kodácsy-SimonEsztEr
koordinátor
(Katechetikai munkacsoport)
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Kívülimaház,
belültemplom

Gospel–magyarul
Hét–teljesenkülönbözőhátterűés
eltérőmúltú–istenhívőhivatásoszenészösszeállt,hogyvalamiújatésfrissítőtalkossonamagyarkeresztény
könnyűzeneipalettán.Egydologbiztosanközösbennük:nemmagukban
bíznak. Mindannyian Jézus Krisztustvalljákszemélyesmegváltójuknak,akitegyszívvelésegyLélekkel
dicsőítenekzenéjükkel.
AHelyes_Beat zenekarcélja,hogy
Magyarországon is megteremtse a
modernmagyarnyelvűgospelt.Zenéjükbenaszokottnálnagyobbteret
adva a hangszereknek a legújabb
hangzásokatalkalmazzák,eközben
pedigigenfontosnaktekintikaminőségetésazeneiigényességetis.
Nincs más Isten című–idénfebruárbanmegjelent–lemezüktizenegy ismert keresztény dicsőítő dal
rendhagyófeldolgozásaittartalmazza.Akorongcímadódaláhozkészült
videoklip már megtekinthető YouTube-csatornájukon,azalbumpedig
megrendelhetőahelyesbeat.hu weboldalon.

Hálaadás Móron
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b Templomi berendezést kapott a móri evangélikus imaház. Többek között új szószék és oltárelőlap készült, Németországból pedig ajándék
templompadok érkeztek a közösség istentiszteleti életének gazdagítására. A belső felújításért ünnepi istentiszteleten adtak hálát a
gyülekezet tagjai február 17-én, vasárnap délután. Az alkalmon SzemereiJános, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette
Isten igéjét. A liturgiában SzarkaIstván esperes és a helyettesként Móron szolgáló KadlecsikZoltán lelkész működött közre.

Balról jobbra: Kadlecsik Zoltán, Szemerei János és Szarka István
A püspök a hálaadás fontosságát
hangsúlyoztaatízleprástörténete
(Lk17,11–19)alapjántartottprédikációjában.„Szegényebbazazember,
akinemtudköszönetetmondani–
fogalmazott Szemerei János. – A
hálaadóalkalmakerőforrásoklehetnek, ha észrevesszük, hogy Isten
ajándékaiazok,amelyekéletünketértelmesséteszik.”
Azistentiszteletetkövetőközgyűlésenahálaadásjegyébengyülekezeti
tagokmondtakverseket,ésaﬁatalok
isműsortadtak.Aleányegyházközséggondnokai–Németh Miklós és

Malatidesz Ádám –beszámoltakaz
elvégzett felújítási munkákról. KöszöntéstmondottMészáros Tamás
egyházkerületifelügyelő,Molnár István fejér-komáromi egyházmegyei
felügyelő,valamintFenyves Péter, a
várospolgármestereis.
Azörömteliünnepléstahívekareformátusgyülekezetiterembentartottszeretetvendégségenfolytatták,
ahol a vendégeknek lehetőség ük
nyíltmegkóstolniahelyispecialitásként számon tartott borlevest és a
mellékínáltkvircedlitis.
g AdámiMária

istentiszteleti rend • 2013. február 24.
Böjt második vasárnapja. Liturgikus szín: lila.
Lekció: Mt 15,21–28; 1Thess 4,1–8. Textus: Ézs 42,1–4. Énekek: 81., 189.
Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BenceImre;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.9.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.DonáthLászló;Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér de.10.HorváthFerenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.
SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)GáncsPéter;de.11.
(úrv.)Gerőﬁnédr.BrebovszkyÉva;du.6.(orgonazenésáhítat)SmidéliuszGábor;
Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.
11.(úrv.,szuplikáció)FerencziÁgnes;Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.
RománnéBolbaMárta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulya
Hilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;
liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)Gáncs
Tamás;du.6.(vespera)SchulekMátyás;XI., Németvölgyi út 138. de.9.(úrv.)
MissuraTibor;Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)Bencéné
SzabóMárta;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)D.Szebik
Imre;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.(szuplikáció)KochSzilvia;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota, XV., Juhos utca 28. (kistemplom) de.10.PonicsánErzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.(úrv.)HalászAlexandra;Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de.9.(úrv.)HalászAlexandra;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.KovácsÁron;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.NagynéSzekerÉva;Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de.11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér
3. de.10.(úrv.)GyőriGábor;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de.8.GyőriGábor;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.SzéllBulcsú;
XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.HokkerZsolt;Budaörs, Szabadság út 75. de.
10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár (református templom) du.2.(úrv.);Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.fél10.dr.LacknerPál.

Összeállította: BallaMária

EvangélikusÉlet

Acsapatmárcius3-án(vasárnap)19
órakoraMOMKulturálisKözpontban
tartjalemezbemutatókoncertjét.Je-

gyekkaphatókamom.jegy.hu oldalon
ésahelyszínen.
d EvÉlet-infó

a nyugati (dunántúli) evangélikus egyházkerület
gyülekezeti elnökségeinek konferenciája
Nagytisztelettelésszeretettelhívjukésvárjukgyülekezeteinkésegyházmegyéinkelnökségeit,lelkészeketésfelügyelőketmárcius8–9-énBalatonszárszóraterveink,feladatainkéslehetőségeinkmegbeszélésére,tapasztalatainkki-

program
március 8., péntek
18.00:Vacsora
19.00: Köszöntés, bemutatkozás
(Szemerei János, Mészáros Tamás)
19.30:Képesbeszámolóabátonyterenyeigyülekezetrészéreszervezettgyűjtésrőlésazadománycélbajuttatásáról(Bokor Béla)
19.45:Előadás:„Egymás terhét hordozzátok” (dr. Garádi Péter)
21.00:Estiáhítat,vesperás(Bencze
András)

Hirdetés

cseréléséreéslelkitöltekezésre.Kérjük,részvételiszándékukatlegkésőbbfebruár28-igjelezzékagyőripüspökihivatalban.
A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület elnöksége

március 9., szombat
8.00:Reggeli
9.00:Reggeliáhítat(Kovácsné Tóth
Márta)
9.30:Bemutatkoznak
az egyházmegyék
•VasiEgyházmegye:Gyülekezetés
szeretetszolgálategymásrahatása
• Somogy-Zalai Egyházmegye: A
szórványgondozásörömeiésnehézségei
•SoproniEgyházmegye:Gyülekezet
ésegyházioktatásegymásrahatása
10.30:Szünet

11.00:Bemutatkoznak
az egyházmegyék (folytatás)
•VeszprémiEgyházmegye:Egyházmegyénbelülikapcsolatoképítése
• Győr-Mos on i Egyh ázm eg ye:
Gyermekmunka,hitoktatáshatása
agyülekezetre
• Fejér-Komáromi Egyházmegye:
Azegyházzenébenrejlőlehetőségek
agyülekezetépítésre
12.30:Ebéd
14.30:Egyházkerületifórum
15.30:Záróúrvacsoraiistentisztelet
(Szemerei János)
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Légycsendesszívvel!
b A minap egy kereskedelmi (!) rádió hírei között is szerepelt, hogy egy
angliai kisváros gyülekezete CD-t adott ki, melyen templomuk
csendje hall(gat)ható. (Akezdeményezésről Sikeres a templomi csend
címmellapunkmúlthetiszámának14.oldalánírtunk.–Aszerk.) A
„hanganyagon” csak apró neszek és az utca kívülről beszűrődő halk
zörejei törik meg a csendet. A gyülekezet a lemez árából származó bevételt a templom felújítására kívánja fordítani. Elgondolkodtató ötlet – és talán még elgondolkodtatóbb, hogy a CD nagy népszerűségnek örvend. Úgy látszik, a lelkész egy gyakori hiányt vett észre a hívei körében, s az orvoslására működő „terápiát” is javasolt…

Habárazipariforradalomótavégbemenőfejlődéseredményeképpenaz
elmúltévszázadokfolyamánsorrajelentekmegújabbgépekésközlekedésieszközök,azajkároshatásainak
vizsgálatacsaka20.századvégére
váltegyrefontosabb(sőtégető)kérdéssé.
Mígegykorcsaknéhányzakatológőzmozdonyvertefela
csendet,addigmáraamegnövekedett(közútiéslégi)forgalom,deszámosmás–főkénta
munkáhozvagyakáraszórakozáshozkapcsolódó–emberitevékenységkövetkeztébenisjelentőszajterhelésérbennünket.
Sok esetben fel sem ismerjük
ennektesti-lelkiegészségünkregyakorolthatását.
Elődeinkéleténektermészetesvelejárójavoltacsend(talán
nemvéletlen,hogyhajdanánaz
emberekésatelepüléseknyugalmára ügyelő tisztviselőket
csendbiztosnak nevezték,vidékenpedigegyidőbenacsendőrség vigyáztaarendet),napjainkraazonbantudatosantörekednünk kell a csend megteremtésére. Ma már találkozhatunk olyan fogalmakkal is,
mintacsendvédelemvagyazaj(és
rezgés)ellenivédelem.
Acsendnektöbbféleértelmezése
lehetséges.Fizikaiértelembenvéve
a csend az az állap ot, amelyb en
hang,zajnemhallatszik.Mérésekés
vizsgálatokalapjánhatároztákmeg
akörnyezetizaj-ésrezgésterhelési
határértékeket,illetvepontosanmeg
vannnakhatározvaazokazajszintek
is,amelyekbizonyosidőutánmár
különbözőmértékűegészségkárosodástokoznakszervezetünkben.
Másmegközelítésben–deazeddigiekkel szoros összefüggésben –
beszélhetünkacsendlelkiértelmezésérőlis.Vannakhelyzetek,amikor
nincs értelmük a szavaknak, mert
„süket fülekre találnak”, nem hall

meg minket senki, vagy éppen mi
nemhalljukmegannakaszavát,akinekakkorszükségelehetrá.ABetesda partján fekvő, harmincnyolc
éve bet eg emb er így fog alm az:
„Uram, nincs emberem…” (Jn5,7)Ebbenanyomasztó„síricsendben”elbizonytalanodunk,kétségbeesünk,

mintha megszűnt volna körülöttünkazélet.Azsoltárosígyfogalmaz:„Ha az Úr nem segített volna
rajtam, én már a csend honában laknám.” (Zsolt94,17)
Ámacsendrőláltalábanvalamijó,
megnyugtató érzés jut eszünkbe,
amelyresokszorcsakvágyakozunk.
Atudatosanválasztottcsend,azelcsendesedéssokszellemi-lelkiérték
ésélményforrásalehet.Gondolhatunkittaszerzetesekkolostoriéletére, a különböző zarándoklatokra
(az Evangélikus Élet hasábjain is
többszörolvashattunkpéldáulevangélikusszemszögbőlaSzentJakabzarándokútélményeiről),aTaizé-alkalmakra,melyekcéljaelsősorbanaz
Istennelvalóközösségmélyebbmeg-
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evél&levél

reformáció és tolerancia –
avagy a türelem luther-rózsát terem
Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu
tapasztalása. (Ahol például éppen
éneklésselhangolódunkráabelsőelcsendesedésre.)
Eznemállapot,hanemsokkalinkább„cselekvés”,egydinamikusIsten-emberkapcsolat.Ebbenazéltető csendbenszülethetmegazIstenrevalóodaﬁgyelés,azIstennelvaló
párbeszéd:azimádság.Anthony de
Mello jezsuitaszerzetesígyfogalmaz
A csend szava címűkönyvében:„Ebben a hallgatásban tapasztalható
megateremtésselvalóegység.”
Azonbangyakranéppenezaharmónianemműködikazemberéletében,éslegtöbbszöréppenő
maga töri össze. Babits Mihály ígyírKorán ébredtem című versében: „Korán ébredtem. Ablakom még / ki nem
nyitottaaszemét,/saCsönd
nem hagyta abba a zenét, /
örökzenéjét,melyetmindenéjjel/elkezdésfolytat,mígadurvaember/kinemütikezéből
hegedűjét.”
Máraannyizajostevékenységgelvettükkörülmagunkat,
hogy már meg sem halljuk a
megnövekedett ingerküszöbünkalattihalkneszeket,csak
egy-egykirándulásvagyanyaralásalatt„vanidőnk”meghallaniatücsökciripelésétvagya
madarakénekét.
Mertameghalláshoznemcsakfülkell,hanemszívis:ráhangolódás,odaﬁgyelés.(Akínainyelveztjólkifejezi,mert
ameghallgatni igébenbennerejlika
fül ésaszív szóis.)AhogyJézusis
meghallgattaésmeghallottaarászorulók, a betegek, a kirekesztettek
szavát.
Paul Gerhardt egyikénekversében
jólrávilágítarra,hogyazemberigazicsendjeahitben,azIstenirántifeltétlenbizalombangyökerezik:„Légy
csendesszívvel,légybékével,/Bízzál,ember,azIstenben!/Nálavan
öröm nagy bőséggel, / Vele célhoz
érszmindenben.”
Jólenne,haeztavalódi csendet
minél többször megélnénk, akár a
templomfalainbelül,akárazokonkívül,hogynekelljenCD-nmegvásárolnunk…
g JCsCs

az evangelikus.hu honlapról ajánljuk
1%-os kampány
AMagyarországiEvangélikusEgyházidei1%-oskampányánakközéppontjábanazazüzenetáll,hogy
acivileknekcímzettegyszázalékokmellettazegyházaknakjuttatandóegyszázalékokfelajánlásával
mégegyszersegíthetünkembertársainkon.Ígypéldáulidősotthonaink,anyaotthonainklakóinakellátásátistámogathatjuk.Számosvideoﬁlmetkészítettünk,amelyekbenezeknekazotthonoknakaz
életétmutatjukbe(videó:Győri András Timótheus ésHorváth-Bolla Zsuzsanna):Éva néni járni tanul – Egy evangélikus idősotthon lakóját kérdeztük: href.hu/x/jcye• Míg e föld az otthonod… – Egy
evangélikus idősotthon lakóját kérdeztük: href.hu/x/jcyn• Édesanyák küzdelmei – Sok gyerekkel, szakítás, válás után, anyaotthonban: href.hu/x/jcyk
Aplakátkészítéskulisszatitkaibavezetnekbeazalábbiírások:Miért jó evangélikusnak lenni? – Beszélgetés Szebenyi Ágnessel és Horváth Balázzsal: href.hu/x/jcym• Tedd teljessé a mosolyt – Bekukkantunk a plakátkészítés folyamatába: href.hu/x/jcyg• Novotny Zoltán, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyszázalékos kampányának „hangja” – Fotók a hangfelvételről: href.hu/x/jcyi
interjúk
Valaki mondja meg nekem, hogy nem éltem hiába! – Beszélgetés a betegek világnapja alkalmával Kalocsa Zsuzsanna kórházlelkésszel: href.hu/x/jcyp• A házasság a heteroszexuálisok számára alkalmas
életforma – Evangélikusként a homoszexuálisok házasságáról (frissítve a francia háttéranyaggal):
href.hu/x/jcyr• Az együtt töltött minőségi időben bízva – Interjú a házasság hete kapcsán Várnagy Andreával és Farkas Zsolttal: href.hu/x/jcyt
Hit- és erkölcstanoktatás
Atervekszerint2013szeptemberétőlindulaziskolákbanakötelezőenválaszthatóhit-éserkölcstan-,
valamintazerkölcstanoktatás.AMagyarországiEvangélikusEgyháziskészülerre,ésszeretnénk,ha
minéltöbbenválasztanákamifelekezetünkáltalszervezetthittanórákat.Miértválasszákaszülők,
gyerekekésﬁatalokazevangélikushittant?Gyerekeket,hitoktatókatéslelkészeketkérdeztünkazevangelikus.hu-nláthatóreklámvideókban(videó:GyőriAndrásTimótheusésHorváth-BollaZsuzsanna):
http://www.evangelikus.hu/hittanﬁlmek

Kiskőrösönidénegyevangélikusáltalánosiskolávalésegygimnáziummal
gazdagodottgyülekezetünk.Azönkormányzattólátvettintézményekbenmegkezdődöttakeresztyénnevelés,melyet–Istennekhála–mindeddigpozitívvisszajelzésekésörömtelirendezvényekkísértek.
Gyülekezetünkbenrégihagyományavanatéliteaestéknek,ahováagyerekeketszüleikkel,családjukkalegyütthívjukmegegy-egykötetlenebbszeretetvendégségreéselőadásra,áhítatra.Idéna2011ótaevangélikusHarangvirágÓvodánakésvárosunkmindkétáltalánosiskolájánakevangélikuscsaládjaitláttuk
vendégülnégyestén.Arendezvénynemtitkoltcéljaagyülekezetépítés:hogy
kapcsolatbakerüljünkaszülőkkel,hívogassukőketalkalmainkra,ésegykicsit
közvetlenebbmódonismegismerkedhessünkvelük.
Aszázharminc-százhatvanfősalkalmakatévfolyamokrabontvatartottukmeg,mindenkorosztálytanekimegfelelőcsaládijátékokkal,interaktívfeladatokkalvártunk,sőtmégtáncraisperdültünkegyzsidógyermektáncerejéig.
Ahittanórákontanulténekeketagyerekekaszülőkkelegyütténekelték,
ígyőkisbepillantástnyerhettekazintézménybenfolyómunkába,azáhítatonkeresztüljobbanmegismerhettékegyházunkszellemiségét.
Azestgondolatköréta2013-asévmottójaadta:reformáció és tolerancia,
valamintazehhezkapcsolódóbibliaiige:„Viseljétek el egymást szeretetben!”
(Ef4,2)Tolerancia,türelem,szeretet–hangzatosjelszavak,megvalósításuk
azonbansokszoracsaládiéletbenisnehezenmegy.Hogyanfejezzükkiszeretetünketcsaládtagjainkfelé–errőltartottáhítatotSzűcs Mária iskolalelkészazestékfolyamán.
KiinduláskéntmindencsaládrajzoltegyLuther-rózsát.Avirágötszirma
aGaryChapman-féleötszeretetnyelvetszimbolizálta.Azelismerőszavak,
aminőségiidő,ajándékoz ás, szívesség, testi
érintésaszeretetkinyilvánításánakötalapvető
formája, ezek segítségéveltudatjukamásikkal: „Fontos vagy számomra,ﬁgyelekrád.”A
szemléletespéldáksegítettekmindenkinekfelismerni, hogy családtagjainknakmiazigazi
szeretetnyelv ük, mire
vágynak, hogyan tudjukfeltöltenia„szeretettankjukat”.
Nemcsakegymásfeléfordulhattunk,hanemaztismegláthattuk,hogyIstenishasonlómódonmutatjamegirántunkvalószeretetét.Bátorítóigéjévelerősít,haelcsüggedünk,minőségiidőttölthetünkjelenlétében,ajándékaivalhalmozel,ésgondoskodikrólunk,megérintilelkünket,azúrvacsorábanpedigﬁzikaivalóságábanisérintkezhetünkJézussal.
Aszeretetnyelvekalkalmazásanemkönnyűfeladat,sok-soktürelem,áldozat,odaﬁgyelés,tudatosdöntéseksorozatakellhozzá.Haazonbanmegvalósul,létrejönacsaládiharmónia,erősházasságésbizalommalteljesszülő-gyerekkapcsolatalakulhatki.AszeretetnyelvekalkalmazásávalésfelismerésévelIstennelvalókapcsolatunkisgyümölcsözővéválik,megtereméletünkben
mindaz,amitaLuther-rózsajelképez:JézusKrisztuskeresztje,Istenszereteteaszívben,ahitbékességeésvigasztalásaafehérszirmokban,azeljövendőboldogreménységmárittaföldön,azégkékjébenésazörökéletkoronájaazaranygyűrűben.
Atartalmaslelkitáplálékutánszeretetvendégségkövetkezett,aholkötetlenültudtunkbeszélgetniegymással.Azestéténekléssel,imádsággal,áldássalzártuk–azzalareménységgel,hogyjövőreistalálkozunkilyenformábanaszülőkkel,gyerekekkel.
Azalkalomrólkészültfényképekagyülekezethonlapján(http://kiskoros.evangelikus.hu/) megtekinthetők.
FarkasnéGombárIldikó (Kiskőrös)

A J Á N D É KOZ Z O N  E VA N G É L I K U S  É L E T E T !
Megrendelőlap
Ezennel megrendelem az EvangélikusÉletet
negyedévre:3575forintértfélévre:7150forintértegyévre:14300forintért
Megrendelőneveéscíme:

Kézbesítésinévéscím:
(ajándékelőfizetésesetén)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) érvényesek!
Kérjük,aszelvénytNYOMTATOTTNAGYBETŰKKELtöltseki,ésküldjevisszaazalábbicímre:
Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.
(A borítékraszíveskedjékráírni:„Előfizetés”.)
Aszelvénytaz1/486-1195-ösfaxszámraiselküldheti.
Kérjük,hogyesetlegeskérdéseivel,azelőfizetésselkapcsolatosproblémáivalkeresse
szerkesztőségünketaz1/317-1108-asvagya20/824-5519-estelefonszámon.
Előfizetésselkapcsolatose-mailjétazelofizetes@evelet.hucímreküldhetiel.
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APRÓHIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK
1% – Brocskó lajos
Közhasznú alapítvány
A Mag yarországi Evangélikus
Egyház Budapesti Kollégiumának(1077Budapest,Rózsáktere1.)BrocskóLajosKözhasznú
AlapítványatisztelettelkériÖnt,
hogyadója1%-ávaltámogassaa
kollégiumbanlakódiákokszociális,infrastrukturáliséletkörülményeinekfejlesztését.Adószámunk:18210754-1-42.Köszönjük
támogatását.

Templomok,templomtornyokfelújít ása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
***
Hetvenéveskorigmegbízható,becsületes,keresztényéletvitelűtársatkeresekKözép-Magyarországterületén.
Őszinte, szolid, szorgalmas, hívő
asszonyvagyok.Aközösútreményében:30/871-8644.
***
Evangélikushölgycsaládoknálvállal
gyermekfelügyeletet,bejárónőimunkát–20/412-2886.

evangélikus ifjúsági műsor a magyar televízióban
Február24-én,vasárnapazM1-en11.10-tőlEvangélikus ifjúsági műsort
láthatunk.

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

1% –
erős vár alapítvány
AzErősVárAlapítványaKispesti Evangélikus Gyülekezetért
számlájáraa2011.éviszemélyi
jövedelemadó1%-ánakfelajánlásából 142 131 forint érkezett.
Eztazösszegetatemplomkülsőésbelsőfelújításárafordítjuk.
Ezútonisköszönjüktestvéreink
támogatását.

vASárNApTÓLvASárNApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 24-étől március 3-áig
VASÁRNAP

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapiorgonamuzsika
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
11.10 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
16.05 / Echo Tv
Civil Akadémia
Gondolatoknagyböjtben
18.34 / Magyar Katolikus
Rádió
Gregorián énekek
23.15 / Mária Rádió (Budapest)
Mégis szeretni
GyökössyEndretanítása
0.50 / M1
MüpArt Classic
AXX.századremekművei

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Bach:g-mollmise–BWV235
9.35 / Duna World
Isten rabja
VendégségbenMózesÁrpád
ny.evangélikuspüspöknél
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
19.05 / Duna Tv
A kommunizmus
áldozatainak emléknapja
Emlékezésahősökre
21.25 / Duna Tv
Soha, sehol, senkinek
(magyar játékﬁlm, 1988) (90’)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
(radio17.hu)
23.40 / Duna Tv
Isten kezében
Arubinfénye

12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a györkönyi
evangélikus templomból
13.25 / M1
Giotto és Assisi Szent Ferenc
– Az assisi bazilika freskói
(olasz dokumentumﬁlm)
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
MadarászKatalinnépdalénekes
15.55 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
16.00 / Duna Tv
Hitvallók és ügynökök –
Az igazság szabaddá tesz
benneteket...
(magyar dokumentumﬁlmsorozat)
Titkosszolgálategykolostorban
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
(corvinusradio.hu)

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Haydn:Nelson-mise
9.30 / Duna Tv
Törzsasztal
Egyháziélet
aKárpát-medencében
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
15.55 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
19.35 / Bartók rádió
Honegger: Johanna a máglyán
(dramatikus oratórium)
21.05 / Duna Tv
Hóbortos szerelem
(amerikai játékﬁlm, 2005) (90’)
0.40 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
(magyar koncertﬁlm)
LajkóElectric

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

8.35 / Duna Tv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
12.00 / Pax Tv
Anoma Soni-koncert
(zenés ifjúsági műsor)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője:
A francia ,,Hatok’’
FrancisPoulenc:
G-dúrmise
16.00 / Duna Tv
Hitvallók és ügynökök –
Az igazság
szabaddá tesz benneteket...
(magyar dokumentumﬁlmsorozat)
Titkosszolgálatahatárontúl
18.45 / M2
Vízipók-csodapók
(magyar rajzﬁlmsorozat)
21.05 / Duna Tv
Csoda Krakkóban
(magyar játékﬁlm, 2004) (95’)

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
,,Keressétekelőször
Istennekországát...’’
8.35 / Duna Tv
Szerelmes földrajz
Vétessékkiszólószívem...–
SzvorákKatalin
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
(agnusradio.ro)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője:
A francia ,,Hatok’’
Honegger:
Karácsonyikantáta–részlet
19.40 / Kossuth rádió
Bach- és Mozartfeldolgozások az Ekseption
együttes feldolgozásában
21.25 / Duna World
Ottlik 100
(magyar dokumentumﬁlm)

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
9.50 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
ANyírséghomokján
18.00 / Bartók rádió
Wagner: Parsifal
(háromfelvonásos ünnepi játék)
20.15 / M1
A Dal 2013
Döntő
20.20 / Duna Tv
Muriel esküvője
(ausztrál játékﬁlm, 1994) (101’)
22.45 / Duna Tv
Napok, évek, századok
TőkéczkiLászlóműsora
23.15 / M2
Földünk és vidéke
(magyar dokumentumjáték,
1978) (89’)

8.30 / Régió Rádió 1485 –
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó
az ivándárdai evangélikus
és katolikus templomból
12.00 / Pax Tv
Händel: Messiás (oratórium)
14.15 / Duna World
Törzsasztal
Művészet,hit,tudomány
világa
15.05 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
20.15 / M1
Egy nap
(amerikai ﬁlm, 2011) (103’)
21.00 / Duna World
On the Spot
(dokumentumﬁlm-sorozat)

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu.•EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szerkesztőség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szerkesztőségi titkár (előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Főszerkesztő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olvasószerkesztő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő / EvÉlet on-line:NagyBence(bence.nagy@gmail.com).Tördelőszerkesztő: KárolyGyörgyTamás
(evelet@kgyt.hu).Munkatárs: KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők:dr.EcsediZsuzsa–Cantate
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Újnap– újkegyelem
vasárnap (február 24.)
Jézus Krisztus mondja: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek.” Jn15,16a
(5Móz32,10c;Mk12,1–12;Róm5,1–5/6–11/;Zsolt10)Jézusatanítványiléttelkapcsolatbankétfontosdolgothangsúlyoz:egyrésztazt,hogynemamiakaratunk,
hanemazőmegszólítószavamiattvagyunkkeresztények,másrésztpedigazt,
hogyagyümölcsözőhívőéletnemszabadonválaszthatótantárgy,hanemkötelezőfeladat…Ugye,masemfelejtjükel,hogyeztkomolyankellvennünk?
Hétfő (február 25.)
Ekkor odamentek a tanítványok Jézushoz, felébresztették, és így szóltak: „Mester,
Mester, elveszünk!” Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Lk8,24(Zsolt30,4;Jer26,1–3.7–16.24;Lk11,14–28)
Atanítványok,akiknekhajójaide-odahánykódikaviharostengeren,felébresztikJézust,éssegítségetkérnektőle.Nemtehetnekmást,hiszenazéletükatét,
ésnemiscsalódnak,mertJézus,akinekhatalmavanatermészeterőiésmindenfélebajokfelett,megmentiőket…Miértvanaz,hogymasokan,akiknekéletét
viharoktépázzák,nemcsakhogynemkérik,denemisfogadjákelasegítséget?
Kedd (február 26.)
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak
azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Mik6,8(Fil2,5;Jób2,1–10;Lk11,29–36)Izráelnépetörekszikarra,hogy
helyesistentiszteletetgyakoroljon.Számbavesziakülönbözőáldozatilehetőségeket,készlenneakárezer,tízezeráldozatotisbemutatni,sőtapogányok
gyakorlatárautalvafelvetiazemberáldozatkérdésétis:„Uram,kérhetszbármit,akármilyennagydolgot,megteszemérted!”ÉsIstennemkérmást,csak
azt,hogyamindennapiéletüklegyenistentisztelet,ésahétköznapokbanmutassákmegdöntéseikben,irgalmastetteikben,Istenirántialázatban,hogyaz
Úrhoztartoznak…Istentisztelet-eazéletünk?
Szerda (február 27.)
Az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Neh12,43
(Lk13,17b;2Móz17,1–7;Lk11,37–54)Istennépeátéli,hogyvalósággáváltaz
ígéret.Kiszabadultakababilonifogságból,hazatértekországukba,ésújjáépítettékJeruzsálemet.Egyújkorszakküszöbénállnak.Hálaadóünnepettartanak,ésmegerősítikIstenükkelvalószövetségüket.Azörömbetöltimindenkinekaszívét,ésbizonyságtételléválik,melymásokhoziseljut…Amegváltásörömhírebetölt-ebennünket,éselhallatszik-emesszire?
Csütörtök (február 28.)
De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Zsid6,11(Ézs30,26;1Jn1,8–
2,2/3–6/;Lk18,31–43)Akeresztényemberéletétalapvetőenmeghatározzaaz
ahit,amelyIstenmegtapasztaltszeretetéből,Krisztusgolgotaiáldozatábólés
aSzentléleknaponkéntiútmutatásábólfakad.Ésmindezszolgálatraindít;arra,hogyészrevegyükatestvérekszükségeit,ésépítsükagyülekezetet.Amai
igeaszolgálatbanvalóbuzgóigyekezetetésamindvégigtartóreménységet
hangsúlyozza,amelyaközösségvalamennyitagjaszámárakívánatos…Ténylegtermészetesezmindannyiunknak?
péntek (március 1.)
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 4Móz6,24(Filem25;Lk9,43b–
48;Lk19,1–10)Istennépeapusztábanátéli:azÚr,akikihoztaőketanyomorúságföldjéről,szövetségetkötöttvelük,ésatörvényekáltalkonkrétútmutatástadottamindennapokbanvalóhelytálláshoz.Arendelkezésekközöttegy
áldásisszerepel,amelynektovábbadásátÁronkapjafeladatul.Azároniáldás
szavaiszámunkraismerősencsengnek,hiszenazistentiszteletvégénezzelindulhatunkvisszaotthonunkba…Tudjuk-e,micsodaajándék,hogyáldássaltérhetünkvisszaszeretteinkhezésfeladatainkhoz?
Szombat (március 2.)
Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr; mert
igen irgalmas és könyörületes az Úr. Jak5,11b(Zsolt57,2b;Gal2,16–21;Lk19,11–
27)Jób könyve acsapásokésveszteségeksúlyaalattroskadozóembertszólítja
meg,éskitartásra,állhatatosságra,reménységrebuzdítja,bársokakszámáraérthetetlenésmegbotránkoztató,hogyazÚrhogyanengedhetimegeztamérhetetlenszenvedést,aszinteemberfelettipróbát.Neértsükfélreazapostolimegfogalmazást:nemarrólvanszó,hogyJóbéleténekmélypontjaiazistenigondviselésgyöngyszemei,hanemarról,hogy–aKároli-fordításszavaival–milett
az„Úrtól való vége” ennekapróbának…Meglátjuk-eahitünketpróbáló,érthetetlenhelyzetekben,hogyacélfelőlértelmetnyerhetminden?
g HulEjEnikő
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