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„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

g LuptákGyörgy

Hahó,Szerkesztőúr!Nincsittvala-
mitévedés?Ittvalaminagyonnemil-
likössze!Najó,egymosolymégtán
megférazemberszájaszegletében
ilyenkorböjtbenis.Nodekacagni?
Böjtiszelekfújnak,Szerkesztőúr!Az
asszonyokmostújrafeketeruhákban
sietnekatemplomba.Mostnemil-
lik lakodalmakat tartani, sőt meg
kellenekövezniazokat,akikilyentájt
bálokatszerveznek.Kacagásböjtben?
Gondolniráisszentségtörés…
Annyirasokfélékvagyunk.Aböjt

sokaknakabánat,akötelezőszomo-
rúság időszaka. Ők tán kötelező
koplalásra,éhezésregondolnak,pe-
digmilehetmaegyáltalánkötelező?
Aböjtiidőszakmifelénkmindig

magával hozta az egész hetes el-
csendesedéslehetőségét,azevangé-
lizációt. Ha beköszöntött a böjt,
mindenestementünkazimaházba,
hallgattuk a neves vendég dörge-
delmes,megtérésrehívószavait.Sez
ígyvoltjó.AmikorKrisztusszenve-
désére,kereszthaláláraemlékeztetaz
ige,nemidegenettőlanevetés?Per-
sze,hogyaz.Deaböjtiidőévrőlév-
remegújulólehetőségismindenel-
veszettnek.
Istenmegmenteni akar, szeretni

akar,magáhozölelniakar.Shaeztaz
öleléstátéltem,létezhet-eennélna-
gyobböröm?
Egyóvónőígyvallottpáréve,egy

korábbi ProChrist evangélizáció
után:
„Nekemezanyolcesteolyanvolt,

mintegytisztítófürdő,egyboldog-
ságostáncJézussal.Mindenestefel-
kért,ésénrábíztammagam,éscsak
forogtunk-forogtunk… Az összes
télibál,aminrésztvettem,mitsem
érthozzáképest!
Tudod,énlassanhaladokahitút-

ján.Sokszorhívogattak,miremeg-
hallottam. Amikor megtapasztal-
tamIstent,sokáigmitsemtudtamJé-
zusról.Valamimentálhigiénésszak-
embernek,természetgyógyászbibli-
aialaknakvéltem,akitkoratermé-
szetfelettihatalommalruházottfel.

Nemtudom,hogymikordőltmegez
ateóriám,deakkorfergeteges»sze-
relembe«estemvele!Azistentiszte-
letolyanvolt,mintegyrandevú,és
mindent pótolni akartam, minél
gyorsabban. Sokszor voltam türel-
metlen,azthittem,mindenazonnal
másképplesz.Decsaklassan,aprán-
kéntváltoztakkörülöttemadolgok,
ellentétbenabelsővilágommal,ami
hátraarcotcsinált.
Azthittem,hogyahitrejutással

megoldódott minden, s boldogan
élek,mígmegnemhalok.Dealán-
golásutánjöttekahétköznapok,és
bedaráltagépezet.Olyanrutinból
mentminden,ésidővelegyrejobban
hiányzott valami. Megrémültem,
nemértettem.Aztánrájöttem,hogy
ez tisztáraolyan,mint aházasság!
Megkötnikönnyű,demegtartani…
Tennikellértesokat:beszélgetni,időt
ésfigyelmetadni,megérteniésleg-
inkábbnagyonszeretni.Mindenes-
tül,feltételnélkül.Ésakkorkegyelem
vanésboldogság.
Van,hogyJézussal»ülünkaszeké-

ren,éskacagvagurulunkleahegy-
ről«.Aztánjönakeservesútfelfelé,
éstoljukerőlködve.
Ahitetápolni,éltetnikell.Megkap-

nikönnyűvolt,deállandógondozást
igényel. Például ilyenekkel, mint a
ProChrist.Erőt,szeretetet,közössé-
giélménytadott.Azelsőalkalomután
elhívtamakolléganőmet,ésazegyütt
töltött órák valami olyan többletet
hoztakakapcsolatunkba,amibizto-
sanáldásleszamunkánkban.
RészelettemvalaminagyEgész-

nek,amitolyankorérzek,haanyá-
ricsillagosegetbámulom.Porszem
vagyok,mégispótolhatatlan.
Ésmosta»tánc«utánülünkJézus-

salaszekéren,éskacagvagurulunk
leahegyről.”
Sottjárjaazörömtáncotabárá-

nyautánhegyet-völgyetbejárópász-
tor,azelgurultpénzmiattházátki-
söprőasszonyésazelkóboroltfiát
napontahazaváróapa…

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Bács-
Kis kun Egy ház me gye es pe re se

Kacagásböjtidőben

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

Igehirdetés8naponát
–műholdonkeresztül

ProCh rist-saj tó tá jé koz ta tó

b A ProChrist fő elő adó já nak sze mé lyes rész vé te lé vel tar tott saj tó tá jé koz -
ta tót múlt csü tör tö kön a mű hol das evan géli zá ció so ro zat ma gyar or szá -
gi szer ve ző bi zott sá ga a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) szék há zá ban. UlrichParzanydél után – Evangélizáció
ésEurópa cím mel – elő adást is tar tott, mely ben to váb bi mű hely tit ko -
kat is el árult a már ci us 4. és 11. kö zött im már ötö dik al ka lom mal meg -
szer ve zen dő nyolc na pos öku me ni kus so ro zat ról. A nyu gal ma zott né -
met evan gé li kus lel kész a ki lenc ve nes évek ele je óta áll a ProCh rist moz -
ga lom élén, 1995-től pe dig az al kal mak ige hir de tő je.

f Folytatás a 4. oldalon
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Sopronból,Kőszegről,Kaposvárról,
Békéscsabáról, Szegedről, Debre-
cenből,Albertirsárólérkeztekazok
afiatalok,akik–néhánybudapesti
érdeklődőmellett–márazutótalál-
kozóelőestéjétisegyütttöltöttéka
Rózsáktereievangélikuskollégium
tornatermében.Mes ter há zy Ba lázs
Szélrózsa-atyaköszöntéseutánTa-
izé-áhítattal hangolódtak a prog-
ramra,majdazelcsendesedéstköve-
tően –Csadó Ba lázs és Pong rácz
Má té lelkészekvezetésével–nagy-
szabásúkvízjátékbanmértékössze,
kiismeriközülükjobbanaSzentírást,
aSzélrózsátvagyéppaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházat.Azelmetor-
nafáradalmaitvégülabékéscsabaifi-
atalokbólállóAno ni mou se együttes
korálfeldolgozásos,bulislágereskon-
certjénpihentékki.
Azelőestetöbbmintfélszázrészt-

vevőjéhezmásnapaztánmégkörül-
belülkétszázancsatlakoztak.Afaso-
rievangélikustemplombanateoló-
gushallgatókzenekarabiztattaközös
éneklésreajelenlévőket.Anyitóáhí-
tatotÓcsai Zol tán pécsilelkész,azel-
ső,1996-osváraljaiSzélrózsaötlet-és
házigazdájatartottaa„Mert ami vel
csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj”
(Lk6,45b)igébőlkiindulva.(Áhí tatá -
nak az EvÉlet ré szé re át dol go zott
szö ve ge a 12. ol da lon, a Palackposta
ro vat ban ol vas ha tó. – A szerk.)
Azelcsendesedésutánarésztve-

vőkátvonultakaszomszédosgimná-
ziumtermeibe–kivéveazokat,akik
a két Tízek-tag lelkész, Réz-Nagy

Zol tán ésSmi dé li usz Gá borU2-elő-
adásátésörömzenélésétválasztották
aprogramokközül.
A további helyszíneken Nyáry

Krisz ti án Így sze ret tek ők – Ma gyar
iro dal mi sze rel mes könyv címűköte-
térőlLa borczi Dó ra újságíróbeszél-
getettaszerzővel,mígKu biszyn Vik -
tort, aDrog nap ló írójátBedecs Réka
teológushallgatókérdezte.
Atízóraifalatokatdr. Fa bi ny Ta -

más, Gáncs Pé ter ésSze me rei Já nos
kínálta.APüs pök desszert elnevezé-
sűbeszélgetésenazevan gé li kus fi a -
ta lok ol da lá nak szerkesztői–Ba ra -
nyay Zsó fia, Göm bös Ta más ésGyőr -
ffy La jos –atoleranciárólfaggatták
azegyházkerületeklelkészivezetőit.
Akülönlegestársasjátékokkedve-

lőitSzu nyo ghy Zsolt, apestszentlő-
rinci gyülekezet tagja, a Magyar
TársasjátékosEgyesületkorábbiel-
nökevárta.
A lehetőségek piacán a Luther

Kiadó,aMagyarBibliatársulatésa
Szentírás Szövetség kiadványaiból
válogathattakazérdeklődők,illetve
megismerkedhettek a Tamás-mise
szervezőivel, és bepillantást nyer-
hettekazÖkumenikusSegélyszerve-
zetmunkájába.Anosztalgiáznivá-
gyókvisszanézhettékafonyódligeti
találkozónkészültképeketésvideó-
kat,apszichodrámairántérdeklődők
pedig a lát ha tat lan szín ház és a
KÖSZI(KeresztényÖnkéntesekSzö-
vetségeazIfjúságért)Mentactorin-
teraktívszínháziműhelyénekprog-
ramjainvehettekrészt.

Adísztermetebédután„foglalhat-
tákel”azutótalálkozórésztvevői.A
Szél ró zsa Band részbenújfelállásban,
deamárjólismertrepertoárralés
hangszerelésselnyitottamegadél-
utániprogramoksorát.

Kö ves di Mik lós Gá bor nyáron a
KIE(KeresztyénIfjúságiEgyesület)
főhadiszállásán nevettette meg a
szomjoltás,éhségűzés,jóízűterefe-
remellettkacagásraisvágyókávéhá-
zazókat.Azutótalálkozónfőműsor-
időben,közvetlenülaSzél ró zsa Band
után,illetveazAma ro Del koncert-
jeelőttlépettszínpadra.Atöbbekkö-
zött Fábry Sán dor gegcsapatát is
erősítő író, humorista, műfordító
öniróniátsemnélkülöző,bőfélórás
stand upjából utóbb – a tudósító
megfigyeléseszerint–a„Zöldgomb,
PIN-kód,zöldgomb,amen”poént
idéztékalegtöbben.
AzAma ro Del, azaz„amiIste-

nünk”zenekartare for má ció és to -
le ran cia te ma ti kus év jegyébenhív-
tákmega szervezők.A tizennégy
évealakultformációKárpátaljáról
érkezett;tagjaiolyancigánymuzsi-
kusok,akikegyszersmindmeggyő-
ződéses keresztények is. Noha a
zsúfolt teremben esély sem volt
táncraperdülni,aszékekalattazért
azelsőütemektőlkezdveritmusra
izegtek-mozogtakatalpak.Acigány
népzeneihagyományokbóltáplálko-
zó, dzsesszel ötvözött dallamok
persze nem az öncélúmulattatás
eszközeivoltak–azelhangzottdi-
cséretekmindaVőlegényirántér-
zettszerelmükrőltanúskodtak,így
koncertjükegybenkomolybizony-
ságtételisvolt.
Anaplezárásaképpenarésztvevők

MesterházyBalázsútiáldásávalin-
dulhattakhaza–lélekbentalánmár
akövetkezőtalálkozástvárva.

Túlcsordulás
Képes krónika a Szél ró zsa-utó ta lál ko zó ról

b Meríts!pó lós fi a ta lok és mi ni Túl csor du lás-pla ká tok, temp lo mi el csen -
de se dés és ká vé há zi zsi vaj, ke rek asz tal-be szél ge tés és kö zös ének lés,
el gon dol kod ta tó elő adás és fel üdí tő kon cert él mény – múlt ba né zés,
je len  le vés és jö vő be te kin tés. A ta valy nyá ri, fo nyód li ge ti 9. Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó utó ta lál ko zó ját feb ru ár 16-án,
szom ba ton tar tot ták a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban.

f Folytatás a 12. oldalon

„Hitelesvoltpéldáulannakafiatallelkésznek
abeszámolója,akitegycigányfaluhatárábanazzal
acéllalállítottakmegahelyiek,hogyötezerforint
»útdíjat«szedjenekbetőle.Ámaztánegyikükígykiáltott
fel:»Hagyjátok,éneztacsávótismeremabörtönből!«”

„Kaj si tyiro phral?” f 3. oldal
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AMásodik(Deutero-)Ézsaiásként
számontartottprófétaazÚrSzolgá-
jának küldetését mindenekelőtt a
törvényhirdetésébenlátja.Deezzel
nem éri be, és hozzáteszi: az Úr
Szolgájaérvénytisfogszerezniatör-
vénynek, és nemcsak a választott
népközött,hanemazegészföldön.
DekiisezazÚr Szol gá ja? Prófétá-

náltöbbnekkelllennie,hiszenapró-
fétáknaknemtisztük,hogyIstentör-
vényénekésáltalábanIstenigéjének
érvénytszerezzenek.Aprófétafelada-
ta,hogyIstenrábízottigéjéthirdes-
seéstovábbadjaazoknak,akiketIsten
megakarszólítani.Akárhallgatnakrá,
akárnem,aprófétaezzelbetöltötte
feladatát.MásodikÉzsaiásazonban
olyanSzolgáróljövendöl,akinemcsak
prédikál,hanemIstentörvényénekaz
egészföldönérvénytszerez.
Márazószövetséginépisérezte,

hogyezaSzolgatitokzatosésegészen
különlegesszemély,mertatörvény-
nek nem a minden időben elvárt
módon,nemítélettelfogérvénytsze-
rezni.Hiszenaztmondjarólaapró-
féta, hogy „a meg re pedt nád szá lat
nem tö ri össze, a füs töl gő mé csest
nem olt ja el”. Akiítélettelakaratör-
vénynek érvényt szerezni, az nem
ígyviselkedik.Mertahogyakésőbbi
fejezetekben(lásdÉzs50.és53.rész)
kiderül,ezaSzolgainkábbártatlanul
magáravesziatörvényszegőkítéletét,
minthogyőketsújtanáaítélettel.
A próféta kimondatlanul is rá-

érezarra,hogyatörvénynemakkor
érvényesül,haatörvényszegőkmeg-
bűnhődnek,hanemhaIstenheztér-
nek, és Isten akaratának betöltői
lesznek.Mertezatörvényigazicél-
ja,ésamegígértSzolgaezértacélért

áldozza majd fel az életét, és így
hirdetiigazánatörvényt.
NemtévedetttehátFülöpapostol,

amikor az úton hazafelé hintóján
azÉzsa i ás köny vét ésabbanisazÚr
szenvedőSzolgájárólszólórésztol-
vasóetiópkincstárnokkérdésére–
„Ki ről mond ja ezt a pró fé ta?” (ApCsel
8,34) – Jézust kezdte hirdetni az
íráshelyalapján.Ésnemtévedetta
koraikeresztényteológiasem,ami-
korÉzsa i ás köny vé nek azÚrSzolgá-
járól szóló jövendöléseit messiási
próféciakéntértelmezte.Hogymin-
digmindenrészletébenhelyesen-e,
azmáskérdés.
Demiisatörvényvalódicélja,és

aJézusszemélyébeneljöttMessiás
hogyanszereznekiérvényt?

Lu ther aHá zi pos til lák ban olvas-
ható,egyikmennybemenetelünne-
piprédikációjábaneztmondja: „A
törvénynemcsakaztkívánjatőlünk,
hogykülsőlegtisztességeséserköl-
csöséletetéljünk,ésazáltalaelőírt
cselekedeteket véghezvigyük, ha-
nemvalódi, készséges és tökéletes
külsőésbelsőengedelmességetiskö-
vetel,amelyszerintIstentteljesszí-
vünkbőlkellszeretnünk,felebaráta-
inkatpedigmintönmagunkat.Ennek
alapjánazembereknagytöbbségé-
nek,haésszerűengondolkodik,be
kellismernie,hogyerrebizonysosem
törekedett teljes komolysággal, és
mégkevésbécselekedte,sőt–miként
atapasztalatmutatja–igengyakran
ennekazellenkezőjétművelte.Azok
fölött,akikeztbelátják,atörvényrög-
tönkimondjaazítéletet:»Átkozott,
akicselekedeteivelatörvényminden
igéjétbenemteljesíti!«
Atörvénybetűszerintikülsőér-

telmezéseperszeképmutató,elbiza-
kodott, kevély »szenteket« nemz,
akikszámosnagybűnüketnemér-
zikbűnnek,ésnemisvesznekróluk
tudomást. De énmost nem róluk
szólok,hanemazokról,akika tör-
vénynek nem a betűjét, hanem a
szellemétnézik.Nekikilyenkövet-
keztetésrekelljutniuk:»Jajneked!Te
nemacsászárellenvagyvalamelyik
királyellenvétkeztél,nemisazország
kormányzójaellen,hanemafelséges
örökkévalóIstenellen!Azőigéjétés
parancsátnemcsakmegvetetted,ha-
nem egész életedben gonoszul és
szántszándékkalellenecselekedtél.
Ezértőnemcsakideiglenesbüntetést
ró ki rád, hanem a pokol fenekén
örökkön-örökkéfogbüntetni.«
Ilymódonatörvénymindenem-

bertfoglyulejt,azazmegijeszt,meg-
átkozéselkárhoztat.Rettenetesésel-
viselhetetlen fogság ez, amelyből
senkikinemszabadulhat.Akegyes
ésistenfélőszívmélyenátérziezt,mi-
kénttöbbzsoltáriserrőlkesereg.A
képmutatóésdurva,gonoszembe-
rektömegeiiséreznifogjákeztegy-
kor:hanemebbenazéletben,hogy
kegyelmetnyerjenekésüdvösségre
jussanak,akkorvégórájukon,amikor
örökgyalázatéskárhozatvárrájuk.”
AkiketaSzentlélekelhagy,azok

válnakolyanképmutató,durva,go-
noszemberré,akikrőlLutherbeszél,
akikcsakhalálukóráján fogják ta-
pasztalni,hogyatörvénynemőket
igazoljamásokkalszemben,hanem
őketítélieléskárhoztatja.
Ezértjajnekünkis,haatörvény

kőtábláivalmásokkárhoztatásának
eszközekénthadonászunk.Akkora
kőtáblákvégülránkfognaklesújta-

niátkukkal,ésbennünketfognakkár-
hozatbataszítani.
AkikviszontIstenLelkéneksegít-

ségével, lelki módon értik a tör-
vényt,azoklélekbennapmintnapta-
pasztalják,hogyatörvényőketítéli
el.Denemazért,hogykétségbeesse-
nek, hanem miután rádöbbentek,
hogy megváltásra szoruló, kárho-
zatotérdemlőbűnösök,atörvényez-
zelafelismerésselegyenesenKrisz-
tushozhajtjaőket.Mertezatörvény
igazirendeltetése!
Páljólértiezt,amikoraRó mai le -

vél ben (Róm3,20)aztmondja,hogy
a törvény a bűneink felismerését
szolgálja,úgy,hogyvalóbanbűnnéte-
sziabűntazéletünkben.Olyanná,
amiéget,mintaparázs!Amiveltöb-
bé nem lehet együtt élni! Amitől
sürgősen szabadulni kell! Amivel
Krisztushozkellmenekülnünk,mert
egyedülnálavanaszabadulás.
AprófétaáltalazÚrSzolgájának

nevezettMessiás,Jézus,azIstenFia
–aki„nem ki ált, nem lár máz, és nem
hal lat ja sza vát az ut cán. A meg re pedt
nád szá lat nem tö ri össze, a füs töl gő
mé csest nem olt ja el” – nemkívül,az
utca zajában, hanem a szív belső
csendjében szerez érvényt a tör-
vénynek:atörvényáltaléletrekeltiés
égető parázzsá teszi szívünkben a
bűnt,hogymiutánabűneinkokoz-
ta gyötrelmünkkel hozzámenekü-
lünk,avelevalóközösségbenmeg-
szabadítson bűneinktől, és Isten
gyermekeivéteremtsenújjá,akikel-
lenmárnincstörvény,mertabbanle-
lik örömüket, hogy engedelmesen
cselekszikIstenakaratát.

g VéghElyiAntal

B Öj t 2.  va Sár nap ja (re mi ni S C e re) – éZ S 42,1–4 

Atörvénycélja
a va Sárnap ig éje

b He ti la punk Liturgikussarok ro -
va tá ban már több ször hírt ad -
tunk a szom bat he lyi is ten tisz te -
le ti élet fej lő dé sé ről és gaz da go -
dá sá ról. A Cantate ro vat aláb bi
írá sa az egy ház ze ne fe lől kö ze -
lí ti meg ugyan azt a té mát.

ALi tur gi kus könyv (LK)bevezetését
megelőzően tudatosan vállaltuk a
próbagyülekezeti státust. Kezdet-
tőlfogvatörekedtünkarra,hogyaz
újistentiszteletiformákmindegyikét
kipróbáljuk, és istentiszteleti éle-
tünkbefokozatosanbeépítsük.Ma
elmondhatjuk,hogymindegyikis-
tentiszteletiformáthasználjuk,sőt
azLKmásodikkötetébenmegjele-
nőkazuálisistentiszteletirendeket
isátvettük.
Vasárnapreggelmindigúr va cso -

rás is ten tisz te le tet tartunk,amelyen
azLKénekversesrendjétgyakorol-
juk, de a Ky rie bővített formáját
énekeljükalelkészekvezetésével.A
liturgikuskórushavontaegyszerés
ünnepeinken szolgál zsoltárok és
másliturgikustételekéneklésével.Az
énekválasztások során törekszünk
arra,hogymegteremtsükazösszhan-
gotazajánlotténekek,illetveakán-
torok–Lak ner-Bog nár Nó ra ésLa -
borczi Er zsé bet – általkiválasztottda-
rabokközött.Avasárnapiistentisz-
teleteken előre beosztott lektorok
szolgálnak,ésazúrvacsoraelőkészí-
tésébenisrésztvesznek.
Areggeliistentiszteletetkövetia

csa lá di is ten tisz te let, amelyenegyre

nagyobb számban jelennekmeg a
családok.IttazLKcsaládiistentisz-
teletirendjétkövetjük,azeneianyag
azonbanjórésztifjúságiénekekbőláll,
amelyeketzenekarkísérzongorával,
gitárral,fuvolávalésbasszusgitárral.
Ezagyakorlatiseloszlatjaaztané-
melyekáltalterjesztetttévhitet,hogy
agazdagodóliturgiaellentétbenáll
akortárs,fiatalosvagyalternatívis-
tentiszteletiformákkal.Ezttámaszt-
jaaláazutóbbiévekbenSzombathe-
lyenésVasmegyemásgyülekezete-
ibenegyházmegyeiszintenszervezett
Ta más-mi sék sorozatais.
Gyülekezetünkbenahétderekán,

rendszerintszerdán,hét kö zi is ten tisz -
te le tet tartunk.Ennekarendjeválto-
zatos. Rendszeresen használjuk az
énekeskönyv17-esrendjétésaGyü -
le ke ze ti li tur gi kus könyv (GyLK)áhí-
tat-ésistentiszteletiformáit.AGyLK
széprendjeit(Krisz tus-di csé ret, Lu -
ther-li tá nia) gyakoroljuk intézmé-
nyeinkáhítatainéstestületigyűlések
elején.
Azegyháziesztendőnagyünnepei

előttahétköziistentiszteletkeretén
belüladventiésböjtive spe rást tar-
tunkkórusunkszolgálatával.Húsvét
ünnepehaj na li is ten tisz te let tel kez-
dődik:felnőttekkeresztelésévelvagy
keresztelésrevalóemlékezéssel.Ka-
rácsonynyitányaazéj fé li is ten tisz te -
let, amelynekkeretébenali tur gi kus
ren det használjukorgonakíséretnél-
kül.Ilyenkorazősigregoriándalla-
moksegítenekminketabban,hogy
elmerüljünkazinkarnációtitkában.
AliturgikusrendeténekeljükCanta-
tevasárnapjánis.

Agyülekezetnemfeledkezikmeg
azapostolokésevangélistákneves
napjairólsem,amintKe resz te lő Já -
nos születéséről(június24.)ésMi -
hály ark an gyal ünnepérőlismegem-
lékezünk. Mintegy szombathelyi
specialitásként november 11-én a
Mártonok ünnepét is megtartjuk,
amikor Szent Már ton ra – Savaria
szülöttére,adiakóniaikonjára–és
areformátorLu ther Már ton ramint
Krisztustanítványairaegyüttemlé-
kezünk.
Akonfirmációtősszeltartjuk,Mi-

hályfőangyalésaReformációünne-
peközéesőidőszakban.Természe-
tesenaziskolánkésgyülekezetünk
tan év nyi tó (Ve ni Sanc te) éstan év zá -
ró (Te De um) istentiszteletétisala-
posanelőkészítjük,amintaznéhány
éveaMagyarTelevízióközvetítésé-
benisláthatóvolt.
Az istentiszteleten a lelkészek

szerepeisjelentős,azadottalkalom
felelőseáltalábanazigehirdető,aki
egyeztetakántorokkal,azegyházfi-
valésalektorokkal.Azigehirdető–
kevés kivétellel – a perikóparend
alapján készül; a prédikációhang-
anyagafelkerülahonlapunkra.Ha
mindhárom lelkész jelen van az
adottistentiszteleten,akkormind-
annyianszolgálnakis.Egyikükvég-
zi a gyónást és a bevezető részt,
hozzácsatlakozikaKy rie éneklése-
korazigehirdető,ésfelváltvaének-
likabővítettKy ri ét.Azigehirdetőaz
igeiliturgiakezdetétőlvezetialitur-
giátazigehirdetésvégéig,tehátalel-
készekváltjákegymástazoltáriésaz
ambótólvégzettszolgálatban.

A két lekciót lektorok olvassák,
egyikükvezetiahitvallást(Apos to li
vagyNi ce ai hit val lás),ésmindketten
mondjákakönyörgéseket.Háromlel-
készszolgálataeseténaharmadiklel-
kész az úrvacsorai liturgiát vezeti
albábanstólával.Amásikkétlelkész
talárbanstólávalszolgál.Azúrvacso-
railiturgiaidejénmindenlelkészaz
oltártérbenvan,ésegyüttmondják
aszereztetésiigéket,majdaPax té-
telnél kilépnek az oltártérből, és a
gyülekezettagjaihozfordulnakabé-
kességjelével.
Azúrvacsorátkétféleképpenoszt-

juk:azostyamerítéséveléshagyomá-
nyosmódon.Nagytömegeseténaz
egyiklelkészkilépazoltártérből,és
ottosztjaazúrvacsorát.Alelkészek
–esorokírójánkívülTor ma-Ha sza
Mó ni ka másodlelkész, Papp Ju dit
beosztott lelkész – összehangolt
munkájaésfeladatmegosztásaszim-
bolikustartalommalbíragyülekezeti
és istentiszteletiéletben.Említésre
méltómégazegyházzeneiés jóté-
konyságikoncerteksorozata.
Célunk,hogyegyházunkliturgikus

megújulásánakműhelyekéntvégez-
zükszolgálatunkat;ez reményeink
szerintkihatmásgyülekezetekéle-
téreis.AzistentiszteletaKrisztus-
sal való találkozás legvalószínűbb
alkalma,nekünkpedigarrakelltö-
rekednünk,hogygazdagliturgikus
örökségünkethétrőlhétrefelragyog-
tassuk,ésaSzentlélekmagávalraga-
dójelenlétehitükbenerősítsegyüle-
kezetünktagjait.
g GrEgErsEn-LabossaGyörgy

Istentisztelet-előkészítés
ésénekválasztásSzombathelyen

Urunk! Hálát adunk neked azért,
hogy hozzádmindig fordulhatunk
imádságunkban. Jó tudnunk azt,
hogy te ismered életünket, látod,
mennyi szenvedésveszkörülben-
nünket.Magunkisabajoktengerén
hánykódunk.Televanéletünktesti-
lelkigondokkal,törésekkeléscsaló-
dásokkal.Törékenyéletünketmost
letesszükeléd.Nemhozhatunkmást,
csakazt,amiamiénk:vétkeinket,fé-
lelmeinket, ürességünket. És ké-
rünk:tetöltsdfelüresszívünket,és
szabadítsmegmindattól,amitőled
elválasztbennünket.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél

meg,Urunk,irgalmadróléskegyel-
medről, mert azok öröktől fogva
vannak.”
Urunk! Áldott légy kegyelmed

sok-sokjeléért,amelyekkelkíséred
életünket,hogynecsaknyomorúsá-
gunkraésbajainkranézzünk.Hálát
adunkazért,hogyvanmirevissza-
tekintenünk,hogykegyelmedgaz-
dagságátésirgalmadateddigismeg-
tapasztalhattukéletünkben.Kérünk,
segíts, hogy bizalommal tudjunk
előre is tekinteni, hogy erőt tud-
junkmerítenimegváltószenvedésed-
ből,ésígytudjukszolgálnineveddi-
csőségétmindannyianott,ahováál-
lítottálminket.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél

meg,Urunk,irgalmadróléskegyel-
medről, mert azok öröktől fogva
vannak.”
Istenünk! Köszönjük, hogy ja-

vunkatakarod,ésmindentmegtet-
télüdvösségünkre.Kérünk,adjtöbb
kitartástéserőt,hogybennedbíz-
va,csendbenviseljükanehézsége-
ket, és felelősen éljünk a nekünk
adatott lehetőségekkel.Add,hogy
JézusKrisztusUrunkbanmeglássuk
üdvösségedetésateörökakarato-
dat,mellyelüdvösségrehívsz,ésazt
szeretnéd,hogymindannyianáld-
junkésdicsérjünktégedmáritt,föl-
diéletünkben.
Kérünk,terjeszdránkáldásodat,

hogyazazáldás,melyetegykorahí-
vőkatyjának,Ábrahámnakadtál,és
amelyJézusKrisztusbanteljesedett
kiimmármindenkireezenavilágon,
rajtunkkeresztülisterjedjentovább
aföldön.
Együttkérünkmost:„Emlékezzél

meg,Urunk,irgalmadróléskegyel-
medről, mert azok öröktől fogva
vannak.”Ámen.

Oratio
œcumenica

„Aligvannehezebb,mintsajátaka-
ratunkról letéve mindent Istenre
hagyni. Ez mutatja, hogy milyen
felségesésszükségesimádságaMi -
atyánk harmadikkérése,smennyi-
reteljeskomolysággalésteljesszív-
velkellaztimádkoznunk.Mertbi-
zonyigennagydologmegöldökölni
amiakaratunkat,hogyegyedülIs-
tenakaratalegyen.Bűnvallomásez
arról,hogytenemtudodvéghezvin-
niIstenakaratát,éskönyörgésazért,
hogyIstenkegyelmebocsássameg
tehetetlenségedet,sadjonerőtmeg-
cselekvésére. Hogy Isten akarata
megtörténjék, a mi akaratunknak
megkelltörnie.Mertekettőegymás
ellenvan.”

d Lu ther Már ton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Ezekenahasábokonnéhányhónap-
pal ezelőtt (EvÉ let, 2012. október
28.) Bor sod-he ve si men tő cso mag?
címmelbeszámoltunkarrólakezde-
ményezésről,amelyanehézhelyzet-
benlévőegyházmegyemegsegítését
célozza. Most örömmel adhatom
hírül,hogyszámospontonmármű-
ködikezarendszer.
Mindenekelőtttörvényesválasztás

nyománbeiktattukazújesperest,Bu -
day Bar na bást ésarégi-újfelügye-
lőt,Gyu ris Mik lóst. Reménységsze-
rinthamarosanfelállésfelelősségtel-
jesenműködnikezdazegyházmegyei
presbitériumis,továbbávégrezsinati
küldöttekislesznekamegyéből.Az
egyházkerületi közgyűlés döntése
alapján hárommillió forintot bor-
sod-hevesiprogramoktámogatásá-
rakülönítettünkel.Ehhezszükség
voltatöbbiötegyházmegyeönzet-
lenségéreis,hiszenazidénamúgyis
szűkülőprojektfinanszírozásikeret
mintegyfelétegyetlenegyházmegyé-
nekszánjuk.
Abelsőpályázatelsőkörébenmár

gazdárataláltközelkétmillióforint,és
amégmeglévőösszegetiselkívánjuk
juttatniazoknakagyülekezeteknek,
amelyekmisszióiésgyülekezetépíté-
sicélúprogramokatállítanakössze.
(És nem utolsósorban van érdemi
éves munkatervük, elfogadott zár-
számadásuk,valamintrendbennyil-
vántartjákanépmozgalmiadatokat.)
Atízpontoscsomagtervtöbbiele-

meismegvalósulóbanvan,például
többjelétlátjukországonbelülitest-
vérgyülekezeti szerveződésnek, és
örülünkannak,hogyakormányzat
általkiírtpályázatraazegyházmegye
szintemindengyülekezeteadottbe
anyagot.
Szeretnénkmásmódonistámo-

gatniaborsod-hevesieket.Ahogya
munkaév elején aMiskolcmelletti
Mályibantartottunklelkészértekez-
letet,úgymájus11-éntudatosanKa-
zincbarcikánrendezzükmegazegy-
házkerületimisszióinapot,aztmeg-
előzőenpedigEgeradmajdotthont
aközgyűlésünknek.Elődöm,D. Sze -
bik Im re nyugalmazottpüspök,aki
évekótanagysikerrelszervezgyüle-
kezetimunkatárs-képzőtanfolyamo-
kat, vállalta, hogy a közeljövőben
Miskolconindítelegykihelyezettta-
gozatot. Őszintén reméljük, hogy
bőségesenlesznekolyanjelentkezők,
akiktenniakarnakgyülekezetükért,
egyházmegyéjükért.
Tudtuk,hogyazegyiklegnehezebb

feladatakibontakozásiprogramnak
azapontja,amelyaztkériazegyház-
megyétől,hogy„tematizáljaaroma
lakosságkörébenvégzendőmissziói
munkalehetőségeit,konkretizálvaazt
az egyes gyülekezetek helyzetére”.
Ittsemszeretnénkmagukrahagyni
a gyülekezeteket. Egyrészt Sza bó
La jos rektorral arról egyeztettünk,
hogyazEvangélikusHittudományi
Egyetem vállalja, hogy a teológiai
képzésbentudatosanésfeladatorien-
táltanfoglalkozikezzelakérdéssel,
másrésztazegyházmegyetöbblelké-
szeszámárafebruár15-énkonzultá-
ciótszerveztünkacigányokközötti
munkalehetőségeiről.
Tudjuk, hogy nem könnyű ez a

szolgálat. Sok előítéletet és valós
akadálytkelllegyőzni.Abeszélgetés-
ben ezekről is őszintén szóltunk.
Hitelesvoltpéldáulannakafiatallel-
késznekabeszámolója,akitegyci-
gányfaluhatárábanazzalacéllalál-
lítottakmegahelyiek,hogyötezerfo-
rint„útdíjat”szedjenekbetőle.Ám
aztánegyikükígykiáltottfel:„Hagy-

játok, én ezt a csávót ismerem a
börtönből!”
Egymásiklelkészarrólszámoltbe,

hogyakórházilelkigondozástalapo-
sanátkellettszerveznie,mivelaro-
mák–hagyományaikszerint–töme-
gesen,nagycsaládbanlátogatjákbe-
tegeiket…
Csakacigányokatközelrőlnemis-

merőkborzadtakelazon,hogybizo-
nyoscsaládokbanapicibabátaku-
tya csecsére teszik, hogy onnan
szopjon.Abeszélgetésbenegyszer-
reérintettükaromáknakamélysze-
génységgelésabűnözésselkapcso-
latosriasztóadatait.
Akiútkeresésébensokatsegített,

hogy az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumánakkétmunkatársaiskö-
zöttünkvolt:Bir kás An tal főtanácsos
és Sztoj ka At ti la főosztályvezető-
helyettes. Ők egyrészt annak a
rosszulértelmezettszociálpolitikának
ahibáiramutattakrá,amelynemve-
szifigyelembeafenntarthatóságésaz
inkulturációszempontjait.Valóigaz,
hogyazetnobiznisz,továbbáönjelölt
jogvédőkámításaiissokatártottaka
cigányokügyének.
Azőelőterjesztéseikbőlésaromák

közöttimunkábanjáratoslelkészek
beszámolóiból viszont megismer-
hettünk néhány sikeres projektet.
Ilyenpéldáulaszociálisföldprogram,
amelynek keretében cigány csalá-
dokföldet,vetőmagotvagykisállatot
kapnak,azzalacéllal,hogyidővel–
megfelelőenirányítottéstámogatott
gazdálkodással–eltudjáklátnima-
gukat és környezetüket. A Györ fi
Mi hály nyírtelkilelkészáltalirányí-
tottilyenprogramatermelőketésa
fogyasztókat összekapcsolóLu ther
mar ket egyikbázisakéntszolgál.
Megismertük továbbá a „biztos

kezdet”nevűtámogatásiformátvagy
atanodákműködését,amelyekbenaz
aközös,hogyacigányokéletformá-
jához,családiviszonyaihozigazodva
kínálnaksegítségetszociáliséstanul-
mányiügyekben.
Egyetértettünkabban,hogymind-

ennekazalapjavalódiközösségmeg-
teremtése.Ennek–ésamunkának,
illetveatanulásnak–ahiányaugyanis
unalmateredményez,amikönnyen
torkollikbűnözésbe.
Nemzetközikitekintésbenfelhív-

hattamafigyelmetarrais,hogyszá-
mostestvéregyházésaLutheránus
Világszövetségismindnagyobbér-
deklődéstmutataromákközöttvég-
zendő,atérségbenelengedhetetlen
szolgálatiránt.MégazEgyesültÁl-
lamokbólisérkeztekolyanevangé-
likus fiatalok, akik önkéntesként a
magyarországicigányokközöttkí-
vánnakegyéveteltölteni.
Aromákközöttiegyházijelenlét-

nekiskülönféleformáivannak.Volt,
akiahangsúlytaszociálissegítésre,
másatanításra,ismétmásahitéb-
resztésretette.Vallom,hogyezeka
formákjólmegférnekegymással.

Ba kay Pé ter, egyházunk cigány-
ügyireferenseúgyfogalmazott,hogy
ahitrejutássalacigányokgeneráció-
kattudnakelőrelépni.Enneknemel-
lentmondvaazegyikborsodilelkész
aztmondta,hogyszerinteahelyikö-
zösségeknehezenfogadnákelcigá-
nyokcsatlakozásáthozzájuk.Ennek
kapcsánazthangsúlyoztam,hogyaz
Apos to lok cse le ke de te i ben nemcsak
Saul-Pál,hanemadamaszkuszigyü-
lekezet megéréséről is olvasunk. A
gyülekezettagjainakugyanisaztkel-
lettátélniük,hogykorábbiellenségük
lettaközösségtagja.Nekikislekellett
győzniükellenérzésüket.Ahogyanők

Isten Szentlelke segítségével ellen-
ségbőltestvérrélettek,úgytalálhatunk
miisegymásraazokkal,akiktőlkoráb-
ban,nemoknélkül,bizonyféltünk.
Erre a helyzetre tekintve is lehet

idézniegy,azeredetiösszefüggéssze-
rintazsidókésapogányokviszonyá-
ra utaló újszövetségi igét. Ezért is
prédikáltamanyíregyháziromaszak-
kollégiummásfélévvelezelőttiindu-
lásakorPálapostolnakerrőlavallomá-
sáról:„(Krisz tus) a mi bé kes sé günk, aki
a két nem zet sé get eggyé tet te, és az ő tes -
té ben le bon tot ta az el vá lasz tó fa lat, az
el len sé ges ke dést…” (Ef2,14)
Írásomvégénadósvagyokméga

talányoscímmel.Nyilvánnemmeg-
lepő,hogycigányulvan,mégpediga
borsodiak között leginkább elter-
jedtoláhcigánynyelven.Hogymitje-
lent?Nemárulomel.Kéremazolva-
sót,hogyamegfejtéshezkeressekia
Bibliából 1Móz4,9-et.Veddésol-
vasd! Akinek van füle, hallja! Ne
csakBorsodban.

g FabinyTamás

„Kajsityirophral?” é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Konzultáció
cigánymisszióról–

kormányzati
tisztségviselők
részvételével

AzÉszakiEgyházkerületPüspökiHivatalában
egyházunkcigánymissziósstratégiájánakmegvi-
tatásáragyűltekösszelelkészekésnemlelkészek.
AfőlegBorsodrakoncentráló,február15-imeg-
beszélésenBir kás An tal, azEmberiErőforrások
MinisztériumaEgyházi,NemzetiségiésCivilTár-
sadalmiKapcsolatokértFelelősÁllamtitkárságá-
nakfőtanácsosaésSztoj ka At ti la, aminisztéri-
umTársadalmiFelzárkózásértFelelősÁllamtit-
kárságánakfőosztályvezető-helyetteseisrésztvett.

Egyreinkábbérzékeliakormányis,hogya
romastratégiábandöntőszerepetkaphatnakaz
egyházak.Akormányzatitisztségviselőkhang-
súlyozták,szükségvanamunkájukraeterüle-
tenis,ésarrabiztattákazegyházivezetőket:ne
tántorítsaelőket,hatámadásokatkapnak.
Milehetazegyházáltaladotttöbblet–aszo-

ciálissegítségnyújtásontúl–ebbenaszolgálat-
ban?Elsősorbanatanítványságravalóelhívás,
másrésztpedigameglévőkeresztyénközösségek-
bevalóintegrálás,aholnemcsakrésztvevőként,
hanemaktívszolgálókéntisjelenvannakcigány
testvéreink.Györ fi Mi hálynyírtelkievangélikus
lelkészszavaivalélveamisszióalapjai:megismer-
ni,Krisztushozszeretni,szolgatárssáfogadni.

g HHA

b Li la he lyett pi ros te rí tő dí szí tet te az ol tárt
böjt el ső va sár nap ján, feb ru ár 17-én a bu da -
hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban. Mind -
ez nem egy tré fás ked vű egy ház fi csí nyé nek
volt be tud ha tó, ha nem a dél utá ni ik ta tá si is -
ten tisz telet nek, ami kor is BenceImrees pe -
res – a gyü le ke zeti köz gyű lés egy han gú
dön té sé nek ele get té ve – be ik tat ta parókus
lel  ké szi ál lá sá ba a Bu da hegyvidéki Evan gé -
li kus Egy ház köz ség ben be osz tott lel kész ként
he te dik éve szol gá ló KeczkóSzilviát.

Azünnepialkalmonazesperesahétigéje,a91.
zsoltáralapjánarrólszólt,hogyIstensemmi-
lyenkörülményekközöttnemhagyelbennün-
ket.Mégakkorsem,amikorelfáradunk,meg-
törünk,ésaszemélyes,szívünkmélyérőljövő
imádságokatgépiesenelhadartszólamokvált-
jákfelajkunkon.A„régi-új”szolgálatbaelindu-
lólelkészneknemazadbátorítást,hairracio-
nálisígéretekkelhalmozzukel,hanemazazígé-
ret,hogyIstenvelünkvanazirracionálishely-
zetekbenis.„KedvesSzilvia!Erősítsen,hogyvan
megmentőd!”–hangzottazesperesifelszólítás.

Fa bi ny Ta más püspökrövidigeiköszönté-
sébenÉzs66,13-atidézte:„Aho gyan az anya vi -
gasz tal ja fi át, úgy vi gasz tal lak én ti te ket…”
Egyházunknakértéke,hogynőketisfelszentel
szolgálatra,ésezáltalteretadazigenőiszem-
mel való tanulmányozásának, amely sok új
szemponttalgazdagítjahitételünket.Szilviafi-
atal,háromgyermekesédesanyaként,hűséges
feleségkéntéselkötelezettkeresztyénkéntmár
eddigistanúbizonyságátadtaannak,hogy„nő-
ies”igelátásáraszükségvan.
Azünnepélyesbeiktatás,illetőlegajelenlé-

vőhuszonháromszolgatársáldásaésaCon fir -
ma utánKeczkóSzilviaparókuslelkészkéntel-
sőízbenálltaszámárajólismertszószékre.Róm
8,28alapjánmegfogalmazottbizonyságtételében

alelkésznőfelidézteaztanapot,amikor–ép-
pennyolcéve–elsőszülöttgyermekükethárom-
naposanhazavittékakórházból.Ahogyanak-
koris,amaiünneppelisújéletszakaszveszikez-
detét,ésújabbnagyfelelősséggelbízzamegIs-
ten–mondta.SajátbevallásaszerintIstenép-
penaztaterületeterősítettemegbenne,amely-
tőlegykoronidegenkedett:agyermekekközötti
szolgálatot…Akicsinyekközöttülve,őketIs-
tenigéjéretanítvaazlehetareménységünk,hogy

azelvetettmagamagaelrendeltidejébenkihajt,
ésbeérikagyümölcs.
Azistentiszteletetkövetőünnepiközgyűlést

dr. Vi dovsz ky Ist ván felügyelővezette.Aköszön-
tésekközötttöbbízbenismegszólaltagyüle-
kezeténekkara,amelynekkíséretébőlazegy-
házközségvezetőlelkésze,Kecz kó Pál ezúttal
egycajondobbalvállaltrészt.
KeczkóSzilviaevangélikusősöktöbbgenerá-

ciójávalahátamögöttmentateológiára.Ittta-
lálkozottazugyancsakteológus-lelkészszakonta-

nulókésőbbiférjével.Egyetemitanulmányaiknak
egyszerreértekavégére,ésettőlkezdve–házas-
párként–lelkészipályájukfejfejmelletthaladt.
Hatodévüketegyidőben,bármás-másbudaigyü-
lekezetben(Budavárban,illetveBudahegyvidéken)
töltötték,s2004júliusábanegyüttállhattakmeg
Váconazoltárelőttordinációjukalkalmával.Kö-
zösenkezdtékmegbeosztottlelkésziszolgálatu-
katPilisen,ahonnankétévmúltánkerültekjelen-
legiszolgálatihelyükre,Budahegyvidékre.

Akövetkező–egyevangélikuslelkészéleté-
benfontosnakszámító–mérföldkőnélazon-
banSzilvianemtarthattaalépéstférjével:apa-
rókusialkalmasságivizsgálatazőesetébenhat
esztendőtváratottmagára,hiszenegymásik,ne-
mesfeladatotkapott,azanyaihivatást.Végül
2012-ben„eljöttazőidejeis”.Ezutánmáregy
évetsemkellettvárnia,hogyférjemellettazegy-
reerősödőésszámosszolgálatiterületenaktív
gyülekezetlelkészivezetőjénektudhassamagát.

g HHÁ

MegújulórégiszolgálatBudahegyvidéken
Kecz kó Szil via ik ta tá sa
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Kiemelkedőmédiafigyelemkísértefebruár10–17.közöttaházassághetének
programsorozatát.Azírottsajtó,akülönbözőtévé-ésrádiócsatornákössze-
sentöbbmintháromszázalkalommaladtakhírtanyolcnapeseményeiről.
Ahétezéviarcai–aVár nagy And rea, Far kas Zsolt zongoraművészhá-

zaspár–istöbbszörvallottakakamerákésmikrofonokelőttcsaládiéletük-
ről,keresztényértékrendjükről;aBálint-napotmegelőzőesténpedigegyütt
muzsikáltakaBoyz less Vo i ce lánycsapattagjaivalaDeáktérievangélikustemp-
lombanösszegyűlt,mintegykétszázfősgyülekezetelőtt(fel ső ké pün kön).

Másnapaházaspárönállókoncertetadott–Sze rel mi ál mok címmel–a
szomszédosgimnáziumdísztermében(al só ké pün kön).Ezalkalommaljelen
voltaházasságheteközpontirendezvényeinekfővédnöke,Herczegh Ani ta
– Áder Já nos köztársaságielnökfelesége–is.Aközönségezúttalnemcsak
Liszt-művekethallhatott,hanemaművészekkelfolytatottbeszélgetésnekis
részeselehetett:Radosné Len gyel An na újságíró,rádióriporter,aDéliEgyház-
kerületfelügyelőjefaggattaőket(középső ké pün kön) aközöszenélésről,pár-
kapcsolatukkulisszatitkairól,deszóesettpéldáulLisztmegtérésérőlis.

g BPM

 e 2013.február24. EvangélikusÉletkErEsztutak

Az idei imanapra való készülődést
Franciaországbemutatásávalfolytat-
juk. Rögtön felmerülhet a kérdés:
milyenúj információvalszolgálhat-
nánkecikkben,amelyrőlnetudhatott
volnamárkorábbanisazolvasó?
Nos, talánmégsemártújra fel-

idéznünkmindazt,amitföldrajz-és
történelemórákon tanulhattunk e
hatszögalakotformázóországról.
Franciaország kontinentális te-

rületeEurópanyugatifelénmintegy
551500négyzetkilométerenterülel
a Földközi-tengertől egészen az
Északi-tengerig,aRajnátólazAtlan-
ti-óceánig.Aszárazföldhözszámít-
jákKorzikaszigetétis.
Az ország gyarmatosító múltja

örökségekéntEurópátóltávoli,úgyne-

vezetttengerentúlimegyékkelésad-
minisztratívmódonfüggőterületek-
kelisrendelkezik.Ezeknekanagysá-
ga sem lebecsülendő: Guadeloupe,
Guyana,Martinique,Reunion,Ma-
yotte,Új-Kaledónia,FranciaPoliné-
zia,Saint-PierreésMiquelon,Wallis
ésFutunaterületeösszesenmintegy
120ezernégyzetkilométer.
Franciaország domborzata igen

változatos.Atájakészakonésnyuga-
tontengerpartisíkságokkászelídül-
nek,mígakeletiésdéli–délkeletivi-
dékeketvadregényeshegyláncok(pél-
dáulaFrancia-középhegység)borít-
ják.DélentörazégfeléaPireneusok
vonulata,azországkeleti–délkeletiha-
tárainpedigaJurahegységésazAl-

pokcsúcsaittaláljuk.IttemelkedikEu-
rópalegmagasabbpontjais,a4808
métermagasMontBlanc.
Azországéghajlataisváltozatos,

hiszenadélividékmediterránklímá-
jú,míganyugatipartoknálóceáni,a
magasbanpedigahegyvidékirejel-
lemzőidőjárásuralkodik.Anagyvá-
rosokvonzerejétabővizűfolyók,az
esőkáltalgyakranöntözött,burján-
zónövényzetésamérsékeltégövad-
takellemesmelegerősíti.

Érdekes,hogyamaiFranciaország
határaimajdnemegybeesnekatörté-
nelmiGalliaterületeivel.Egykorkel-
tatörzsekéltekitt,majdaz1.század-
banföldjükaterjeszkedőRómaiBiro-
dalomprovinciájalett.Azőslakosság
keveredettarómaiakkal,ésátvettéka
latinnyelvetis.A2–3.századközött
pedigakereszténységiselterjedt.
Az5.századtólváltkülönösenisér-

zékelhetővéafrankokjelenléte,akik-
neknevéből a „francia” elnevezés is
származik.Az5–9.századközöttazor-
szágterületeaFrankBirodalomrészét
képezte,amelyneklegnagyobburalko-
dójaNagy Ká roly volt.Utódai843-ban
abirodalmatháromrészreosztották,
a nyugati részből, a Nyugati-Frank

KirályságbólalakultkiFranciaország,
amelynevétamaiÎle-de-Francetarto-
mányrólkapta.
Vajonmakikélnekazországban?

SokanKanadáhozésazEgyesültÁl-
lamokhozhasonlítjákFranciaországot,
hiszenEurópábanerreaföldreérke-
zettalegtöbbbevándorló.Azelsőszá-
zadokkeveredéseutána19.század-
tólkezdvetovábbinépcsoportokte-
lepültekbe,csakalegismertebbeket
említve:belgák,olaszok,spanyolok,
portugálok,lengyelek,örmények,ke-
let-európaizsidók,Maghreb-népek,
arabok,berberek,fekete-afrikaiakés
kínaiak.Ahivatalosstatisztikaszerint
afranciákarányamégmindignyolc-
vannégyszázalék,ámújabbésújabb
bevándorlókérkeznekazországba,fő-
legavoltgyarmatokról,leginkábbAl-
gériából,Marokkóból,Tunéziából.
Marseille egyike azon városok-

nak, ahol a betelepülők próbálnak
otthonra lelni.Akikötőközelében
fekvőarabnegyedbenigyekezneka
bevándorlóksegítségérelenniaFinn
LutheránusMissziómunkatársaiis.
AMarhaban(arabul:Istenhozott)

Központ,amelyafőutcaüzleteiközt
talánfelsemtűnikalátogatóknak,ko-
molyforgalmatbonyolítleévközben.
Franciáulmégnemtudóasszonyokat
tanítanakittazországhivatalosnyel-
vére, diákokat korrepetálnak,hogy
behozhassák lemaradásukat az is-
kolában.Ahivataloskérvényekkitöl-
tésébenissegítenekaközpontfinnés
keresztényhitrejutottarabmunka-
társai,hogyabevándorlókidejében
kaphassanak letelepedési és mun-
kavállalóiengedélyeket.
AmagyarEvangélikusKülmisszi-

óiEgyesületfiataljainak2007nyarán
lehetőségük volt látogatást tenni a
MarhabanKözpontbanseztaszol-
gálatottestközelbőlmegismerni.Itt
szembesültekazzalis,hogy–afran-
ciatörvényekértelmében–tilosabe-
vándorlók nyílt evangélizálása. A
misszió munkatársai nem beszél-
hetnek,nemtaníthatnakKrisztusról.
MégaMarhabanKözpontfalainbe-
lüliscsakroppantóvatossággal,mű-
ködési engedélyük kockáztatásával
merikeztmegtenni.Hitükrőlvalóban
ahitcselekedeteinkeresztültudnak
bizonyságottenni.Úgy,ahogyanaz
ideivilágimanapmottójaisutalrá:
„…jö ve vény vol tam, és be fo gad ta -
tok…” (Mt25,35)

g B.PintérMárta
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NéhánytényFranciaországról

AmozgalmatBilly Gra ham amerikai
baptistaprédikátorindítottaútjára.
Anémetországifelekezetközievan-
gélizációsegyesületmáramárEuró-
patizenhatországátkötiössze.Ma-
gyarországtizenháromévvelezelőtt
kapcsolódottaProChristhez,ama-
gyarszervezőkidéntehátmárötödik
alkalommalkészülődnekaKét ség és
ámu latmottóvalmeghirdetettren-
dezvényre. A gazdag programmal
körítettigehirdetésekNémetország-
ból érkeznek műholdas kapcsolat
útján.Aközvetítéseknemavalósidő-
ben,hanemegynappalkésőbbérnek
elhozzánk.
ABálint-napibudapestisajtótájé-

koztatótamagyarszervezőbizottság
vezetője,Lup ták György evangélikus
esperes moderálta. Köszöntőjében
rövidenismertetteafelkészülésered-
ményeit. Idén összesen hetvenkét
magyargyülekezetvállaltaaházigaz-

daságot,vagyisazt,hogyvalamelykö-
zösségihelyiségétalkalmassáteszia
műholdastelevíziósközvetítésvéte-
lére.Anémetanyaegyesülettámoga-
tásánakköszönhetőenakülönbö-
zőfelekezetűközösségekhuszon-
hatprojektortvásárolhattakmeg
kedvezményesáron.Ahelyszínek
száma alapján megállapítható,
hogyNémetországutánhazánk
kísérilegnagyobbfigyelemmelaz
eseményt, jóllehet a vendéglátó
magyargyülekezetekközöttakad
felvidéki,erdélyi,sőtvajdaságiis.
Nyolcesténkeresztülmosta

hétezer-ötszázfőtbefogadniké-
pesstuttgartiPorscheArénalesz
az evangélizációs közvetítések
színtere.Nemhagyományos is-
tentiszteletre kell készülni, ha-
nemszínesalkalmakra–tudhat-
tukmegParzanytól,akinekszavait
Bu kovsz ky Ákos baptistakülügyi
titkártolmácsolta.Elhangzanak
majd énekek és bizonyságtéte-

lek,beszélgetnifognakhíreséskevés-
béhíreshívőemberekkel.AProCh-
ristvendégelesz–többekközött–
Európalegnagyobbcipőkereskedel-

miláncánakvezetője,Hein rich De ich -
mann, valamintaRatiopharmGyógy-
szergyártó Vállalat tulajdonosának
leszármazottja,To bi as Merc kle, aki

szociálpedagóguskéntfiatalkorúel-
ítéltekkel foglalkozikegybüntetés-
végrehajtásiintézetben.Magyarfel-
lépők, bizonyságtevők ezúttal nem
szolgálnakazalkalmakon.
„Anyolcnaposrendezvénycél-

ja,hogyazembereketegyenként
nyerjük meg Krisztusnak” –
mondtaazestékigehirdetője.
UlrichParzanyezévbenutol-

járavállaljaazigehirdetésszolgá-
latát,és–utatengedveafiatalab-
baknak–ápriliselsejévellemond
azegyesületbenbetöltöttvezető
elnökségitisztségérőlis.
Azegyházivezetőkjelenlétében

tartott sajtótájékoztatón – az
evangélikus MEÖT-főtitkár, dr.
Fischl Vil mosmellett–egyházunk
részérőlSze ve ré nyi Já nos országos
misszióilelkészvoltmégjelen.(Az
es tek prog ram ja i ról to váb bi in for -
má ci ó kat a pro christ.hu ol da lon
ol vas hat nak.)

g BallaMária

Igehirdetés8naponát–műholdonkeresztül
f Folytatás az 1. oldalról
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Ko vács Lász ló lelkészköszöntősza-
vaitkövetőenazesteimaközösség-
gel,illetőlegáhítattalkezdődött.Az
elcsendesedéstémájáulAviSnyder
Esz ter köny vé nek 3,1–5.verseitválasz-
totta,azIstenirántihűségkérdéskö-
réthelyezveaközéppontba.
AsorozatzáróelőadásaA nap tár

töb bet mond, mint az idő címetvisel-
te.Azsidókalendáriumarésztvevők
bevonásávaltárultfel.Snyderajelen-
lévőketvégigvezettenégykorábbielő-
adásánakfőbbcsomópontjain,felele-
venítetteahétünnepel-
rendelésének okait, az
ünnepek jelentését és
Krisztusramutatójelen-
tőségüket.
3Móz23,5.verseszóla

páska,héberülapészah
előírásáról.Ezazünnep
amegváltást,a„tulajdo-
nosváltást”jelenti.Izráel
a rabságból, Egyiptom
hatalmábólaMindenha-
tóhatalmaalákerült,az
áldozatibárányvérega-
rantáltaamentességeta
pusztítócsapásokellen.
Aniszánhónap–aMózestörvénye

szerintielsőhó–14.napjátkövetőna-
ponkellmegtartaniakovásztalanke-
nyerekünnepét.Ezutánhétnaponke-
resztülkizárólagkovásztalankenyeret
szabadenni.(ABibliábanakovásza
bűntjelképezi,ezértkellakovászfo-
gyasztásátólhétnaponáttartózkod-
ni.)Aszabadításraisemlékeztetazün-
nep,arra,hogyazÖrökkévalókisza-
badítottanépétEgyiptomból.
Azelsőzsengeünnepeahételső

napjáraesik,közvetlenülpészah után.
Jézus Krisztus feltámadása az első
zsengeünnepéntörtént.KrisztusPál
szavaiszerintafeltámadotthalottak
elsőzsengéje(1Kor15,20.23).Azelső
zsenge ünnepe előrevetíti a többi
gyümölcsöt:Krisztusfeltámadásaál-
talazőtkövetőkfeltámadásátis.
Ahúsvétmásnapja(azelsőzsenge

bemutatása)utánnegyvenkilencnap-
pal van pünkösd ünnepe. Héberül
sa vu ot, azazahetekünnepe,amelyet
azelsőzsengeünnepétőlszámítotthét
hétmúlvakellmegtartani.Egybenaz
aratásiünnepkezdetétisjelenti,azel-
sőkévebemutatásánakanapja,ésaTó -
ra adásáraisemlékeztet.AKrisztusfel-
támadásautánielsőpünkösdönhá-
romezerzsidóésprozelitatértmeg,s
részesültaSzentlélekajándékában.
Ajom te ruá, akürtzengésnapjatisri

hónapelsőnapjánvan.Másnévenrós
ha-sá na.Mózestörvényealapjánapás-
kaünnepeazévfeje,ésnemajomte-
ruáazévkezdőnapja.Azünnepjelen-
tősége,hogyfelszólítavisszatérésre,a
megtérésre.Istensohasemhallgatott.
Szóltapátriárkák,aprófétákésFia,Jé-
zusKrisztusáltalis,ésszólmais.
Tisrihónap10.napjáraesik jom

kip pur, azengesztelésnapja.Afőpap
azévbenegyedülezenanaponment
beajeruzsálemitemplomszentélyé-
be,akárpitmögé.Kétáldozatotkel-
lettbemutatnia:egyetmagáértéscsa-
ládjáért,amásikatpediganemzetért.
Mikorkilépettaszentélyből,akár-
pitmögül,anéptudhatta,hogyaz
Örökkévalóelfogadtaabemutatott
áldozatot,ezvoltajel.Jézusnakisfel

kelletttámadnia,hogynyilvánvaló-
válegyen,Istenelfogadtaazáldoza-
tátabűnökbocsánatára.
Aszuk kot, asátrakünnepeapusz-

taivándorlásraemlékeztet.AzÖrök-
kévalóanépétlázadozásaellenéreis
vezetteapusztában,úgy,hogymég
asarutismegőriztelábukon.Szuk-
kotkorhétnaprakellsátorbaköltöz-
nilegalábbazétkezésekidejére.Ezaz
utolsóaratásiünnep.Kifejeziaztis,
hogyIstenbevégziaföldönmegvál-
tó munkáját, és felállítja hatalmát

mindenekfölött.Azemberekkella-
kozik,leszállasátora(Zak14,16).
3Móz23alapjánmégegyünnepről

beszélhetünk,egynyolcadikról:asabb -
át ról, aszombatról.Ahetirendszeres-
séggelmegültünnepráirányítjaafigyel-
metarra,hogymindenteremtményaz
Úré,ésőamegváltásIstene,akikihoz-
ta népét Egyiptomból, megváltotta
őketabűnésahalálkötelékéből.
AviSnyderszóltarrólis,hogyIsten

háromünnepesetében(kovásztalan
kenyerekünnepe,pünkösdésasáto-
rosünnep)rendelteelaJeruzsálembe
valófelmenetelt.Ahívőemberszámá-
rahordozezüzenetet:akovásztalan
kenyerekünnepeamegszentelődést,
azelkülönítést,apünkösdazaratás
kezdetét,amezőrevalókiküldetést,a
sátorosünneppedigavégsőaratást.
Tulajdonképpenháromkérdésreadvá-
lasztaháromünnep.Akovásztalanke-
nyerekünnepearra,hogyankellahí-
vőnekélnie.Apünkösd(pen te kosz té)
arraadfeleletet,mitkelltennünk,mi
afeladatunk.Szukkotpedigarrólbe-
szél,mirekellnéznünk,merrekellte-
kintenünk.EztfejezikiJézustanítvá-
nyaihozintézettszavaival: „Az arat ni -
va ló sok, de a mun kás ke vés: kér jé tek te -
hát az ara tás Urát, hogy küld jön mun -
ká so kat az ara tás ba.” (Mt9,37–38)
AKrisztusfeltámadásautánielső

pünkösdésazutolsósátorosünnep
közöttélünk–fogtaszemélyesebb-
reszavaitazelőadó.–Akimégnem
adtaátszívétazÚrnak,ahhozhárom
ünnepisszól:apáska,melyarraint,
hogyrabszolgaságbanélsz,ésmeg
kell, hogy váltsanak.Akürtzengés
ünnepearrafigyelmeztet:Istennem
hallgatazéletedben.Azengesztelés
napjapedigarraemlékeztet,hogyJé-
zusfeltámadtahalálból.Őél,ésvár-
ja,hogymegbocsássonneked.

g BallaMária

Az el hang zott elő adá sok írott vál to za -
tát – a so ro zat szer ve ző i nek ter vei sze -
rint – kö tet be gyűjt ve ve he tik majd kéz -
be az ér dek lő dők.

Ünneprőlünnepre
Vé get ért az EB BE őszi elő adás-so ro za ta

b Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) 2012 őszén öt elő -
adás ból ál ló so ro za tot in dí tott, mely nek fó ku szá ban a zsi dó ün ne pek
ke resz tyén je len tő sé ge állt. A hall ga tó ság hó nap ról hó nap ra egy há -
zunk or szá gos iro dá já nak föld szin ti ter mé ben gyűlt össze, csak úgy,
mint az utol só, össze fog la ló és egy ben zá ró al kal mon is Bá lint-nap -
kor. A tol mács TarKata volt, elő adó ként pe dig ez út tal is AviSnydert,
a ZsidókJézusért szer ve zet eu ró pai és ma gyar or szá gi ve ze tő jét hall -
gat hat ták meg az ér dek lő dők (képünkön).
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A do ni tra gé dia. Tíz napja, hogy
nemtudokszabadulniegyrégi,ko-
pottképtől.Vonszolódómenetahó-
fúvásförgetegben,messzeMagyaror-
szágtól.Avilágórán1943.január–feb-
ruár:a2.magyarhadseregföladtaa
Donfolyómentiállásait,shiábaazál-
dozathozatal,akötelékeknagyobbré-
sze megsemmisült. Meghalt száz-
ezer ember! Végtelen hómező te-
mettebeőket.Azutakmenténmeg-
fagyottsírkereszt-férfiak;németlovas
szánkóktapostakrajtuk…Aföltáma-
dóhóviharonátgyalogoltamaradék
csapat,lassan,reménytelenül.
Titokbanarraszámítottam,nagy

nemzeti emlékezés lesz. Kora esti
időben,amikormégtudfigyelniaz
ember. Nem így lett. Volt néhány
drámaiidézés,aKró ni ka címűdoku-
mentumfilm-sorozat, de az ünnepi
momentumoknemálltakösszeegyet-
lensúlyosüzenetté.Ésnagyonhiány-
zottNe m es kürty Ist ván Re qui em egy
had se re gért címűkönyve;minthahó-
parázs lenne,égetiazolvasót,nem
hagyjanyugodni.Akiazonátvereke-
dimagát,megsejtvalamitaziszonyú
tragédiából.ÉsavégénKe resz tury De -
zső fájómementója:„Holnyugszunk,
nemtudjabarát,feleség,gyerek.El-
szórt /Testünknyomtalanulnyelte
magábaaföld./Szívetekőrizzen:mil-
liók elevenmilliókat. /Áldozatunk
nemagazjogcíme.Jóraparancs.”

* * *

Kü lö nös tél.Amikorezeketasoro-
katírom,lassanvégeajanuárnak,de
nemlehetmegszokni,kiszámítaniaz
időt.Néhánynapjanemtudtambe-
telniasűrűhóeséssel,ahókarúfe-
nyőktündöklésével,depárnapmúl-
va észrevétlenül elolvadt minden.
Azutánváratlanfényekmosdattáka
várost,asirályoktólhangosfolyópar-
tot,majdismételkomorultazég.Ol-
vasomazelőrejelzést:éjjelmínuszti-
zennyolcfoklesz.Ahajléktalan,va-
cogópárragondolok, akikaközeli
buszmegállóba húzódtak be, és a
környékbeliek forró teával, meleg
levessel kínálják őket. Csendesek,
nemtolakodóak;tízéveéjjel-nappal
kint,aszabadban.Istenszéptavaszát
kívánomnekik,húsvétgyógyítóme-
legét,hozzápárkortysóslevegőt.

* * *

Him nusz.Újfelvételen,újelőadásban
sazzalaszándékkal,hogyminéltöbb
iskolábaeljusson.Erdélybe,aVajda-
ságba is. Néhány gyerek már el is
mondtaörömét.„AHim nusz nekem
aztjelenti–feleliegykolozsvárileány-
ka–,hogyénismagyarvagyok.”Fe-
ketekalapbanegykassaifiú:„Hahal-
lomKöl csey Him nu szát, érzem,min-
denpercbenerősebbleszek.”Azállo-
másonberegszászifiatalember:„Ne-
kemaztjelentiezakétsor:»Isten,áldd
megamagyart/jókedvvel,bőséggel«,
hogyénisolyanembervagyok,mint
mindenkiMagyarországon!”

* * *

Ko csis Zol tán.Négyhónapja,hogy
jeleszongoraművészünksúlyoskar-
diológiaiműtétenesettát.Mostbe-
széltelőszörbetegségéről,ajövőter-
veiről. Gondolt a halálra, de úgy,
hogy lezártnak tartotta életművét.
Azt,hogyél,dolgozhattovább,azélet
nagy ajándékának érezte, és azt is,
hogyKrisz ti án fiávalegyüttlépettföl
hangversenyen.
„Nagy feladata az embernek –

mondtakisszünetután–,hogymeg-
találjaazisteniegyensúlyt.Taláneza
legnehezebb,denélküleüresazélet.”
Azinterjúvégénazenekarávalkapcso-
latosgondokrólszólt.Akultúrábanlé-

vőszekértáboroknakelkelltűnniük.
Valódipárbeszédnekkellelkezdődnie.
Amagyarkultúrábanéstudományban
azonnaliváltozásravanszükség.Ezen
kellajövőbenfáradozniamindenki-
nek,ahazajavára!

* * *

Eti óp vi se let. Kisfilmatávoli,sze-
gényországról.Afővárosközelifalu-
bansokaturista,különösésegysze-
rűnépviseletemiatt.Egyolaszházas-
páralkudikakézzelszőtt,gyönyörű
ruhaanyagra.Aboltosmutatja,ho-
gyan kell viselni, magára teríteni.
„Hogynézekki?”–kérdeziafiatalnő.
„MintMária,mikorvártaJézust!”–
feleliatársamosolyogva.Ésmegil-
letődve, csendesen állnak egymás
mellettafényesdélelőttben.

* * *

Ja nu ár 30.Déliforgatagazsúfoltfő-
városban.Nézemasoklehajtottfe-
jűembert.Fáradtférfiakat,idősnő-
ket.Mondogatommagambanöreg
festőbarátomszavait:„Pusztulunk,
elfogyunk!Asokmegnemszületett
gyermekittkísért!”Ötszázévenincs
jólamagyarság.Egymástérikave-
reségek.Azigazialkotóbanezmély
sebet ejt, s nem engedi nyugodni.
Nemstatisztálhatehhezújműveivel.

* * *

Jó ban-rossz ban.Megdöbbenveol-
vasom,hogyaviláglegöregebbpár-
jaIndiafővárosábanél.Ka ram ésKa -
ta ri Chand nyolcvanhétéveegyütt.

Fiatalon, szülői választásra keltek
egybe1925-ben,sazévtizedekalatt
összecsiszolódtak,megszerettékegy-
mást.Ajanuárbanszázhétévesférfi
ésszázéveshitveseigyekeztekegyütt
lenni,mindenhováeljutni.Ésfigyel-
niamásikörömére,bánatára,egész-
ségére,kívánságára.

* * *

Lao-ce ol va sá sa köz ben.Talánazis
jelentvalamitegykönyvmegítélésé-
ben,hogymennyitidézünkbelőle,mi
maradmegbennünk.Anagyókínai
gondolkodó–vagyahogyhívták,az
Öregmester–műve:Az Út és Erény
köny ve (Tao te King) ilyen.Mindig
megállítvalamibölcsüzenet,útrava-
lómondat.
Egyetgyorsanaláishúzok:„Azalá-

zatosságabbanáll,hogyelismerjük,
bűnösökvagyunk,jócselekedeteinket
pedig nem érdemként tartjuk szá-
mon.”Megszívlelendőésmaisaktu-
álistanács.Különösenazutóbbi;azt
bizonykevesentartjákbe,sőtalegki-
sebbjóértisduplafizetségetvárnak.

* * *

Cseh Ta más 70. Amagyarkultúra
napjánszületett.Talánezértisfeled-
keztünkmegróla.NemígyazOrszá-
gosSzéchényiKönyvtár,aholegész
napos programmal emlékeztek a
nemrégentávozottjelesénekmon-
dóra.A20.századregösére,akiBe-
reményiGéza-szövegekmegzenésí-
tésévelajándékozottmegbennünket.
Kevesentudják,hogytitkosindi-

ánéletet iséltBakonybélenanyári
hónapokban.Igazimeglepetésvolt
képzőművészetimunkáinak,remek
metszeteinekakiállítása.Színházifel-
lépéseinek rekvizitumai, plakátjai,
lemezeinekeredetikiadásai,kottái,
kedveshasználatitárgyai…

Cseh Ta más egészéleteaszabad-
ságfelmutatásavolt.Gitárjánakmin-
denhangja,énekénekmindenszava
ezterősítettemeg,ésrejtettentöb-
betis.Nehéz,zsarnokiidőkbenisle-
het–éskellis–teremteni,tenniegy-
másért és a nagyobb közösségért:
nemzetünkért!

* * *

Imád ság. Egyretöbbszörtalálokrá
költők,írók,művészeksegélykérésé-
re.Van,akiegészéletébenegyedül
küszködik,van,akicsaknagybajában
fordulazégfelé,végsőelkeseredésé-
ben. A nagy filmrendező, And rej
Tar kovsz kij halálosbetegségénekszo-
rításábanjegyeztefölnaplójába:„Is-
tenem! Ne ítélj el haragodban, ne
büntess bosszúságodban, kegyel-
mezz,Uram,mertnembíromtovább.
Gyógyítsmeg,Uram,mertteljesen
összeroppantam,megrendülta lel-
kem,légyjóhozzám,szabadítsdmeg
alelkem,légyamegmentőm,teirgal-
mas,mertahalálbankiemlékszikrád,
asírbanugyankidicsőittéged?”

g FEnyvEsiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2013)

Kocsis Zoltán

Etióp viselet

Ka ram és Ka ta ri Chand

Cseh Tamás
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A N D o r K A  E S z T E r  E M L é K E z E T E

Ro bi tizenhatévesmozgássérültro-
mafiú.Mostvégezamozgássérültek
általánosiskolájában,továbbtanulás-
ról,önállómunkáróléssajátcsalád-
ról álmodozik. Mindenfelől falak
tornyosulnakelőtte:azutcákonféla
tolókocsijávalközlekedni,azépüle-
tekbenemtudbejutniaküszöbök
miatt,azemberekszánakozvafordít-
jákeltőleazarcukat,kapcsolataiaz
iskolabeliekrekorlátozódnak.Szülei
a vesztes szerepébe szorulva élik
életüket,nemigenlehetneksegítsé-
gére.Lehet-eesélyekiteljesedett,al-
kotóéletre,aholharmóniábanvan
egymássaladáséskapás,aholazőlé-
tezésemásoknakörömésáldáslehet?
Nemlehetségesavilággyógyulá-

sa anélkül, hogy ledöntenénk, le-
bontanánkafalakat,melyekkirekesz-

tenekembereketközösségeinkből–
skirekesztenekazegyházbólis.Tra-
gikusésszégyenletes,dekeresztény
gyülekezeteink éppen azokat nem
érikel,nemképesekbefogadni,akik
másuttsemtalálnakotthonra:akik
testi vagy szellemi képességeikben
mások,mintatöbbiek,vagyakiket-
nikaikisebbségektagjai.
HaIstenigéjefelőlközelítjükeki-

rekesztőfalakbotrányát,elsőképpen
islekellszögeznünk,hogyazember

sokféleségeIstenajándéka.Minden-
képpenáldásnakkelltudnunkazet-
nikaiéskulturálissokféleséget,még
akkoris,haeztazáldástatörténelem-
benolysokszorátokkátetteazembe-
ribűn.Akiszolgáltatottságsemmikép-
pensemIstenakarata,mindentmeg
kelltennünkezért,hogymegelőzzük
afogyatékosságokkialakulását.Felada-
tunk,hogymegteremtsükasérültem-
berekesélyegyenlőségénekfeltételeit
az iskolákban, amunkahelyekenés
mindenmásterületen.
Hinnünk kell azonban, hogy az

emberek képességbeli sokfélesége
ajándékká lehet számunkra. Egy
Down-kóroséppenannyiraIstenké-
péreteremtettember,minténvagyok,
Istenráiséppúgykincsetbízott,mint
énrám.Sőt:Jézuskülönösenisjelen

vanaperemreszorultszegényember-
ben.Hagyülekezeteinkzárvamarad-
nak a legkisebbek, legelesettebbek
előtt,akkormagátJézustzárjukkikö-
zösségünkből.Haegygyülekezetmeg-
nyílikalegszegényebbekfelé,rajtukke-
resztülIstengazdagítjaaközösséget.
Számunkra Magyarországon az

etnikailagmásemberekelsődlegesen
aromák.Akirekesztéséselnyomatás
hosszútörténetevanmögöttük,an-
nakmindenmegnyomorítókövetkez-

ményével.Haegycigányembermás-
féleéletretörekszik,mintamilyena
szüleinekjutott,egyszerrekellmeg-
küzdenieazanyagiszegénységgel,a
munkahelyiésiskolaidiszkrimináci-
óval,aműveltségihátrányokkal,azín-
ségreésmegvetettségreválaszulkiala-
kítottéletstratégiákkal.
Hazánkbanmaaromáktöbbmint

felemélyszegénységbenél.Bárnagyok
akülönbségek,éskialakulóbanvana
romaértelmiségiésvállalkozóiréteg
is,mégnagyontávolvagyunkattól,
hogytermészeteslegyenszámunkra,
haagyerekünktanítónénijecigány.
Ahhoz,hogyegyházunkésgyüle-

kezeteink lebontsák a kirekesztés
falait,ésbefogadjákaromákat,illet-
veafogyatékkalélőembereket,alap-
vetőszemléletváltásravanszükség.

Az evangélikusok közt történelmi
okokbólnemigenvannakcigányok,
azevangélikushátterűsérültekközt
iscsakkevesendörömbölnekatemp-
lomokkapuinakadálymentesépítke-
zést,siketeknekisérthetőjeltolmá-
csos istentiszteletet követelve. De
Jézus Krisztus egyháza nemcsak
azértvanavilágban,hogysajáttag-
jait,haszükségetszenvednek,támo-
gassa,hanemazért,hogyazegész vi -
lág nak –sbenneamindenkorileg-

szegényebbeknek–szolgálatárale-
gyen.Nemazevangélikusromáksor-
sát,azegyházadótfizetőfogyatéko-
sokszenvedésétfogjákszámonkér-
nirajtunk,hanemmindenegyeslel-
ket,mindenszenvedést.Nemarra
kell várnunk, hogy ők
jöjjenek hozzánk segít-
ségért,nekünkkellmeg-
teremtenünk az utakat
hozzájuk.
Példát mutathat ne-

künknéhánykezdemé-
nyezés, mint Sárszent-
lőrincgyülekezeténekro-
manépfőiskolája,mun-
kahelyteremtőprogram-
jai. Iskolarendszerünk
lassan kiépült, lehetne
benne roma tehetség-
gondozástvégezni.Evan-
gélikus óvodákat nem-
csakanagygyülekezetek
„sajátgyerekeinek”kelle-
ne létrehozni, hanem
olyanfalvakbanis,ahol
az elöregedő evangéli-
kus lakosság rászoruló
cigány népességgel él
együtt. Ideje lenne elindítani egy
evangélikusnevelőszülőihálózatki-
építésétis:sok-soksérültlelkű,sze-
retetreéhescigánygyerekvárbefo-
gadócsaládra.
Továbbraisszükségvanfogyatéko-

soknak létrehozott speciális intéz-
ményekre,különösenacsaládijelle-
gűotthonokraésazolyan,önállóso-
dástsegítőintézetekre,mintaFébépi-
liscsabaimozgássérült-otthona.Ennél
isfontosabbazonbanazesélyegyen-
lőségmegteremtésemindenevangé-
likusintézménybenésrendezvényen,
munkaerő-politikánkban, épülete-
inkben.Hamindenóvodánkbafelven-
nénkfogyatékosgyerekeket,minden
iskolánkban tanulhatna mozgássé-
rültvagyérzékszervifogyatékos,ha
lelkészeink és más munkatársaink
köztisottlennénekasérültemberek,
akkoregyházunkvalóbanjellehetne
avilágban,Istenújjáteremtőszerete-
ténekjele.Széppéldájavoltmindezek-
nekakismarosiSzélrózsatalálkozósé-
rültrésztvevőivelésszolgálattevőivel.
Nemkönnyűakizártakkalszolida-

ritástvállalnunk:valamennyienaki-
rekesztésfalaiköztnőttünkfel,félel-
meket és előítéleteket hordozunk,
közeledési kísérleteinket sutának

érezzük.Akirekesztettekishosszú
évekótaélnekefalaktúloldalán,sne-
kiksemmindigkönnyűhinniamifel-
kínált barátságunkban. Kezdetnek
elégtalánegy-kéttáboritalálkozás,
egybelőlükkifejlődőbarátság.Ezek-

bőlatapasztalatokbólmárkönnyen
kinőamélyebbszolidaritásakirekesz-
tettcsoportegészével:azemberidő-
velmármagaisészrevesziatolókocsi-
sokatkirekesztőlépcsőket,sbántani
kezdiafülétarasszistaízűviccelődés.
Megkelltanulnunk,hogyfelemeljük
aszavunkatmindezekellen,hogya
legkisebbekért akár konfliktusokat
isvállaljunk.
Hamifalakköztnevelkedtünkis,

gyermekeinknektaníthatunkmást,
nevelhetjükőketszabadabbésbarát-
ságosabbviláglátásra.
Akirekesztéserődjeierősek.Gyak-

rannemhogyaledöntésükre,demég
egykisátjáróvágásáravagyegyablak
fúrásáraiskevésnekérezzükmagun-
kat.Istensegítségérevanszükségünk,
Jézustól kapott reményre, Lelkének
merészségéreésmakacsságára.
Robi,aromafiútolókocsijávalaz

egyházfalaielőttáll.Egyrámpátke-
res,amelyenatemplombabegurul-
hatna, egy segítőt, aki az ifjúsági
óráravagyakóruspróbákraelviszi,
valakit,akibátorítjaatovábbtanulás-
ban,akimelléállvívódásaiban.Ta-
lál-eréstafalainkon?

g AndorkaEsztEr
(Evan gé li kus nap tár, 2003)

Ledönteniakirekesztésfalait

em lé ke zés an dor ka esz ter evan gé li kus lel kész  re
(1970–2003)

2003februárjábanbénultanültünkkörbenaföldönegyszűkkisMoszk-
vatérilakásban–apárnappalkorábbangyilkosságáldozatáulesettEsz -
tus testvéreésbarátai,akikegyüttjártunkvelegyerekbibliakörbe,gim-
náziumba,kirándulásokra,táborokba.Gyerekkoribarátainkközülőlett
alegkülöncebb.
Ővoltazabiztospontszámunkra,akiúgyélt,ahogyminemtud-

tunkélni:teljesodaadássaltudottfordulnimindenkifelé,akielesett
volt–államigondozottak,mozgássérültekfelé.Emellettmindigiz-
galmasak,inspirálóakvoltakagondolatai,ésatudománytiscsaktel-
jeshőfokontudtaművelni,azevangélikusteológiaegyiknagyremény-
ségevolt.
Elvesztettükeztabiztospontot,éselvesztettükgyerekkoribarátun-

kat.Halálamindannyiunkéletétmegváltoztatta.Hamaelesettekkelta-
lálkozunk,aztkérdezzükmagunktól:mittenneEsztus?Haamunkám-
malfoglalkozom,azjárafejemben,hogyénisolyanodaadássalaka-
romcsinálni,mintő.
EzaMoszkvatériemlékmegvilágosítottaszámomraatanítványokpün-

kösdiélményét:értelmetlenhalálánakegyetlenértelmeazlehet,hami-
néltöbbetmegtudunkvalósítaniabból,amiértőélt.Halálánaktizedik
évfordulójánösszegyűlveválasztottukkia„Vi gasz tal já tok, vi gasz tal já -
tok né pe met” – An dor ka Esz ter-em lék könyv címűkötetbőlalábbiírását.
Úgyérezzük,jólkifejeziéleténekegyiklegfontosabbüzenetét.

g KézdyPál

Szombatdélutánrokonokésbará-
tok egymástól le-leszakadozó kis
csoportokban,együttmentünkkia
sírhoz,hogymegemlékezzünkEsz -
tus ról. Imi vel, Esztus egyik állami
gondozásbanfelnőttfogadottfiával
sétáltam,akimeséltamunkájáról–
fociedzőaKalyiJagközépiskolában
–,telefonjánképeketmutatottkét
kisgyerekéről.Anagyobbikmáris-
kolábamegy–mesélte–,nagyonél-
veziazelőkészítőt.
Asírhozérveelcsendesedtünk.A

kopjafakörülégőmécsesek,örökzöl-
dekésvirágok,akopjafapereménpe-
digegyféligelszívottcigarettacsikk
feküdt.Azonnal el kell távolítani a
durvaéskegyeletsértőtárgyat,ame-
lyettalánvalamimeggondolatlanka-
maszvagyrészeghajléktalanhagyha-
tottott–gondoltam.Valamelyikünk
rögtönodaislépett,mireImi,akitá-
volabbálltmeg,odaszólt:„Hagyjátok
ott!”Akicsitkésőbbérkezőkközülva-

lakimásugyanazzalafelháborodott
mozdulattalnyúltoda,hogyeltüntes-
seazodanemillőpiszkot,demost
mármiszóltunk:„Hagyjad!”

Nemértettükajelet,deegyértel-
művolt,hogyamegszenteltnekésa
profánnakezaszámunkranehezen
elviselhetőkombinációjavalamiért
szándékos.Aztánakicsitkésőbba
sírhozérkezőGi zimesélteel,hogya
cigánykultúrábanahalotthangsúlyo-
sanjelenvanatárgyijavakmegosz-
tásánál.Emlékénekápolásáhozpél-
dáulhozzátartozik,hogyaborbólaz
elsőkortyotasírraöntik.
AmikorEsztus„fiai”kijárnakasír-

hoz,meggyújtanakEsztusnakisegy
szálcigarettát,éshagyjákakopjafán
elfüstölni:„ElszívtunkEsztussalegy
cigit”–mondjákutána.
Miénekeltünk,imádkoztunk,asír

pedigazahelylett,aholEsztusha-
lálautántízévvelistanítottvalamit
nekünkahasonlóságainkróléskülön-
bözőségeinkről,aszokásainkütközé-
sénekfeszültségérőlésamegértésfel-
oldozóöröméről.

g RéthElyiOrsolya

Csikkakopjafán

Megemlékezés a lelkésznő sírjánál

Esztus fogadott fiaival és barátaival

Andorka Eszter
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b CsányiVilmos bio ló gus, bio ké -
mi kus, eto ló gus, hu mán eto ló -
gus misszi ó ja min den va ló szí nű -
ség sze rint el ső sor ban a tu do -
mány nép sze rű sí tés – még ha
nem hasz nál is ek ko ra sza va kat.
Az aka dé mi kust, egye te mi ta -
nárt Bé kás me gye ren a leg utób -
bi össze gyü le ke zés nap ján si ke -
rült pár perc re ki sza kí ta ni az őt
ke dé lye sen kér dez ge tők gyű rű -
jé ből…

–Min den va ló szí nű ség sze rint la -
punk ol va só i nak több sé ge szá má ra
sem tel je sen vi lá gos – aho gyan ne kem
sem –, mit ta kar a hu mán eto ló gia
meg ne ve zés, és ho gyan kü lön böz tet -
he tő meg olyan tu do mány te rü le tek -
től, mint pél dá ul a kul tu rá lis ant ro -
po ló gia vagy a szo cio ló gia.
–Ahumánetológiaazetológiából

fejlődöttki.Azetológiaaztkutatja,
hogyegyállatatermészeteskörnye-
zetébenhogyanél,hogyantáplálko-
zik,hogyangondozzaazivadékait.A
humánetológiaazetológiaiszemlé-
letetviszitovább,teháttermészetes
környezetébenvizsgáljatárgyát,mely
maga az ember. Mindig arra va-
gyunkkíváncsiak,melyekazokatu-
lajdonságok a vizsgált személyek,
csoportokviselkedésében,amelyek
tanultak,ésmelyekazok,amelyekge-
netikailagadottak.

Hogyanképzelhetőelezazember
esetében?Mondokegypéldát:aböl-
csészekannakidejénaztgondolták,
hogyazagresszióazembernélbizto-
santanultdolog,holotterresemmi
bizonyítékuk nem volt.Máramár
tudjuk, hogy ez koránt sincs így.
Vannakugyantanultelemeiazag-
ressziónak,minimálisralehetcsök-
kentenibizonyosmódszerekkel,de
megszüntetnisosemlehet.
Gondolhatunkittpéldáulaszerb

háborúra.Jugoszláviaannakidején
teljesen normális,modern ország
volt,néhányhónapleforgásaalatt
azonbanvalósággalelállatiasodott,
gyereklányokaterőszakoltakmeg,és
nemissorolnámtovább,miktör-
téntek… Ez is azt mutatja, hogy
meglehetősen vékony rajtunk a
„kultúrmáz”.Krízishelyzetbenegy-
kettőrelefoszlik,agenetikaiadott-
ságerősebb.
Azértfontosezttudni,mertnem

mindegy,hogyaztgondoljuk-e,azag-
ressziónemveszélyes,nevelésselki-
iktatható, vagy tudatosítjuk, hogy
mindigvanveszélye,ésaneveléssel
lehetugyanszelídíteni,debármikor
megjelenhet.Másképpállezekheza
jelenségekhez egy etológus, mint
egyszociológusvagyegyantropoló-
gus.
–Ön sok fé le sze rep ben mo zog –

úgy tet szik – ott ho no san, ve gye kö rül
akár az aka dé mi ai elit ele gan ci á ja,
akár az egye te mi ka ted ra szak ter mi -

nu sok kal te li va ló sá ga vagy a ked ves
ku tyás tör té ne tek re vá ró ér dek lő dők
se re ge a bé kás me gye ri gyü le ke ze ti
te rem ben. Ho gyan tud ja össze egyez -
tet ni eze ket?
– A társadalomban is vannak

szerveződésiszintek.Azemberelő-
szörisgondolkodikmagában.Aztán
vanacsaládja,aszűkebbbarátikö-
re,aholbensőségesebbhangnemben
beszél.Lehetmásközösségeis:pél-
dáulazegyetemenvagykülönböző
klubokban, aholmás szempontok
szerint folyik a kommunikáció.
Megintmás–másféleszabályokkal
–avirtuálisvilág.Amodernember-
nek nagy kihívás, hogy ezeket a
szinteketahelyükönkezelje,ésmin-

dig az adott szintnekmegfelelően
nyilvánuljonmeg.Aziskolábankel-
leneagyerekeknekmegtanulniuk,
tudatosítaniuk,hogya társadalom
mennyireösszetett,sokszerveződé-
siszinttelbírórendszer.Mikormár
nagyjábólkiismerjükmagunkateb-
bena rendszerben, akkordönthe-
tünkarról,mithiszünk,mittámo-
gatunk,vagymitutasítunkel.

– Elég nagyjából?Az elő adá sá ban
is fel tűnt, hogy nem kí ván min dent
meg ma gya ráz ni, alá tá masz ta ni,
meg elég szik az ér zé kel te tés sel. E ta -
pin ta tos, ér zé keny, sőt sok szor la zá -
nak mond ha tó tá la lás mó dért – min -
den jel sze rint – rop pant há lás a hall -
ga tó ság. De le het-e ez a „nagy já ból”
egy ben tu dós hoz zá ál lás is?
–Éntudokegykeveset,esetlegbi-

zonyos területeken többet, mint
mások,deőkmegmásterületeken
tudnaknálamsokkaltöbbet.Haaz
ember megöregszik a tudomány-
ban,akkorelőbb-utóbbrájön,milyen
bizonytalan a hátteremindannak,
amitamagáénaktudhat,ebbőlkö-
vetkezőenmártudjaértékelniazta
kevesetis,amittud.Deezegyálta-
lánnemelkeserítő.Inkábbtermésze-
tes.Ilyenavilág.Ettőlfüggetlenül
rengetegsokérdekesésjódologban
lehetrésztvenni.
–Ho gyan lát ja az egy há zak sze re -

pét a tár sa da lom ban?
–Énmagamnemvagyokvallásos,

deaztvallom,hogymindenvallástár-

sadalomszervezőfunkcióvalbír.Egy-
szerűbelátni,hogyazősinagyvallá-
soknélkülatársadalomnemtudott
volnaműködni.Természetesenmais
vanszerepükazegyházaknak,csak
némilegmásjellegű.Havalakimagá-
nyos–ezegészenáltalánosprobléma
manapság–,úgyérzi,csakamunka-
helyeésatelevíziójavan,majdtalál
egyközösséget,amelyhezképesbiza-
lommalfordulni,akkormárisjobblesz
ahelyzete,aközérzete.Fontos,hogy
azegyházakneahatalmiszemponto-
katérvényesítsék,hanemvalóbana
közösségépítésselésazembereklel-
kiszükségleteiveltörődjenek.

– Mit ért a hu mán eto ló gus lel ki
szük ség le ten?
–Sokatéssokfélét,alegfontosabb

talánaz,hogymindenemberiszemé-
lyiségmegszilárdulásasoránmegje-
lennekvágyak,elképzelésekajónak
tartott életvitelről, az elfogadható
teljesítményről.Azemberlelkiszük-
ségletelehet,hogyezeknekmegfelel-
jen. Ez nem mindig sikerül, mert
előrenemláthatókörülményekkö-
zékerülünk,új,fontosszempontok
merülnekfel,deéppenamegszilár-
dultszemélyiségmárkialakultszer-
kezeteakadályozza,hogyfolyamato-
sanhozzáigazítsukelképzeléseinket
avalósághoz.Sokszormúltbéliide-
ákmiattnemtudunkmegfelelniamai
élet követelményeinek. Túlságosan
felgyorsultazéletünk.

g KinyikAnita

„Úgynagyjából”,avagyatudóstudatlanság
In ter jú Csá nyi Vil mos sal

Apüspöki
tanács

közleménye
A Magyarországi Evangélikus
Egyházpüspöki tanácsa támo-
gatjaapénzügyijogokbiztosá-
nak,Do ub ravsz ky György nek a
javaslatátamárciuselejénlejáró
kilakoltatásimoratóriummeg-
hosszabbítására.
Feltétlenül szükségesnek és

támogatandónaktartjukaMa-
gyarországonlegalább170ezer
családotérintődevizahitel-prob-
lémamegoldásáratetterőfeszí-
téseket, így azt is, hogy a kor-
mány,apénzügyiszféraéscivil
szervezetek részvételével még
ebbenahónapbanháromoldalú
tárgyalásokkezdődjenek.
Adevizahitelezésa lakosság

jelentékenyhányadátazanyagi
ellehetetlenüléshatárárajuttató
probléma. A döntéshozóknak
tisztábankelllenniükazzal,hogy
ahitel-vagyakárközműtartozá-
sukmiattutcárakerülőkhelyze-
ténekrendezéseazegésztársa-
dalomszámárateher,akilátás-
talan körülmények közé jutott
családokpedigveszteségetjelen-
tenek.
Akilakoltatottakolyanhely-

zetbekerülhetnek,amelyenön-
erejükbőlalighatudnakváltoz-
tatni, így a devizahitelezésből
fakadóproblémáknakezsemmi-
képpen sem lehet megoldása.
Az adósokmögött pedig látni
kellagyermekeketésazönálló
létfenntartásra képtelen más
családtagokatis,akiknekkésőb-
biéletkilátásaiakilakoltatással
jelentősenromlanának.
Budapest,2013.február18.
GáncsPétErel nök-püs pök
Dr.FabinyTamáspüs pök
SzEmErEiJánospüs pök

b Mint min den hó nap har ma dik
va sár nap ján, böjt el ső va sár nap -
ján is „össze gyü le kez tek” a bé -
kás me gye ri evan gé li kus temp -
lom ban a hí vek. Lel ké szük, Do-
náthLászló ez út tal te hát az Úr -
tól aján dé ko zott Donát nap ján,
feb ru ár 17-én fúj ta meg a só fárt.
A ven dég ige hir de tő OroszGá-
borViktor, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem Rend sze res
Teo ló gi ai Tan szé ké nek do cen se
volt, a ven dég elő adó pe dig Csá-
nyiVilmos hu mán eto ló gus-pro -
fesszor. 

A modern békási templom vörös
téglásfalaiköztégőgyertyákfogad-
tákazérkezőket,árnyékukazoltár
hófehérJézus-alakjántáncolt.
OroszGáborViktorprédikációjá-

banLk9,38–45ésJób1,6–22alapján
aszenvedésértelmétkutatta.Bibliai
példákmellett–ÁbrahámésIzsák,
Jóbtörténete–20.századipéldákat
ishozott.Vik tor Frankl bécsipszichi-
áternek,holokauszttúlélőnekváran-
dósfeleségétéstöbbmáscsaládtag-
ját is elpusztították koncentrációs
táborban.Azorvostízévigképtelen
voltfeldolgozniatragédiákat,csakazt
kérdeztemagátólnotóriusan,miért
pontőmaradtmeg.Későbbrájött,
hogylelkilegazoktudtaktúllépnia
második világháború borzalmain,
akiknekvoltjövőképük.„AzIstenbe
vetettbizalomtehátajövőzáloga”–
foglaltaösszeamegidézettszenvedé-
seküzenetétazigehirdető.
MiutánaCsillaghegyiEvangélikus

Egyházközséglelkészemegköszön-
teagazdagprédikációt,beszélgetést
kezdeményezett az igehirdetővel,
majdspontán„produkcióra”–Do na
nob is pacem –szólítottafelazének-
karkarzatonülőtagjait.Eztkövető-
enDonáthLászlóelbeszélteameto-
distatestvérgyülekezetnéltettreggeli
látogatását:atatárszentgyörgyiket-
tősgyilkosságévfordulójántartottak
megemlékezést Ivá nyi Gá bor lel-
készvezetésével.Donáthmegemlé-
kezettKézdy György haláláról is;a

színművésztöbbszörisellátogatott
agyülekezetbe.
A lelkész ismertette a délutáni

„bőségszarukörültörténőtülekedés”
menetrendjétis,CsányiVilmosTü -
le ke dés a bő ség sza ru ja kö rül című
előadásaelőttugyanis ízletesebéd
vártaazösszegyülekezetteket.
Délutánra a gyülekezeti terem

zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.
Senkitnemzavartahelyszűkevagy
akivetítőláthatatlansága,mindenki
azelőadószavaitleste.
CsányiVilmosjóslatokkalkezdte

mondandóját. 2030 és 2050 körül
várhatóanmegállapopulációrobba-
násszerű növekedése– állította –,
majdmintegymellékesenhozzátet-
te,hogyjóslatokcsakzárt,valamilyen
logikaszerintműködőrendszerekkel
kapcsolatban mondhatók, márpe-
digazemberitársadalomnemilyen.
Ezakisségunyoroshumorvissza-
visszatértazelőadásfolyamán.Mint-
haamagát„mindenttudósnak”gon-
dolóembertkarikíroztavolnakiaz
etológus.Példáulmikor–aközön-
ségnagyderültségére–eljátszotta
gondolattal,hogyaberlinifalleom-
lásaelőttegyhéttel„tudományoselő-
érzetére”hivatkozvavalakiaztállít-
ja,afallefogomlani…Ennekazelő-
érzetnekakkorsenkinemadottvol-
nahitelt.
Régenaverembenakrumplizsá-

kokban,akamrábanazsírbödönök-
benállt,készena„szűkesztendőkre”.
Ma általánosnakmondható– leg-
alábbisitt,Európában–,hogymin-
digmindenbőltöbbvan.Bedobjuka
dolgokat–készen–ahűtőbevagya
mikróba.„Hakiiktatnánkakompu-
tertésazáramot,azemberiségnek
két-háromhetemaradna”–döbben-
tettemeghallgatóságátaprofesszor.
Érdemes azon is elgondolkodni,

hogy egykor elképzelhetetlen lett
volna egy fémdarab a levegőben,

mégafeltevésisbolonddolognakbi-
zonyult–folytattaanagyívűgondo-
latmenetet az előadó –,manapság
meg egészen általános a repülés,
Amerikábannapinegyvenezergépin-
dul„bevetésre”.Hasonlóképpaszá-
mítógépbehálóztaotthonokvagya
zsebekbennon-stopcsörgőmobilok
elgondolásasevoltlehetségespárév-
tizede.Maviszontmárate le por tá ció
lehetőségétsemvetikelatudósok…
A kulturális evolúciót is kutató

Csányiazember rendszerszervező
képességétemelteki,ésnégytováb-
bijellemzőt,amelyekcsakazember
sajátjai: az ak ci ót, a hi e del met, a
konst ruk ci ót ésahű sé get.

Abékásmegyerievangélikuskö-
zegbenkomikushatástkeltett,hogy
atudományosfelosztásszerintaval-
lásokisahiedelemkategóriájábaso-
rolandók.„Ahiedelemtémakörtala-
posabbaniskifejthetnéd,hiszénez-
zelfoglalkozom”–reflektáltazelő-
adószavairaDonáthLászló.Őeleget
is tett a kérésnek. Valamit elhinni
absztrahálóképességet feltételez –
kezdte.–Ezértreménytelenpéldául
az a vállalkozás, hogy kutyánkkal
tudassuk,acicaittvolt.Csakhegyez-
nifogjafülétazismerősszóhallatá-
ra,vadulszimatolva,aztviszontbiz-
tosan nem fogja megérteni, hogy
múlt bé li eseményrőlbeszélünk.
Nagysikerevoltakövetkező–a

hiedelmekkonzervatívkarakterére

rámutató – történetnek is. Csányi
professzor egy anyáról a lányára
szálló„sütőtrükköt”idézettfel:egy
fiatalembernemtudtamirevélni,ba-
rátnőjemicélbólvágjalemindiga
hússzélét.Alánynemtudtamegma-
gyarázniarituáliscselekedetet,édes-
anyjára hivatkozott. Ám az édes-
anyasemszolgáltkielégítőmagyará-
zattal,őisasajátédesanyjátóllátta.
Anagymamavégülelmondta:azért
kellettmindigmegkurtítaniaahúst,
mert csakkisméretű tepsije volt…
Azelőadószerintminden,amit

tudunk, hiedelem. A társadalom
befogadjaahiedelmeket, ésnem-
csak azokat tartja meg, amelyek
jónakéstermékenynektekinthetők,
hanemazokatis,amelyeknembi-
zonyulnakkárosnak.Ígylehetséges,
hogy értelmetlenül vagdossuk a
húsdarabokat…
Ahumánetológiaegyfontostémá-

járól,acsoportok,közösségekalaku-
lásárólisszóesett.„Avilágmaegy-
személyesközösségekpopulációjából
áll”–fogalmaztamegaprofesszoraz
elsőhallásraparadoxnaktűnőmon-
datot.Mindeztnemdrámaihangvé-
tellel, hanem tárgyilagosan tette.
Korunknakmegvannakamagahá-
tulütői,deezeklényegébenkövetkez-
nekazelőzőkorokbólis.Általános
tapasztalat, hogy a „kortüneteket”
négy-ötgenerációmegoldja.„Minek
búsulni,amikormimégcsakamá-
sodikgenerációvagyunk?”–tettefel
utolsókérdésétgunyorosanapro-
fesszor.
Azelőadásberekesztésévelakö-

zönségmegélénkült:csakúgyzápo-
roztakatovábbikérdések.Kikomoly
életvezetésitanácsra,kia„cukorfa-
lat”cicáravagykutyára–alegendás
Je ro mos ra, aCsányiáltal„hibridnek”
nevezett husky-pumi keverékre –
vagyazELTEEtológiaiTanszékének
pulijára,Buk fenc re voltkíváncsi.Alé-
nyegmagaakíváncsiság,amelyegy
élőgyülekezetsajátjakell,hogyle-
gyen, és amely Békásmegyeren –
Donátnapjátólfüggetlenülis–igen
intenzívenérzékelhetővolt.

g –kanyika–

Korokéskörök
Donát-napi össze gyü le ke zés Bé kás me gye ren
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Akülföldilátogatónakhamarfeltű-
nikDániában,hogymajdnemminden
községbenvagyvárosbanmegtalálha-
tóaHans Ta us en nevétviselőutca
vagytér,éshaevangélikus,akkorfel-
fedeziarólaelnevezetttemplomokat
is. A helybeliek jól ismerik híres
honfitársuk tevékenységét, ma is
népszerű a körükben, és szívesen
mesélnekrólaazérdeklődőknek.
HansTausen1492-benszületetta

FünenszigetiBirkendeközségben,
szüleiMar kor (Mark) ésKa ren Ta -
us en. Egyesiratokazeredetinemzet-
ségi nevén, Hans Mar korsön ként
emlegetik. Sajnos a családjáról és
gyermekkorárólnemmaradtakfenn
megbízhatóforrások,csupánlegen-
dák.Némelyekszerintapjakovács
volt,akitboszorkányságmiattmeg-
égettek.
Eztalegendáterősítettemegúti-

naplójábanCh ris ti an Mol bech (1783–
1857) is. Tausen szülőfalujában a
plébániahelyénlévőházatmutogat-
táknekimintazegykoriszülőházat.
Nemkastély,csakegykisparasztház
voltez.AhelybéliekszerintittéltTa-
usenapja,akovács,akiboszorkányos
tudásávalaközelimocsáriszapjából
nyerteavasércet,amelyetaztánfel-
dolgozottésmegmunkált.Ezértmint
boszorkánymestertmegégették–a
beszámolószerintalátogatásidején
(1819-ben) a földön még mindig
megtalálhatók voltak a vasöntvé-
nyekmaradványai.
Aboszorkánymesterségvádjával

elítéltapjamiattafiatalTausenállí-
tólagmegszököttafaluból,hogyavi-
lágbankeresseazigazságot,ígylett
nemzetközihírűevangélikusrefor-
mátor.
A valóságban azonban családja

viszonylagjómódú,köznemesiszár-
mazásúlehetett.Tanulmányaitajo-
hanniták1447-benalapítottodensei
iskolájában,majdaslagelseigimná-
ziumbanfolytatta,aholbelépettajo-
hannitarendbe.Azáltalábangazdag
nemesekettömörítőAntvorskovko-
lostorbankezdtemegszerzetesiéle-
tét.Elöljáróihamarfelismertékkivá-
lóképességeit,ezért1516-banaros-
tockiegyetemreküldtéktanulni,ahol
1519-benmegszerezteabölcsészettu-
dományokmagiszterifokozatát.Va-
lószínűlegakövetkezőévbenszentel-
tékpappá,mivel az iratokbanmár
Do mi nus névenemlegetik.
1521 őszén beiratkozott a kop-

penhágaiegyetemre,Po ul Hel ge sen
(1485k.–1534után)neveskarmelita
tanárnál,jeleskatolikuselőreformátor-
nálgyarapítottateológiaiismereteit.A
következőévbenalöweniegyetemen
tanultbibliaigörögéshébernyelvet.
Rövid kölni tartózkodás után végül
1523-bankerültawittenbergiegyetem-
re,melyekkoréltefénykorát,elsősor-
banLu ther Már ton ésPhi lipp Me -
lancht hon tevékenységenyomán.

* * *

Tausen1525-bentértvisszaDániába,
azAntvorskovkolostorba,azonban
ahír,hogyalutherieszmékhívelett,
mármegelőzte,ezértEs kil Tho m esen,
akolostorpriorja,akiszemélyesen
részt vett a Dániában felbukkanó
lutherimozgalomelleniküzdelem-
ben,továbbküldteaviborgijohanni-
takolostorba,hogyazújeszméktől
könnyebbeneltántorítsák.
Tausen azonban szorgalmasan

terjesztetteazevangélikustanokat,

apolgárokközülpedigsokankövet-
ték,ezértkiközösítettékarendből,
sőtJör gen Fri is (1495k.–1547),avá-
ros püspöke megfenyegette, hogy
börtönbe csukatja. Ám erre már
nemkerültsor,mertavédelméresi-
etőpolgárokközémagaI. Fri gyes dán
királyisbeállt,éskinevezteudvari
káplánjának.
MiséitelőszöraSzentJános-temp-

lomban,avárosegyikplébániatemp-
lomábantartotta.Végülannyianlá-
togattákőket,hogynemfértekbe,
ezértTausenaszabadbanprédikált.
Azistentiszteleteketazaddighasz-
nálatoslatinnyelvhelyettdánultar-
totta.Híveierőszakkalelvettékafe-
renceseknagytemplomát,báridőle-
gesenközösenhasználták:délelőtta
barátokprédikáltak,délutánpedigaz
evangélikusreformátor.
Tausen ebben az időben nősült

meg,azegyikkésőbbi(füneni)evan-
gélikuspüspök,Jör gen Jen sen Sa do -
lin (1499k.–1559)Do ro thea (1500–
1537)nevűhúgátvettefeleségül.Ahá-
zassághírenagyfelháborodástkeltett
avároskatolikuspapságánakkörében,
hiszenezvoltazelsőalkalomDáni-
ában, hogy egy katolikus pap fel-
hagyjonacölibátussal,éscsaládotala-
pítson. A fiatal papok lutheránus
pappávaló„átképzése”azonbanmég
nagyobbmegütközéstkeltett.
Egykoritanára,PoulHelgesenév-

ről évre egyre súlyosabb vádakat

jegyzettfelnaplójában–latinnyelvű
Ch ro ni con já ban – volt tanítványa
ellen,akierélyeskatolikusellenesbe-
szédeivel1526-tólközpontiszerepet
játszottakatolikusklérustérőtáma-
dásokban. Amikor pedig 1529-ben
Koppenhágábannyíltanvállaltaalu-

therieszméket,azevangélikusvallás
papjáválett,Helgesenszerint„azis-
tentelenségésagyalázatosságlegel-
vetemültebbfészkévé”váltafőváros.
KésőbbazonbanTausenakatoli-

kus–evangélikusfelekezetközikap-
csolatokbanközvetítőszerepettöltött
be.Őszintepárbeszédretörekedett,
ezértélesenelítélteaz1530karácso-
nyán Koppenhágában kitört, erő-
szakoskatolikusellenesmegmozdu-
lásokat, amelyek során katolikus
méltóságokattámadtakmegésbán-
talmaztak,leromboltákaMiasszo-
nyunktemplománakszentképeités
oltárait.

* * *

Tausennek tanításai terjesztésében
nagysegítségérevoltaViborgbanle-
telepedett német nyomdász,Hans
Vin ga ard (+1559).
1529-benbefejeződöttViborgvá-

rosábanareformáció,ezértakirály
a fővárosba hívta Tausent, ahol a
Miklós-templombankezdettprédi-
kálni.Akövetkezőévbenbemutat-
ta a dán reformáció alapművét, a
Con fes sio Haf ni en sis néven ismert
iratot,amelyetakatolikusklérus–
élénPoulHelgesennel–erősenéshe-
vesentámadott,deareformációta-
nításátsikerültmegvédeni.
A király 1533-ban bekövetkezett

halálakissévisszavetetteareformá-
cióügyét,Tausentazonnaleretnek-

séggelvádoltákmeg,ésSjaellandra,
majd Skanébe száműzték, de az
evangélikuspolgárságújbólvédelmé-
bevette.Kompromisszumköttetett
–amásikfél,Jo a chim Ron nów, Sja-
ellandpüspökeengedett–,ésvissza-
vontákavádakat.

1536-banTausenmegkezdteadán
evangélikusegyházmegszervezését,
emellettazegyetemenhébernyelvet
oktatott.1542-igmaradtafőváros-
ban,amikorIII. Ke resz tély királyki-
nevezteRibevárospüspökének.Jo -
han nes Bu gen ha gen (1485–1558),Lu-
therbarátjaésgyóntatójaiktattabe
hivatalábaazösszesdániaievangé-
likuspüspökjelenlétében.
Apüspökihivatalellátásamellett

dánra fordította az Ószö vet sé get
(megjegyezendő,hogyazÚj szö vet sé -
get már 1524-benHans Mik kel sen
[†1532], 1529 és 1531 között pedig
Chris ti an Pe der sen [1480k.–1554]
lefordította dán nyelvre). Tausen
himnuszokatisírt,amelyekközülné-
hány máig használatban van. Az
eredetikatolikusMária-himnuszokat
Krisztustdicsőítőénekekkéírtaát.
1537-benmeghaltazelsőfelesége.

Egy koppenhágai polgárlányt vett
feleségül,Anne An ders dat tert (1520–
1570). A házasságból tizenhárom
gyermekszületett,közülükötenér-
tékmegafelnőttkort.

* * *

Tausenéletműve,mielőttDániában
areformációthivatalossátették(1537),
kétfőrészbőlállt:egyrésztakatoli-
kusellenesvitairatokból,másrészta
lutheránuslelkészeknekkészítettké-
zikönyvekből.Areformációgyőzel-
meutánifőműveaPos til la (Szél jegy -
ze tek) címetviselő,azévmindenva-
sár-ésünnepnapjáraprédikációkat
tartalmazógyűjteményvolt.Akönyv
egyikérdekessége,hogytartalmazta
aprédikációkszövegénekdánfordí-
tását,illetvekülönanagyhetiigehir-
detésekgyűjteményét.
Rendkívül fontos tény, hogy az

evangélikus vallás teljes győzelme
után Dániában minden katolikus
papmegtarthattaaddigiállását.Ta-
usen szorgos munkájával elősegí-
tetteaváltozáselfogadását.Korunk-
bankicsitmárnehézmegérteni,mi-
kénttudtaelérni,hogyazegykorika-
tolikuspapokviszonylagkönnyenbe-
illeszkedtekamegváltozottkörülmé-
nyek közé, evangélikus szertartás
szerinttartottákamiséket,keresztel-
tek,prédikáltak,ésazújtanításszel-
lemébenoktattákahíveket.
Tausen és más dán evangélikus

prédikátorokműveinek–elsősorban
aprédikációgyűjteménynek–segít-
ségévelszintezökkenőmentesvoltaz
átállás.APos til la részbenLutherere-
detiprédikációibólmerített,vagyisaz
avatottSzentírás-magyarázóvilágí-
tottameganehezebbszövegeket,ért-
hetővé téve őket mind a papok,
mindahívekszámára.
Noha Tausen Luther buzgó és

hűséges tanítványa volt, teológiai
nézeteibensokszoreltértmesterétől.
ABibliátmint„Istenszavát”értel-
mezte,amelyelsősorbana„jóhírt”,
azembermegváltásánakazüzenetét
tartalmazza, vallván, hogy csak a
Biblia(amindenkiáltaljólismertlu-
therifelfogásbanaso la Scrip tu ra)a
kereszténység alapja. Mereven el-
határolódott a hagyományos egy-
házitekintélytől,tagadtaakatolikus
egyház tanítói hivatalát, amely a
Bibliátmagyarázta. Noha hangsú-
lyozta, hogy szükség van képzett
teológusokra,azthirdette,hogymin-
denkiszámáraelérhetővékelltenni
a Biblia szabad tanulmányozását,
ezértiskezdetthozzáabibliaiköny-

vekdánrafordításához,illetveaPos -
til lamegírásához.
Aztistanította,hogyazegyházhi-

vatásaegyedülazigehirdetés,éseh-
heznemkellenekkülönösebbanya-
gi javak vagy gazdasági hatalom,
mert ezek inkább aláássák, mint
megvédikazegyháztekintélyét.Min-

den művében különösen hangsú-
lyozta, hogy az üdvözülés csak a
hittőlfügg,deeztermészetesennem
aztjelenti,hogyazemberekéletmód-
jánaknelennejelentősége.Ezérta
helyesviselkedést,akeresztényélet-
vitelt,azemberekközöttiszolidari-
tástszorgalmazta,demegvoltgyő-
ződveróla,hogya„jócselekedetek”
ahitbőlsarjadnak,ezértnemameg-
váltásfeltételei.
AhitIstenszavánakhirdetésével

születikmeg az emberi lélekben –
hangoztatta–,ezértaz„evangélikus
mise”legfontosabbrészeaprédikáció.
Rendkívülfontosnakésszükségesnek
tartotta,hogymindenszövegésszer-
tartásahallgatókanyanyelvén–ez
esetbendánul–hangozzékel,ésavi-
lágihívekcselekvően,érdembenve-
gyenekrésztazistentiszteleten.

* * *

Tausen1561.november11-énhunyt
elpüspökiszékvárosában,Ribében.
Aszékesegyházbantemettékel.A20.
századbanittállítottákfelelsőszob-
rát,Jo han nes Bjerg (1886–1955)mű-
vét.AmásodikatViborgban2004-
ben,areformációgyőzelmének475.
évfordulójánlepleztéklealebontott
ferenceskolostorhelyén.Amodern
emlékműBjörn Nör ga ard (sz.1947)
dánművészalkotása.
Egyébkéntországszertesokemlék-

műhirdetinevét,köztükaz1891-ben
készültazegykoriAntvorskovkolos-
torfalánvagyakoppenhágaimár-
ványtemplomban; ez Vig go Jarl
(1879–1965)műve.ATausenrőlké-
szültlegrégebbiportré1579-bőlszár-
mazik,maaFrederiksborgMúzeum-
bantalálható,ismeretlenművészal-
kotása.
ABibliafordításávalésdánnyel-

vűprédikációgyűjteményévelTausen
megreformáltaadánirodalminyel-
vet. Tanítása nemcsak Dániában,
hanem a birodalom többi részén:
Norvégiában,IzlandonésaFeröer-
szigeteken,sőtahatárokontúl,Svéd-
országbanésazészaknémetterüle-
tekenistermékenytalajratalált.
HansTausennemazegyetlendán

reformátorvolt,deazelsőkegyike,a
legsikeresebbéslegnagyobbhatású,
akiazutókortólméltánérdemelteki
a„dánLuther”megtisztelőcímet.

g B.G.

HansTausen,„adánLuther”
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Hans Tausen Ribe városá ban mű kö dött püspök ként – szobra a katedrálisnál
(Jo han nes Bjerg alkotása)

A dán evangélikus egyház meg szer ve -
zé sé nek négyszázadik évfordulójára
kiadott bélyeg (1936)
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A 21. században ritka élményben
van része a szekularizált világból
érkezőutazónak,amikoraFeröer-
szigetekreérkezik.Aferöeriekéleté-
ben,mindennapjaibanavallásfon-
tosabb és természetesebb szerepet
játszik,minta legtöbbeurópaior-
szágban,aferöeritársadalomazév-
százados vallási hagyományaihoz
ragaszkodóközösség.Azegyháza
társadalmiszokások,aszoroscsalá-
dikötelékekokánkitüntetetthelyet
foglalelahelyitörténelembenéskul-
túrában.
Ahitéletetazevangélikusállam-

egyház, a Feröeri Népegyház irá-
nyítja, amelynek komoly befolyása
vanvilágikérdésekbenis.AFeröeri
NépegyházkorábbanaDánNépegy-
házhoztartozott,de2007.július29.
óta,Ólav söka ünnepétől – a helyi
nemzetiünneptől–aferöeriállam
hatáskörébekerültát,ésezzelavi-
lág egyik legkisebb államegyháza
lett. A népegyháznak a feröeriek
84%-agyakorlótagja.
Azegyházielőírásoknagybanbe-

folyásoljákamindennapiéletet.Pél-
dáulvasárnaphalászatitilalomvan
érvényben–nohaahalászatazor-
szággazdaságánakmotorja–,hogy
mindenkirésztvehessenazistentisz-
teleteken,illetveazigencsaknépsze-
rű focimeccseket is csak vasárnap
délutánlehetmegrendezni.
1907-ben alkoholtilalom lépett

életbe,aFeröer-szigetekvolthivata-
losana„legszárazabb”országEuró-
pában.1992óta–atöbbiskandináv
országhoz hasonlóan – a szeszes
italokárusításaszigorúanellenőrzött
államimonopólium.
Ahelyimédiabőségesteretada

vallásnak:azújságokbanbibliaiidé-
zetekjelennekmeg,arádióbanna-
pontahallhatóáhítat,éstöbbnyire
keresztényzenétsugároznak.

* * *

AFeröer-szigetek(magyarul:Juh-szi-
getek)Európanyugatipereménfeksze-
nek,azAtlanti-óceánban,körülbelül
félútonNorvégiaésIzlandközött.
Aszigetekfelszínétajégformál-

ta,elképesztőszépségűsziklagerin-
cekéscsúcsoktárulnakazembersze-
meelé,közöttükszélesvölgyekkelés
kicsinyöblökkel.Szépidőbenaleg-
magasabbcsúcsról,a882méterma-
gasSlaettarantindurrólazegészszi-
getcsoportbelátható,mivelazegyes
szigetekközöttsokszorcsaknéhány
százméteratávolság.
Atizennyolcvulkanikuseredetű

szigetenmamintegyötvenezrenél-
nek.Aszigeteketazelsőhullámban
825körülnépesítettékbeavikingek,
majdahonfoglalásidőszakátköve-
tőenamásodikhullám885–890kö-
rülérkezett.Atelepesektöbbségea
nyugat-norvégiaiBergenkörnyéké-
rőlszármazik.Aferöerinyelvésa
Bergenkörnyékifalvakhelyinyelv-
járásamaiskölcsönösenérthetőa
beszélőikszámára.
Aferöeritörténelemegyiklegfon-

tosabbforrásaazIzlandszigeténle-
jegyzettFe rö e ri sa ga. Aferöeritör-
vénykezőgyűlés,avilágegyiklegré-
gibb parlamentje, az Alth ing 900
körültőlkezdveültösszeaTinganes-
félszigeten.Feröer1035-tőlpolitika-
ilagNorvégiáhoztartozott.
AFeröer-szigeteklegrégebbifenn-

maradt oklevele a Juh le vél, amely
egybenaszigetektörténeténekleg-

fontosabb középkori dokumentu-
ma.1298-bólszármazik,ésazakko-
ri norvég alaptörvény kiegészítése
volt, a helyi viszonyokra szabott
mezőgazdaságirendelkezésekettar-
talmaz.
1380-tólaFeröer-szigetek–dán–

norvégperszonáluniórévén–Nor-
végiávalegyüttadánkoronafennha-
tóságaalákerültek,jogilagazonban
továbbraisNorvégiaegyikmegyéjét
képezték.1400-banazAlthin get hi-
vatalosanátneveztékLög ting re.
Az1814-eskielibékerendelkezé-

seinyománadán–norvégperszonál-
uniófelbomlott,deaszigetekDánia
fennhatóságaalattmaradtak.ALög-
tinget1816-banfeloszlatták,Feröert
Dániaegyikmegyéjévétették.
A19.századvégénalaposanmeg-

változottaszigetekgazdaságiélete,
mivelazaddigimezőgazdaságiter-
meléshelyettatengerihalászatvált
afőmegélhetésiforrássá.Ahatalmas
gazdaságiátalakulások társadalmi-
politikaiváltozásokathoztak,egyre
inkább előtérbe került a nemzeti
gondolat,anyelviéskulturálisfüg-
getlenség igénye. 1888. december
26-ángyűlésttartottakaparlament
épületében,aholtöbbekközöttafe-
röerinyelviskolai,egyháziéshivatali
nyelvvétételétkövetelték.Eztköve-
tőenaFör in ga fel agmegalapításával
létrejöttaferöerinemzetimozgalom.

Sí mun av Skar di (1872–1942)ferö-
eriköltő,politikuséstanárnevéhez
fűződik1899-benaFeröeriNépfőis-
kolamegalapítása,ezlettazírottfe-
röerinyelvápolásánakésanemzeti
mozgalomnakaközpontja.Aköltő
1906-banírtaTú al fa gra land mítt
kezdetű,erősenvallásosihletettségű
éstartalmúversét,amelymaaferö-
erihimnuszszövege.
1906-ban megalakultak az első

pártok: a Sam bandsflokk u rin és a
Sjálv stý risflokk u rin. 1919-benkétfe-
röeridiákKoppenhágábanmegter-
vezteaferöerizászlót.1938-banafe-
röerinyelvadánnalegyenrangúok-
tatásinyelvlett.

* * *

AszigeteknapjainkbanisaDánKi-
rálysághoztartoznak,de1948ótaszé-
leskörűautonómiátélveznek–olyan
széleskörűt,hogyazországnemtag-
jaazEurópaiUniónak,nohaDánia
igen.Aferöerinyelva20.században
azéletmindenterületénuralkodóvá
vált,napjainkbanadáncsakközve-
títőnyelvkéntjátszikszerepet.
Avikinghonfoglaláskezdetétőla

feröeriekarégivikingistenekettisz-
telték.KeresztényhitreSig mun dur
Bres tis son (961–1005)feröeriviking
főnök,aFe rö e ri sa ga egyikhőseté-
rítetteaszigetlakókat999körül.En-
nekelőzményeazvolt,hogyazakko-
rinorvégkirály,Olaf Trygg vas son, aki
994-benÆthel red –máskéntEthel -
red –angolkirályudvarábanmegke-
resztelkedett,trónrakerüléseévében,
995-benmegtérítetteNorvégiát.997-
benmeghívtamagáhozSigmundur
Brestissont,őpedigakirályhatásá-
raszinténkeresztényhitretért.
Akövetkezőévbenakirályarra

kérteSigmundurt,hogytérjenvissza
hazájába,éstérítsekeresztényhitre
azottélőket.Sigmundurnémiellen-
kezésutánbeleegyezett,akirálype-
digkinevezteegészFeröerurává,és
papokatadottmellé.ATinganesre
összehívottAlthingnekSigmundura

kereszténységfelvételétjavasolta,ez
azonbannagyellenállástváltottkia
Trón dur í Gö tu (960k.–1035),az
egyikleghatalmasabbferöeriviking
főnökáltalbefolyásoltparasztokkö-
rében. Sigmundur Brestisson 999-
benvégülerőszakosabbmódszerek-

kelvittesikerreatérítést:harcosok
élénsajátházábanleptemegTrón-
durt,akiahalálhelyettakeresztsé-
getválasztottaházanépévelegyütt.
AzezredfordulóutánSigmundur

skúvoyi gazdaságában templomot
isemeltek.Néhányévenbelülhiva-
talosanmindenferöerifelvetteake-
resztséget,deaténylegesáttérésfo-
kozatosanmentvégbea11.századfo-
lyamán.II. (Szent) Olaf norvégkirály
tudtavégérvényesenmegszilárdíta-
niakereszténységetNorvégiában,va-
lamintaFeröer-szigetekenésIzlan-
donis,ezértemlékeznekmegróla
halálanapján,Ólavsökaünnepén.Ez
a faröerinemzetiünnep,amikora
székesegyházbanmegtartottünnepi
istentiszteletutánavilágiésazegy-
házielitvezetésévelszintemindenfe-
röerikörmenetbenfelvonulafővá-
rosutcáin.
Areformáció1538-banérteelaszi-

geteket,1539-benprotestánspüspök-
séget alapítottak. Az egyházi nyelv
szerepétalatintóladánvetteát.Az
egyházibirtokokatakirályállamosí-
totta,ésúgynevezettkirályigazdák-
nakadtakihasználatra,akikosztat-
lanultovábbörökíthettékahasználati
jogot,ezzelkialakultahelyielit.

* * *

Aferöerialegkisebbgermánnyelv,
amelyetaszigetekenmintegy48ez-
renbeszélnek.ADániábanésmásor-
szágokbanélőkkelegyüttabeszélők
számamamintegy70ezerretehető.
AnyelvirodalmiváltozatátVen ces -
laus Ul ri cus Ham mersha imb (1819–
1909)hoztalétre1846-banazizlan-
dinyelvalapján.A19.századvégén
alakultkiamodernferöeriirodalom,
1890-benjelentmegazelsőferöeri
nyelvűújság,aFör in ga tíd in di.
Egyházinyelvkéntaferöeritelfogad-

tatnihasonlónehézségekkeljárt:adán
areformációkoraótaaliturgiátisural-
ta,éscsak1903-banengedélyezték–
bizonyoskorlátokközött–atemplo-
mokban a feröeri nyelvű imákat és
énekeket.1912-bennyíltlehetőségafe-
röerinyelvűprédikációra.

A konzervatív hívők erősebben
ragaszkodtakadánhoz,sőtmanap-
ságisénekelnekbizonyosrégidán
énekeket,mondanakimákatdánul.
Régebbenahelyzetetnagyonmegne-
hezítette,hogyFeröerlelkészeitöbb-
nyiredánokvoltak,akiknemisbe-
széltekferöeriül.Azelsőbibliafordí-
tást,Má té evan gé li u mátmég1948-
banisnagybizonytalansággalfogad-
tákahívek.EzafordításVic tor Da -
ni el sen (1894–1961)feröerimisszio-
náriusmunkája,akinemazeredeti
szövegekalapján,hanemmásmo-
dernnyelvekfordításainaksegítségé-
velkészítetteelaszöveget.Ahivata-
losegyházinyelvegészen1939-iga
dánmaradt.
Aferöerinyelvméltóelfogadását

ésahelyiközéletbevalóbevezetését,
társadalmiéspolitikaielismertségét
elsősorbanahelyievangélikuslelké-
szekszorgalmaskutatásaiésművei
mozdítottákelő.
VenceslausUlricusHammersha-

imbferöerievangélikuslelkészésfi-
lológusapaiágonnémet,anyaiágon
pedigdánszármazásúvolt,deferö-
erinekéreztemagát,ígyelkötelező-
döttaferöerinyelvmellettis.Több
alkalommal–1841-ben,majd1847–
1848-banés1853-banmintmárvég-
zettteológus–tanulmányoztaafe-
röerinyelvkülönbözőnyelvjárásait.
1855-ben Észak-Streymoyon meg-
választottáklelkésznek.Szilveszter-
korelmondottprédikációjatörténel-
mijelentőségű,mivelazevangéliu-
mot anyanyelvén olvasta fel, ami
akkorelképzelhetetlenvolt.
Közbenmár1846-banmegalkot-

taaferöerinyelvhelyesírását,amely
kisebbváltoztatásokkalmaisérvé-
nyes, nyomtatásban először 1891-
benjelentmeg.Eztkövetőenarégi
feröeri balladák rendszerezett ki-

adásábafogott,valamintaFe rö e ri sa -
gát iskiadtakortársferöerinyelven,
ezzel a modern feröeri irodalom
alapjaitislerakta.

Ják up Dahl (1878–1944) feröeri
születésűevangélikus lelkészfiatal
korátólfogvaanemzetimozgalom

elkötelezetthívevolt,lelkésztársai-
valegyüttaferöerinyelvűliturgiabe-
vezetését szorgalmazta, és tevéke-
nyenrésztvettakialakításában.Már
1918–1919-benlefordítottaaszertar-
tásokszövegét,deapolitikaiviták
miatt a kinyomtatásukra 1929-ig,
jóváhagyásukrapedig1930-igvárni
kellett.1921-benlefordítottaazÓszö -
vet ség ből aZsol tá rok köny vét,majd
hozzáfogottazÚj szö vet ség görögből
valólefordításáhozis.Aszövegetelő-
szörfüzetekbenjelentettemeg1923
és1936között,majd1937-benegész-
beniskiadta,ezzel jelentősenelő-
mozdítottaazirodalminyelvkiala-
kulását.1939ótaaFeröeriNépegy-
házisezthasználjaliturgikusnyelv-
kéntadánhelyett.
Másegyháziésoktatásicélúköny-

vek mellett Jákup Dahl 1922-ben
lefordította Lu ther Már ton Ka te -
kiz mu sát, 1924-benBal s lev bibliai
történeteit, illetve más kisebb, de
fontosműveketis.Ezenkívülírtegy
sor himnuszt, ésmintegy hetven-
nyolcvanatmásnyelvekbőlislefor-
dított;ezekmindaferöerievangé-
likus énekeskönyv részét képezik.
1908-bannyelvtankönyvetadottki
iskolások számára, amelyet szinte
napjainkig használtak. Egyházi és
nyelvészetiműveimellettvilágité-
májúprózaiműveketésverseketis
írtferöerinyelven.
AzÓszö vet ség feröeri fordítását

DahlhalálautánKris ti an Is vald Vi -
de rö (1906–1991)folytatta1944-től,
a munka 1961-ben látott napvilá-
got,azótaezaferöeriegyházáltalhi-
vatalosanelfogadottfordítás.Értékét
nagyban növeli, hogy mind Dahl,
mindVideröazeredetigörög,illet-
veahéberszövegekalapjánkészítet-
teelaferöerinyelvűváltozatot.

g BikfalviGéza

Európapereménevangélikuslélekkel:aFeröer-szigetek
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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



 e 2013.február24. EvangélikusÉletfókusz

fel vé tel az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem re 
a 2013/2014-es tan év re

AzEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)várjamindazokat,
–akikelhívástéreznekalelkészipályairánt;
–akikhittantanárkéntvagygyülekezetihitoktatókéntszeretnéktu-

dásukattovábbadniajövőgenerációknak;
–akikgyülekezeticsoportokvezetésében,alelkészmunkájánakse-

gítésébenlátjákcéljukat;
–akikszeretikazegyházzenét,éskántori,karvezetőiszolgálattalsze-

retnékgazdagítaniagyülekezetekéletét;
–akiketérdekelateológia,mégsemszeretnénekfeltétlenülhitokta-

tóivagylelkipásztorimunkakörbentevékenykedni,defogékonyakakul-
túrkörükbőladódóvallásosértékrendsajátosságaira,hagyományaira,szim-
bólumairaésrítusaira,másvallásokkalvalókapcsolatára;
–akikelmélyültebbtudástszeretnénekszerezniaBibliatörténetéről,

kultúrájáról,világáról,hatástörténetéről,értelmezésimegközelítéseiről;
–akikérdeklődnekazáltalánosésalkalmazottetikák(gazdaság-,kör-

nyezet-,technikai,politikaiésbioetika)teológiaimegalapozásaésazeti-
kaipárbeszédkülönbözőformáiiránt.
Aképzéslehetőségeiakövetkezők:

1. teo ló gus, lel kész szak: egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zés
Képzésiidő:12félév.Megszerzendőkreditekszáma:360.
AképzésBudapesten,nappalitagozatonfolyik.
Aképzéscélja:felkészítésateológiatudományánakműveléséreésaz
evangélikuslelkészihivatásbetöltésére.Aszakakeresztényteológiai
hagyományegészéreépülőalapismereteketnyújtéskövetelmeg,fel-
készítiahallgatókatazönálló,evangélikusszemléletűteológiaigondol-
kodásra,továbbáazevangélikusegyházban,deelsődlegesenaMagyar-
országiEvangélikusEgyházbanvégzendőlelkészimunkára,éskialakít-
jabennükazehhezszükségesjártasságokat,készségeketésszemléleti
jellemzőket.

2. Ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak (Ba)
Képzésiidő:6félév.Megszerzendőkreditekszáma:180.
AképzésBudapesten,nappaliéslevelezőtagozatonfolyik.
Aképzéscélja:olyanfelkészültgyülekezetihitoktatók,illetvelelkészimun-
katársakképzése,akikgyülekezetilelkészvagyhittanárfelügyeletemel-
lettönállóhitoktatóiszolgálatotláthatnakel,illetvesegíthetikalelkész
adminisztratív,lelkigondozói,gyülekezetépítésimunkáját.

3. Kán tor alap szak (Ba)
Képzésiidő:6félév.Megszerzendőkreditekszáma:180.
AképzésBudapesten,nappalitagozatonfolyik.
Aképzéscélja:felsőfokúelméletiésgyakorlatiismeretekkeléskompe-
tenciákkalrendelkezőkántorokképzése,akikjólhasznosíthatóalapo-
zástkapnakateológiaialapismeretek,azorgonajátékésakarvezetésmel-
lettapedagógia,azifjúságizeneésagyülekezetépítésterületénis.

4. Hit ta nár-ne ve lő ta ná ri mes ter szak (ma)
Képzésiidő:5félév.Megszerzendőkreditekszáma:150.
Aképzésnappalitagozaton,azEHEésazEötvösLorándTudományegye-
temPedagógiaiésPszichológiaiKar(ELTEPPK)közösképzésekere-
tébenBudapestenfolyik.
Amesterképzésazoknaknyújttovábbtanulásilehetőséget,akikkateké-
ta-lelkipásztorimunkatársvagykántoralapszakonvégeztek,továbbáakik
főiskolaihittanárioklevéllelvagyegyetemiszintűteológus-lelkészok-
levéllelrendelkeznek.
Ajelentkezéshezfel té tel nél kül elfogadottakatekéta-lelkipásztorimun-
katársBAoklevél.
Ajelentkezéshezfel té tel lel elfogadottoklevelekakövetkezők:
–teológus-lelkészegyetemioklevél,
–főiskolaiszintűhittanár/hitoktatóoklevél,
–kántorBAoklevél.
Azutóbbiháromesetbenelőfeltétel10kreditnyipedagógiai-pszicholó-
giaimodulelvégzése,amelyetszükségeseténazELTEPPKbiztosít.
Másalapszakokrólvalójelentkezéseseténabelépésfeltételelegalább50
kreditmegszerzéseazalábbiismeretkörökből:alapozórendszeresteo-
lógiaiés/vagyfilozófiaiismeretek,történetiteológiaiismeretek,biblikus
teológiaiismeretek,gyakorlatiteológiaiismeretek.

5. teo ló gus mes ter szak (ma)
Szakirányok:biblikum,szociáletika.
Képzésiidő:4félév.Megszerzendőkreditekszáma:120.
Aképzéslevelezőtagozaton,Budapestenfolyik.
Aképzéscélja:olyanértelmiségiekképzése,akikateológiatudományát
magasszintenművelik,ésbetudnakkapcsolódniazegyesegyházak,val-
lásiközösségekszellemivezetésébe.
Ajelentkezéshezfel té tel nél kül elfogadottoklevél:
–teológusBAoklevél,
–katekéta-lelkipásztorimunkatársBAoklevél.
Ajelentkezéshezfel té tel lel elfogadottanemteológusszakonszerzett,
legalábbalapfokozatú(BA)oklevél.

További információkazEHEhonlapján(te ol.lu the ran.hu) találhatók.
Amel lék le tek kel el lá tott ki töl tött sa ját je lent ke zé si lap nak, valamintapi -
ros pos ta utal vá nyon fel adott 4000 fo rint felvételieljárásidíjnakmár ci -
us 1-jé ig kellazEvangélikusHittudományiEgyetemRektoriHivatalába
(1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.;tel.:469-1051,fax:363-7454,mobil:
20/824-9263)beérkeznie.

Ajelenlegérvénybenlévőegyházjo-
giszabályozásszerintattólapillanat-
tólfogva,hogyapápameghalvagy
lemondapontifikátusról–azegy-
házfőségről–,aválasztásrajogosult
kardinálisoknak tizenöt napot kell
várniuk,amígmegindíthatjákapá-
paválasztásieljárást.

Bol dog II. Já nos Pál egy1996-ban
kiadottdokumentumában(Uni ver si
Do mi ni ci Gre gis) úgy rendelkezett,
hogyapápajelölőés-választóproce-
dúrának zárt ajtók mögött, legko-
rábbanapápaitrónmegüresedésétől
számítotttizenöt,delegkésőbbhúsz
naponbelülmegkellkezdődnie.Ám
ajelenlegi,többtekintetbenispéldát-
lanhelyzetrevaló tekintetteleztaz
időpontotesetlegmódosíthatják.

az idők sza va: 
gyor sí tott pá pa vá lasz tó 
el já rás kö vet kez het?
Haaválasztásra jogosultkonklávé
tagjaiteljeslétszámbankorábbanis
jelen lesznek a Vatikánban, saját
döntésüknyománhamarabbiselkez-
dődhetaprocedúra–nyilatkoztaFe-
dericoLombardi,apápaisajtóiroda
igazgatója.Ajavaslatésadöntéselő-
készítéseaBíborosiKollégiumveze-
tőjének,An ge lo So da no bíborosnak
akompetenciája.

XVI. Be ne dek pápa közben még
kéthónapigapápairezidenciánma-
radCastelGandolfóban,majdaMa-
terEcclesiaenevűkolostorépületének
teljesfelújításautánodaköltözik.Kí-
vánságaszerintszemélyititkára,Ge -
org Ga ens we in érsekésszemélyzeteve-
lemarad.XVI.Benedekutolsópápai
audienciájárafebruár27-énkerülsor.

la tin-ame ri kai, af ri kai, 
ázsi ai esé lye sek, tit kos „aduk”
– pá pai kva li tá sok
Egymagasrangúésközismertkardi-
náliskijelentette:könnyenlehetséges,

hogyamostaniegyházfőutódjaLa-
tin-AmerikábólvagyAfrikából,eset-
legÁzsiábólkerülapápaitrónra.

AsvájciKurt Koch kardinálissze-
rint„azegyházakkülönbözőkonti-
nenseken különböző kihívásokkal
szembesülnek,sezekrehatékonyés
érvényesválasztkelladniuk.Akérdés
az,holerősebbekakihívások:Latin-
Amerikában,ÁzsiábanvagyAfriká-
ban,mertezerősenbefolyásoljamajd
adöntést.Eltudomképzelni,hogyfe-
ketevagylatin-amerikaipápánklesz.”
Kochkardinálisközelikapcsolat-

banállXVI.Benedekkel,éstagjaa
száztizennyolcfőspápaválasztókonk-
lávénak.
Alatin-amerikaiesélyesekközött

két főpapot emlegetnek, az egyik
Odi lo Sche rer brazilérsek,amásik
Le o nar do Sand ri argentinérsek.Af-
rikábólPe ter Turk son ghánaibíboros
neveforogközszájon,akiavatikáni
IgazságosságésBékePápaiTanácsá-
nakvezetője.ÁzsiábólLu is An to nio
Tag le Fülöp-szigetekifőpapnakvan-
nakesélyei.
Kochkardinálisszerintakövetke-

zőpápánaklegalábbnégyfőtulajdon-
sággalkellenebírniaazegyresúlyo-
sabbfeladatokat,kihívásokatjelentő
pontifexiszolgálatbetöltéséhez.Ezek:
mélyhit,tanbelivilágosságéshűség,

karizmákmegléteszemélyiségébenés
kiemelkedővezetőiképesség.„Aje-
lenlegipápaválasztáskülönlegességét
az adja, hogy a kardinálisoknak a
mégélő voltpápa jelenlétébenkell
megválasztaniukutódját”–tettehoz-
záasvájcikatolikusfőpap.

amíg fel száll a fe hér füst – 
pro tes táns imák az új pá pá ért
Atitkos „aduk”között első renden
tartjákszámonvatikánimegfigyelők
azamerikaikardinálist,Ti mo thy Do -
lant,NewYorkérsekét.Vatikánibel-
ső körökből származó értesülések
szerint – amelyeket az amerikai
MSNBChírtelevíziótettközzé–erő-
södikazavélekedés,hogyazegyház-
nakakáramerikaipápájaislehet.
Azazelvárás,hogyakövetkezőpá-

pa„szupererős”legyen,illikazame-
rikaikardinálisra.DolanazABCte-
levíziómegkeresésére,hogymitszól
azesélyességéhez,sajátoshumorral
ígyválaszoltolaszul:„Iononparloing-
lese.”(„Nembeszélekangolul.”)
Osztrák ésmás hírforrások arról

számolnakbe,hogyajelenlegipápá-
valközelebbikapcsolatotápolóCh ris -
toph Schön born bécsiérsek,valamint
Er dő Pé termagyarbíborosneveisszó-
bajöttapápaválasztáskapcsán.
Addig viszont, amíg felszáll az

eredményespápaválasztástjelzőfehér
füstaVatikánban,sazújpápabemegy
aca me ra lac ri ma to ri á ba, akönnyek
szobájába, hogy jelképesen is elkö-
szönjönaddigiéletétől,samígaSzent
Péter-dómlodzsájárólaprotodiakó-
nuskardinálisbejelentiország-világ
előtt:„Annuntiovobisgaudiummag-
num:habemusPapam”(„Nagyörö-
methirdeteknéktek:vanpápánk”),
szóvalebejelentésigmégsokvízle-
folyikaTiberisen,sbizonyáralesznek
izgalmasésfigyelemreméltópillana-
tokebbenanagytörténetben.
Érdemeslesztehátnyitottszívvel,

füllelésszemmelnekünkisodafigyel-
nünk,sprotestánskéntmég imád-
kozhatunkisazújpápáért.Hiszena
nagyobbtestvérvezetőjérőlvanszó,
akinekjóvagy–neadjaIsten–rossz
döntéseiésakatolikusegyházatkor-
mányzóprudenciája,bölcsességeaz
egészvilágkeresztyénségrebefolyás-
sallehetnek-lesznek…

g Dr.BékEfyLajos

Korábbanösszeülhet
apápaválasztótestület

La tin-ame ri kai, ázsi ai vagy af ri kai fő pap lesz az új pá pa?
Pro tes táns imák

b A Va ti kán szó vi vő je, FedericoLombardi sze rint le het sé ges, hogy ko ráb -
ban össze hív ják az új pá pa vá lasz tá sá ra jo go sult, 118 ta gú konk lá vét. Az
egy há zi ügyek ben já ra tos és er re jo go sult fő pa pok olyan ja vas la tot ké -
szí te nek elő, hogy már a pá pai trón feb ru ár 28-ra ki tű zött tény le ges meg -
üre se dé sét kö ve tő na pon össze ül het a pá pa vá lasz tó tes tü let. Egy is mert
kar di ná lis sze rint a „Szent Pé ter szé ké nek” be töl té sé re esé lye sek kö zött
egy aránt em le get nek la tin-ame ri kai, af ri kai és ázsi ai fő pa po kat. 

fel vé tel a Bap tis ta teo ló gi ai aka dé mi á ra a 2013/14-es tan év re
ABaptistaTeológiaiAkadémiafelvételthirdetál la mi lag fi nan szí ro zott képzéseirea2013/2014-es tan év re.Akép-
zésekazegészéletenáttartótanulásjegyébenmindenkorosztályelőttnyitottak.

• Teo ló gia alap kép zé si szak (BA)
Aképzéssoránháromspecializációválasztható:
–gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azoknak,akikélethivatáskéntszeretnénekklasszikuslelkipásztorifeladatokatel-

látvaszolgálni(igehirdetés,lelkigondozás,tanítás…);
–misszi ói: azoknak,akikszeretnénekfelkészülnibibliakör-vezetői,ifjúságvezetői,evangélizációsmunkatár-

si,misszionáriusifeladatokvalamelyikéreis;
–szo ci á lis lel ki gon do zó: azoknak,akikszakszerűenszeretnéneksegítségetnyújtanitesti-lelkiterhethordo-

zóembertársainknak.
Aszakonteológusszakképzettségszerezhető.Aképzésideje8félév.

• Teo ló gia mes ter kép zé si szak (MA)
Aképzésreazokjelentkezésétvárjuk,akikmárrendelkeznekdiplomával,ésérdeklődnekahittudományiránt.Asza-
konoklevelesteológus(MAinTheology/Divinity)szakképzettségszerezhető.Aképzésideje4félév.

• Kán tor alap kép zé si 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.AlmásiTiborrek tor

H i r d e t é s
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„Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök
vol tunk.” (Róm5,8)

Böjt2.hetébenazÚt mu ta tó reggeli
és heti igéi azÚr Szolgáját állítják
elénk.Őszeretettminket,svéreáltalmegszabadított:„IstenFiaszolgaifor-
mátvettfel,ésemberekhezletthasonlóvá;megaláztamagát,ésengedelmes
voltmindhalálig,mégpedigakereszthalálig.”(Fil2,7.8;LK)Lu ther szerintéret-
tünkvoltengedelmes:„DenagyonisszeretettminketaKrisztus!Istenaztakar-
ja,hogyazemberrélettKrisztustviszontszeressük.Istennélnincsmás,csak
kegyelem,ésezzeltáplál,hordozsmegtart.”Re mi nis ce re!–„Emlékezzélmeg,
Uram,ateirgalmasságodrólésatejóvoltodról,melyeköröktőlfogvavan-
nak.”(GyLK686,5)AzÍrásbanévezredekótaálleKrisztusbanbeteljesültki-
jelentés:„Az a kő, ame lyet az épí tők meg ve tet tek, az lett a sa rok kő. Az Úr tól
lett ez…” (Zsolt118,22–23)Agonoszszőlőművesekmegvetettékaszeretett
fiút:„Ez az örö kös, gyer tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség! Meg ra gad ták,
meg öl ték, és ki dob ták a sző lőn kí vül re.” (Mk12,7–8)„…Jé zus is, hogy meg szen -
tel je a né pet tu laj don vé re ál tal, a ka pun kí vül szen ve dett. Men jünk ki te hát
őhoz zá…” (Zsid13,12–14)–azévigéjénekengedve.Shetiigénkörökkövet-
kezménye:„Mert… meg bé kél te tett min ket az Is ten ön ma gá val Fia ha lá la ál -
tal…, még in kább üd vö zí te ni fog éle te ál tal.” (Róm5,10)Istenacselekvő:őmeg-
igazít,megment,sszeretetét,Szentlelkétadjaazistentelenbűnösöknek–ez
dicsekedésünkalapja.JeremiássorsaJézusétpéldázza:„…a ke ze tek ben va gyok.
(…) De tud já tok meg, ha meg öl tök, ár tat lan vér ter hel ben ne te ket…, mert va -
ló ban az Úr kül dött hoz zá tok…” (Jer26,14–15)AzÚrértékeléseszerintake-
gyesJóbrosszindulatúbetegségébenisistenfélőéskitartóanfeddhetetlenma-
radt:„Ha a jót el fo gad tuk Is ten től, a rosszat is el kell fo gad nunk.” (Jób2,10)
Jézuselfogadtaakeserűpoharat.Istenadottvizetapusztábanvándorló,zú-
golódónépénekMózesáltal:„…vedd ke zed be bo to dat is…, és menj! Én majd
ott ál lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik lá ra! Víz fa kad be lő le, és ihat
a nép.” (2Móz17,5–6)„…a lel ki kő szik lá ból it tak, amely ve lük ment. Az a kő -
szik la pe dig a Krisz tus volt.” (1Kor10,4)Bizony,azőtesteigaziétel,azővére
igaziital,sakiezzelél,annakmármostörökéletevan(lásdJn6,54.55).Jézus
„en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért”, dehogyanlehetszemélyesenismiénk
eváltság,ésmikéntigazulhatunkmegIstenelőtt?„Ha meg vall juk bű ne in ket,
hű és igaz ő: meg bo csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít min ket min den go nosz ság tól.”
(1Jn2,2;1,9)Böjt2.hetébenJézusmásodszorszólhalálárólésfeltámadásáról:
„…az Em ber fia em be rek ke zé be ada tik!” (Lk9,44)Pállalvalljuk:aKrisztusban
valóhitáltaligazultunkmeg,Isteningyenkegyelméből:„…töb bé te hát nem én
élek, ha nem Krisz tus él ben nem…, aki sze re tett en gem, és ön ma gát ad ta ér tem.”
(Gal2,20)„AddnékemáldottLelkedet,/Szenttestedetésvéredet,/Hogyte
lakozzálbennem./Csaktebennedbíziklelkem.”(EÉ361,3)

g GaraiAndrás

HETIÚTrAvALÓ
g RibárJános

MáraSzentírásbanistalálkozunkaz-
zal a szomorú jelenséggel, hogy
minthaazemberteljesenelidegene-
dettvolnaazegyigazIstentől.Ezta
tragikusemberiélménytmodernnek
vagy posztmodernnek nevezhető
korunkminthamégfokozottabban
mutatnáfelnekünk.Fiatalésidősige-
hirdetők szájából gyakran hallani
utalástarra,hogymi,keresztyének
kisebbségbenvagyunk,fogyunk,hát-
térbeszorulunk.Tőlünkidegenszel-
lemihátterűszociológusok,statisz-
tikusokelégedettenmutatnakráaz
újabbésújabbstatisztikaiadatokra,
amelyekeztatételtlátszanakerősí-
tenivilágszerte.
Örvendetes tényként hirdette

nemrégibenamédiaegyikcsatorná-
ja, hogy a tradicionálisan vallásos
EgyesültÁllamokbaniscsökkenake-
resztyén hívők száma. Mennyivel
inkábbittvanakeresztyénségalko-
nyaEurópában–hangoztatjákszor-
galmasan. Igaz, egyetlen szó sem
esikarról,hogyvajonmitolakszika
kihalnilátszókeresztyénséghelyébe,
hogycsakatagadásszellemevirág-
zik,ésitt-ottgúnytfakasztazéter-
ben,desokszorbarátitársaságbanis.
Statisztikai adatokkal nem kívá-

nunkvitatkozni,nemvitatjukelakü-
lönféle fel- és lemérések tárgyila-
gosságát,ámezekbőlanagyonnega-
tívnak feltüntetett adatokból nem
vonunklevégzetesenmesszemenő
következtetéseket – mert valami
egészen mást tanulhatunk meg a
Szentírásból,haelmélyültenéskomo-
lyan,érzékenyszívvel,jelenkorunkért
felelősenlapozgatjuk.
Micsodadrámaimegállapításol-

vashatóa12.zsoltár2.versében:„Se -
gíts, Uram, mert el fogy tak a ke gye sek,
el tűn tek a hí vek az em be rek kö zül.” Így
éltemegDávid sajátkorának lelki-
szellemiállapotát.Elfogytak,eltűntek
azistenfélők,szintenyomuksincs.
Döbbenetes Illés próféta élmé-

nye.Megnyerteanagyszellemicsa-
tátnégyszázBaál-prófétávalszem-
ben.Mégismenekülnikényszerült,
megrettentegygonosz,aljaslelküle-
tű, Jezábel nevezetű nőszemélytől
(igaz,királynéazillető).Elrejtőzött
egybarlangban,deazőigazimegbí-
zója,azÚr„nemhagytabékén”.Eb-
benahelyzetbenfogalmaztamegIl-
lésasajáttragikushelyzetét:„Na gyon
buz gól kod tam az Úrért, a Se re gek Is -
te né ért, mert Iz rá el fi ai el hagy ták szö -
vet sé ge det… Egye dül én ma rad tam
meg, de az én éle te met is el akar ják
ven ni.” (1Kir19,10.14)Őisúgyérez-
te,hogymindenkielfordultmáraz
élőIstentől,ügyénektehátnincsjö-
vője.Jelenthettékvolnaakorabelista-
tisztikusok:íme,lejártIstenügyének
azideje,vége,nincstovább.
AzÚrJézusisátélteazelhagyatott-

ságkeserűérzését,ésnemcsakake-
reszten,hanemJánosevangélistasze-
rintjóvalakeresztelőtt:amikoragyó-
gyulástéscsodákathajkurászóhallga-
tóság„keménybeszédnek”nevezteJé-
zusélőigéjét,éssokanelhagytákIsten
Fiátannakellenére,hogynemisolyan

régenrészesülhettekamajdnemsem-
miből teremtett, különös szeretet-
vendégségcsodájábanottapusztaki-
etlenségében.AmikorJézusláttaahűt-
lenül távozók hátát, szomorú kér-
désselfordultatizenkettőhöz:„Va jon
ti is el akar tok men ni?”Mertlám-lám,
asokaságelmegy,atömegelfordul,
maradamaroknyikiscsapat.Tima-
radtok?Shaolysokból–apusztaisze-
retetvendégségenmégezrekvoltak–
csaktizenkettőmarad,akkorennekaz
ügynek nincs jövője. A farizeusok
szociológusaiésstatisztikusaiboldo-
ganhirdethettékvolna,hogyíme,ez
aJézus-ügylejárt,nemkorszerű,vé-
gevan,hiszenezatizenkétmajdnem
írástudatlan,képzettségnélküliiparos-
embersemmiresemképes.

Különösjelenség?Ismétlődőélmé-
nyemvoltgyakorlólelkésziszolgála-
tomutolsóéveibenacsaládikeresz-
telők alkalmával megfigyelt jelen-
ség.Akeresztelésialkalmakbizonyos
százalékafüggetlenedettavasárna-
piistentisztelettől(máskérdés,hogy
ezhelyes-e,vagysem).Nemcsaka
családkérésevoltennekazoka,ha-
nemazis,hogyakét-négyévesgye-
rekek viselkedése alig kezelhető.
Nemrosszaságez,csakmégnemér-
tik,mirőlvanszó.Hiszenmárnem
csecsemők,demégnemisadolgo-
katmegértőgyermekek.
Nos,az ígyteljes istentiszteletté

alakított keresztelési alkalmakra
nemcsak mintegy tíz-tizenöt per-
cet fordíthattunk–mint vasárnap
történt volna –, hanem akár har-
minc-negyven percet is, hangsú-
lyozva,hogymostistentiszteletenva-
gyunk. Legtöbbször a létszám is
megfeleltennek.Nembeszélvearról,
hogyaliturgiaiviselkedéstnemisme-
rőcsaládtagoksokkalkevésbéérez-
ték magukat feszélyezve ilyenkor,
mintvasárnap,amikorbizonylátszott
rajtuk,hogyzavarbanvannak,nem
tudják,mikorkellfelállnivagyleül-
ni,ésmiért.Snelegyünkálszentek,
amegkereszteltkisgyermekcsalád-
jávalelsősorbanúgyisalelkésztart-
ja(vagynemtartja)akapcsolatot,hi-
ábahangsúlyozzukagyülekezetfe-
lelősségét.Tiszteletakivételnek!
Tehátannakrendjeésmódjasze-

rintmegtörténtacsaládiistentiszte-
let, szólt az orgona, volt minden
szükségeselem.Aszülőkéskereszt-
szülőkszámáraahosszasabbelőké-
szület után minden világos volt,
emellettamárelnémíthatatlangyer-
mekkelnemaszülőknekvagyake-
resztszülőknek kellett küzdeniük,
hanemarátermettnagymamaügyelt

rá,lehetővétéveatöbbieknek,hogyaz
igéreésaliturgiárafigyeljenek,ésake-
reszteléssel kapcsolatos kérdésekre
világoséstudatosválasztadhassanak.
Akülönösjelenséget,amelyetem-

lítettem,ilyenkor,acsaládiistentisz-
teletvégéntapasztaltam.Azorgona
elhallgatott, elaludtak az oltáron a
gyertyák,lehetetthazamenni.Snem
akartak!Agyermekekiscsendbenvol-
tak,aszülőkéskeresztszülőkmegha-
tódvaálldogáltak,acsaládtagokközül
néhányan fényképeztek, a többiek
nézegették, méregették a templo-
mot.Mittehetettalelkész?Magyaráz-
nikezdteatemplomláthatórészeit,
azoltárképet,oltárasztalt,aterítőkszí-
nét,éssorkerültarrais,hogyazegy-
háziesztendőnekmelyikszakaszában
vagyunk,beszéltagyülekezetről,az
egyházról, Krisztus népéről – im-
máronnemcsakaszülőknek.
Különös!Senkinemsietett,nem

rohant,nemnyüzsgött;átéltekvég-
revalamiolyat,amiaddighiányzott
azéletükből.Mintakikmozdulatlan-
ságukkal,váratlanáhítatukkalaztfe-
jezikki,hogyjóittlenni.Jóittlen-
niatemplomcsendjében,aholmin-
denabékétésanyugalmatsugároz-
za,mindenannyiramás,mintavi-
harosvilágban.
Jó itt lenni – és nem akarnak

menni,pedigmárjóidejekészenva-
gyunkakeresztelővel,sőtaz„idegen-
vezetéssel”is.Nemakaródzikvissza-
mennianapicsatározásokvilágába,
mégakkorsemsietős,haköztudot-
tanvárjaacsapatotazünnepiebéd.
Mertjóittlenniatemplomhűsében,
aholbéke,csendésnyugalomvan,és
azemberilélekmegsejti,hogyezatér
egészenmás,mintaküzdelmesés
gondokkalterheltvilág.
Egyrenagyobbámulattalnéztem

atemplombólvonakodvatávozókat,
ésmegsejtettemvalamitazemberilé-
lekéhségérőlésszomjúságáról.
Denemezértnemleszigazukaz

éretlen„statisztikusprófétáknak”.
Hanemmertemeszentügymö-

göttazélőIstenáll.Hiábahitteésfél-
te Dávid a zsoltárában, Illés ama
homályosbarlangban,hogyminden-
nek–vagyisIstenügyének–vége,
mertatörténelemUra,amimegvál-
tó Krisztusunk és a hitet ébresztő
Szentlélekmásképpengondolja.
Azoroszvallásbölcselőésmiszti-

kusgondolkodó,Me res kovsz kijmond-
ta az óceán apály-dagály jelensége
kapcsán,hogyilyenazistenhitis.Van
dagálya,amikornagyazáradás,van
apálya,amikormindenvisszahúzód-
ni látszik, de az Óce án – nagyon
szép istenszimbóluma ez Meres-
kovszkijnak–mindigmegmarad.
AlázatosankérjükamiUrunkat,

hogy következhessen a Szentlélek
áradásának,azébredésnekakora,de
azzalazalázattal,amelyreJézusNi-
kodémust tanítja: „A szél ar ra fúj,
amer re akar; hal lod a zú gá sát, de
nem tu dod, hon nan jön, és ho va
megy: így van min den ki, aki a Lé lek -
től szü le tett.” (Jn3,8)

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
es pe res

Különösjelenség?

asz ta li be szél ge té sek… 
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványésaPetőfiIrodalmiMú-
zeumszeretettelvárjaazérdeklődőketmárcius1-jén,pénteken18óra-
korakövetkeződisputájáraaPetőfiIrodalmiMúzeumba(BudapestV.
ker.,Károlyiu.16.).
Disputapartnerek:Ju hász Fe renc íróésKo nok Ta más festőművész.Té-

ma:„A di cső ség fel fény lé se”.Adisputaidejealattélőbenkövethetőabe-
szélgetésapim.hu oldalon.
Arendezvényreabelépőfelnőtteknek600forint,diákoknakésnyug-

díjasoknak300forint(abelépőjegyárávalaPetőfiIrodalmiMúzeumot
támogatja).

H i r d e t é s

Új evan gé li zá ció? – elő adás Ke len föl dön
Akelenföldievangélikusgyülekezettanácstermében(1114Budapest,Bocs-
kaiút10.)március2-án,szombatondélután16.30-korkezdődőszere-
tetvendégségendr. Krá nitz Mi hály egyetemitanárÚj evan gé li zá ció, avagy
re for má ció a ró mai ka to li ku sok nál? címmeltartelőadást.Mindenér-
deklődőtszeretettelhívunkésvárunk.

H i r d e t é s

pó di um be szél ge tés az egy há zi rá di ók ról
AKeresztényÉrtelmiségiFórumkövetkezőalkalmánabudahegyvidé-
kievangélikustemplomban(BudapestXII.ker.,KékGolyóu.17.)feb-
ruár25-én,hétfőn18.30-korAz egy há zi rá di ók le he tő sé gei és sze re pe a
köz élet ben címmelpódiumbeszélgetésttartunk.Előadó:dr. Sza bó Ta -
más, aMáriaRádióelnöke.

fel hí vás a nyu ga ti (du nán tú li) 
evan gé li kus egy ház ke rü let gyü le ke ze te i hez

Tisztelettelkérjükegyházkerületünkvalamennyigyülekezetét,hogy–
akerületújraalakulásáteredményezőzsinatidöntésreemlékezve–afeb-
ruár24-i,vasárnapiistentiszteletekenhálaadóimádságukbanemlékez-
zenekmegegyházkerületünkről!KérjékUrunkáldásátakerületünkben
folyószolgálatra,akerületaktívésnyugállományúvezetőireéstisztség-
viselőire.Imádságaikbangondoljanakkerületünkmindengyülekezeté-
re,egyházmegyéinkre,oktatásiésdiakóniaiintézményeinkre,lelkésze-
inkreésfelügyelőinkre,tisztségviselőinkreéspresbitereinkreésminden
gyülekezetitagunkra,hálátadvaIstennekmegtapasztaltajándékaiért.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

H i r d e t é s

H i r d e t é s

ASemmelweisEgyetemMentálhigiénéIntézeteazEvangélikusHittudományiEgyetemmelésaSzentAtanáz
GörögKatolikusHittudományiFőiskolávalegyüttműködésben2013szeptemberétőlakkreditáltmentálhigié-
néslelkigondozószakirányútovábbképzésthirdet.Afelvételkritériuma:BA,MA,főiskolaivagyegyetemihit-
életivégzettség,egyháziajánlásésszemélyesalkalmasság.Aképzésidőtartama:4félév,560óra(havonta2nap
+2intenzívhét).
JelentkezésilapazSEMentálhigiénéIntézetébenigényelhető–e-mailben:lelkigondozo@mental.usn.huvagy

telefonon:1/266-1022–,vagyletölthetőawww.men tal.usn.hu honlapról.
AképzésrőlbővebbtájékoztatástadTö rök Gá bor (20/6632-389,torokg@mental.usn)ésSem sey Gá bor (20/6632-

390,semsey@mental.usn.hu).

men tál hi gi é nés lel ki gon do zó szak irá nyú to vább kép zé si szak
H i r d e t é s



 e 2013.február24. EvangélikusÉletifjúságioldal

„Mert ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj.” (Lk6,45b)
„Mert mon dom nek tek, ha a ti igaz sá go tok messze fe lül nem múl -
ja az írás tu dó két és fa ri ze u so két, ak kor sem mi kép pen sem
men tek be a mennyek or szá gá ba.”(Mt5,20)
Beszélhetnénkpéldáulazokrólaszemélyekről,azokróladol-

gokról,akiket,amelyeketkülönösenszeretünk.Könnyűhelyzet-
benlennénk,hiszenkinetudnaakárórákigmesélniarról,akihoz-
záközeláll.Avakakutyájáról,akiremindenpillanatbanszámít-
hat.Anagyszülőazunokájáról,azapaakisfiáról,azenészagi-
tárjáról,aszerelmesaszerelméről.Dearróliskönnyűbeszélni,
hogymilyenazIstentúláradószeretete,túlcsordulóirgalma.Aki
egyszerisátélte,hogymilyenazIstenszeretetébenfelébredni,
aznemfelejtiel.Akiegyszerismegtapasztaltamárabűnbocsá-
natfelszabadítóboldogságát,bármikortudrólabeszélni.
Deittmostmásrólvanszó.Ittnemaszeretet,akegyelem

túlcsordulásáról,amindeneketbetöltőirgalomrólkellbeszél-
ni,hanemazonkellelgondolkodnunk,hogymimaradutánunk,
milyennyomothagyunkmagunkután;miaz,amibelőlünkki-
csordult,amirenemfigyeltünk.Afarizeusokigazságakontrol-
lált: tervezett, előre megfogalmazott, előre lejátszott, épp
ezértolykormegjátszottigazság.Demivanaváratlanhelyze-
tekkel?Mitmondunk,mitteszünkakkor,amikornemtudunk
felkészülni,mivan,amikorelveszítjükakontrollt?Azzalvéde-
kezünk,hogycsakkicsúszottaszánkon,pedigéppezárulel,
ezleplezlebennünket.
AFar ka sok kal tán co ló címűfilmdöbbenetesjelenete,amikor

azindiánokmeglátják,hogyafehérvadászokszázávalgyilkol-
tákleabölényeketcsakanyelvükértvagyabőrükért.Szemünk
elétárulavölgy,telebölénytetemekkel,ezmaradtafehérvadá-
szokután.VajonutánunkmimaradakáregySzélrózsatalálko-
zóután,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.Bár-
mi,amiazIstentőljön,jó,mégafeleslegis.
Sajnosazemberfeleslegemás.Teleszemeteljükerdeinket,nem-

csakfolyóinkatéslevegőnkettesszüktönkre,hanemteleszeme-
teljükhitünketis.Aváratlanhelyzetekmutatjákmegleginkább,
hogymivelvanteleaszívünk.Atanultigazságcsakakomfortos
helyzetekrejó.Valójábanakkormutatkozikmegigaziénünk,hi-
tünk,amikorránklépnek,mintegyleejtettfogkrémestubusra.
Amikorszépeketmondanakrólad,amikorsimogatnak,akkor

teisszépeketmondasz–demitmondaszakkor,amikorrádlép-
nek,amikormegtaposnak?Akkormivelvancsordultigaszíved?
Azbiztos,hogyvoltvalaki,akiakkoriskínzóiértimádkozott,

amikorverték.Haazénigazságomnemis,deazövébiztosan
meghaladjaafarizeusokigazságát.

g ÓcsaiZoltán

pa laCK poS ta

Túlcsordulás

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

víz part ról víz part ra
„ABalatonmellőlaBüdös-tó
partjára költözik a Szélrózsa,
aholabadacsonyilátképhelyett
anagymagyarugarbangyö-
nyörködhetmajdalátogató”–
ezekkelahelyszínekadottság-
belikülönbségeireutalószavak-
kaljelentettebeGáncsPéterel-
nök-püspök Mesterházy Ba-
lázs Szélrózsa-atya oldalán,
hogyjövőnyáronajubileumi,
tizedik országos evangélikus
ifjúságitalálkozónak–Váralja,
Bodajk,Debrecen,Kismaros,
Tata,Szolnok,Kőszeg,Szarvas
és Fonyódliget után – Solt-
vadkertadotthont.

Ho mo ki Pál,aházigazdagyü-
lekezetlelkészeörömmelidéz-
tefel,hogybáraTízektagjaival
egyhideg,borús,ködösnapon
tekintettékmegavároshatárá-
bantalálható,hivatalosanVad-
kerti-tónaknevezettállóvízmel-
lettikempinget,amikoratalál-
kozófőszervezőinyomátsem
láthattákannakapezsgő(für-
dő)életnek,amelynyarantajel-
lemziaterületet–mégismeg-
láttákabennerejlőlehetőséget.
Meggyőzésükhöz ráadásul –
tettehozzáalelkész–nemvolt
szükségarra,hogybevesséka
messzeföldönhíresSzentKo-
rona cukrászda ínycsiklandó
finomságaitvagyagyülekezet
borászattalfoglalkozótisztség-
viselőinek ugyancsak jó hírű
palackozottnedűit…
A2014.július23.és27.kö-

zöttesedékesSzélrózsamottó-
ja és központi témája ugyan
mégcsakamennyeiAtyaszá-
máraismert–legalábbisCsiz -
ma dia Nó ra Szélrózsa-koordi-
nátornemtudottmégkonkré-
tumokatmondanierről–,de
hafolytatódikazelmúltévek-
ben kialakult gyakorlat, ak-
kor–feltételeziatudósító–
legkésőbbjövőilyenkoregyjó
hangulatúelőtalálkozókereté-
benerreisfényderül.

g VitálisJudit

Képeskrónika
aSzélrózsa-utótalálkozóról

név jegy: ócsai Zol tán
Pécsievangélikuslelkészvagyok.AkilencvenesévekbenVár-
aljánlaktam,ahol1996-banelőszörrendeztükmegaSzél-
rózsatalálkozót.Annakidejénúgyvéltük,sokkaltöbbér-
tékvankisegyházunkban,mintgondolnánk.Lehetőséget
szerettünkvolnateremteniarra,hogyfiataloktalálkozhas-
sanak,épülhessenekegymáshiteáltal.
AzelmúltévekbenGyőrbenszolgáltam,aholkülönösensok

időttöltöttemaPéterfyevangélikusiskolában.Hitvallásom
ittisazvolt,hogyteretkelladniafiataloknak,hiszennagyon
soktehetségvanközöttük,csaktalánnincsmegazafórum,
közösség,amelybeneztbemutathatják.Azondolgoztam,hogy
atehetségeknekallódjanakel,legyenekegyházunkértékes
tagjai,mindiglegyenekhajlandóktanulni–fiatalkéntésfel-
nőttkéntegyaránt.Ezértszervezünkzeneitáborokatévekóta.
Abemutatkozásésaközösségépítésalkalmamégazevangé-
likusgimnáziumokországostalálkozója(EGOT)is,amely-
nekaszervezésébensokszorrésztvettem.
Számomraazajógyülekezet,amelynemfeltétlenülel-

fogadó,demindigbefogadó,vonzó,denemcsábító,ésabűn-
nélcsakabűnbocsánatotveszikomolyabban.

f Folytatás az 1. oldalról

Amaro DelSzunyoghy Zsolt

Kövesdi Miklós

Püspökdesszert Szemerei Jánossal, Gáncs Péterrel 
és dr. Fabiny Tamással

Szélrózsa Band

A teológushallgatók zene ka rá nak
szolgálata

Kubiszyn Viktort, a Drognapló szerzőjét Bedecs Réka kérdezte
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2013.szeptember1-jétőlazállami
általánosiskolákbanazelsősésaz
ötödikesgyermekekszüleinekvá-
lasztaniukkell,hogygyermeküker-
kölcstan-vagyhit-éserkölcstan-
órákonvegyenrészthetiegyórá-
ban.Azezenórákkalkapcsolatos
szervezésiéstájékoztatásifelada-
tokatakormány20/2012.EMMI
rendeleterögzíti.Azalábbiakban
–aszűkreszabotthatáridőkmiatt
arendelettársadalmivitárabocsá-
totttervezetealapján–aztfoglal-
tukössze,hogyahit-éserkölcstan-
órákszervezésénélmilyenfelada-
taikvannakalelkészeknekéshit-
tanároknak,sajelentkezéssorán
milyenhatáridőkrekellfigyelniük
aszülőknekidéntavasszal.

2013. feb ru ár 28-ig
Alelkész/hittanárjelziazegyház-
községterületéntalálhatóállamiál-
talánosiskoláknakhitoktatásiszán-
dékát, ésmegadja elérhetőségeit
(cím,e-mailcím,telefonszám).
A lelkész/hittanár egyeztet a

szomszédoslelkészekkeléshitta-
nárokkal,valamintmásfelekezetek
képviselőivelisafeladatokesetle-
gesmegosztásaérdekében.

2013. már ci us 1–14. kö zött
A lelkész/hittanár írásban átadja
(például e-mailbenmegküldi) az
evangélikushit-éserkölcstanokta-
tásdokumentumait(tanterv,tan-
anyag,tankönyv,módszertanstb.),
valamintkonkrétszervezésiadato-
kat(kitartjaahit-éserkölcstan-
órát,milyen elérhetőségeken ér-
deklődhetnekaszülők,stb.).
Aziskolákigazgatóikijelölnek

egy-egy napot a leendő első és
ötödikosztályosdiákokésszüleik
tájékoztatására.Eztadátumotleg-
alábbtíznappalelőbbmegküldik
a lelkészeknek/hittanároknak a
korábbanmegadottelérhetősége-
ikre.Alelkész/hittanárrésztvesz
a tájékoztatón, és segédanyago-
katmutatazérdeklődőknek.Haa
lelkész/hittanárszemélyesennem
tud jelen lenni, akkor az általa

megküldöttírottanyagokmegis-
meréséreazigazgatóaszülőknek
lehetőségetbiztosít.

2013. már ci us 16–31. kö zött
Azigazgatókaziskolahonlapján,
hirdetőtáblájánésegyébfórumo-
konnyilvánosságrahozzáka lel-
kész/hittanáráltalmegküldöttírott
információkat.

2013. áp ri lis folyamán
A leendő első osztályos diákok
szüleiabeiratkozáskorválasztanak
azerkölcstanésahit-éserkölcs-
tanórákközül.Alelkész/hittanár
jelenlehetabeiratkozásnál,és/vagy
papíralapúdokumentumokatvi-
hetbeaszülőktájékoztatására.

2013. má jus 20-ig
Aleendőötödikosztályosdiákok
szüleiabeiratkozáskorválasztanak
azerkölcstanésahit-éserkölcs-
tanórákközül.Alelkész/hittanár
jelenlehetabeiratkozásnál,és/vagy
papíralapúdokumentumokatvi-
hetbeaszülőktájékoztatására.

2013. má jus 23-ig
Azigazgatóktájékoztatjákalelké-
szeket/hittanárokatazegyházköz-
ségáltalmeghirdetetthit-éserkölcs-
tanoktatásrajelentkezetttanulókról:
nevüket–osztályukmegjelölésével
együtt–átadjákalelkésznek/hit-
tanárnak.

2013. má jus 30-ig
Az iskola és a lelkész/hittanár
egyeztetatanulócsoportokkiala-
kításáról (összevonható csopor-
tok, órarendi lehetőségek, isko-
lán kívül megtartott hit- és er-
kölcstanórastb.).

2013. jú ni us 30-ig
Azigazgatóktájékoztatjákahit-és
erkölcstanoktatásra jelentkezett
tanulókéscsoportokszámáróla
fenntartót.
g Dr.Kodácsy-SimonEsztEr

ko or di ná tor 
(Ka te che ti kai mun ka cso port)

EvangélikusÉlet 2013.február24. f »prEsbitEri«

b Idén el ső al ka lom mal csat la ko zott
a Bé kés csa bai Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la, Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és
Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény az „Öl tözz pi ros ba, és
mu tasd ki sze re te ted!” ak ci ó hoz,
amely a gyer mek hos pice ha zai
hely ze té re irá nyít ja a fi gyel met.

Aziskolavezetéseelsőszóraakezde-
ményezésmögéállt–mondtaelaz
Evan gé li kus Élet nek Ko la rovsz ki Zol -
tán, azintézményigazgatója.Mintki-
fejtette,aSzememFényeAlapítvány
általútjáraindítottmozgalomkiváló-
analkalmasadiákságkörébenaszo-
ciálisérzékenységfejlesztéséreigazán
életszerűkörülményekközött.Emel-
lettolyanértékekreirányítjaadiákság
ésatanárikarfigyelmét,mintazada-
kozás,anehézsorsúakfelkarolása.Ez-
zelpárhuzamosansajáthelyzetünkis
–másoknehézségeinekfényében–
másmegítélésaláesik,jobbanmeg-
becsüljükazegészséget,atestivagy
lelkijólétet.

Hogymennyireilleszkedikazisko-
laszellemiségébe,jólmutatjaarendez-
vénysikereis.Február15-énatanári
karteljesegyetértésétfejeztekiacé-
lokkal,éspirosbaöltözött.Nagyonsok
gyermekispirosruházatotvagykiegé-
szítőtöltött,különösenakisebbek–
azelsősökésazötödikesek–mutat-
koztak aktívnak e téren. Utóbbiak
vállalták,hogykétszázforintosado-
mányértárusítjákapirosszínűgyü-
mölcsteátésapirosszívetformázó
kekszesédességet.Azadományokból
összegyűjtöttpénzMagyarországel-
ső gyermekhospice-házának – az
egykoribeteg,Vár dai Dó ra emléké-
reDóriHáznevetviselő,kétévebe-
indítottpécsiintézménynek–amű-
ködtetésétfogjaszolgálni.
Abékéscsabaievangélikusgimná-

ziumamegyében,sőtatérségbenel-
sőkéntcsatlakozottakezdeményezés-
hez,köszönhetőenDa rá nyi Ka ta lin
tanárnőnek,aki–mintlapunknakel-
mondta–maximálisan egyetért a
SzememFényeAlapítványcéljaival
ésszemléletmódjával,éscéljáultűz-
teki,hogyezeketmásokkalismeg-
ismerteti.

Az alapítvány tíz éve működő,
igenaktívcivilszervezetkéntelsősor-
banagyógyíthatatlanbetegségben
szenvedőgyermekeknekéscsalád-
juknaknyújtkézzelfoghatószolgál-
tatásokatakáréveken,évtizedeken
keresztül. Tevékenységének fontos
részeaszülőkésnagyszülőktámo-
gatásagyászukban,abeteggyermek
testvérének lelkigondozása, ameg
nemgyógyítottgyermekekemléké-
nek méltó ápolása – mutatott rá
DarányiKatalin.
Mindezekhiánypótló,azország-

banúttörő kezdeményezések,me-
lyekrenagyszükségvan.Becslések
szerinthazánkbanmintegykétezer
családbannevelnekgyógyíthatatlan
beteggyermeket.
A Szemem Fénye Alapítvány

egészműködésével,ígyaz„Öltözz
pirosba…”mozgalommalisoldani
kívánjaagyermekhalállalkapcsola-
tosfélelmeket,atársadalomegészé-
ben meglévő elutasító gondolko-
dásmódot,amelyazelmúlást,külö-
nösenagyermekekhaláláttabuként
kezeli.

g SzEgfűKatalin

piroslufikszálltakfelaziskolaudvaron
El mú lás sal kap cso la tos ta bu kat dön tö get a gyer mek hos pice-ala pít vány

„Jézuskövetéséhezelkötelezettdön-
tésrevanszükség–mondtaLk9,57–
62 alapján tartott prédikációjában

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

az egyházmegye vezetőit arra is,
hogyelhívásukközösségiszolgálat-
raszól,amelyetesperesésfelügyelő
egymástsegítvetudvégezni.
Molnár István az istentisztelet

után,aközgyűlésenszékfoglalójában
arról beszélt, hogy amúlt értékeit
megtartó,deegybenazújfelényitott
gondolkodássalszeretnehelytállni,
élveakapottlehetőséggel.Mé szá ros
Ta más egyházkerületi felügyelő –
úgyis,mintközvetlenelődjeatiszt-
ségben–arrabiztattaazújegyház-
megyeifelügyelőt,hogyéletefolya-
matosimád ság ma ra ton legyen.
KöszöntéstBen ce Im re, a Budai

Egyházmegyeesperesemondott,a
fejér-komáromi lelkészek jókíván-
ságaitpedigVan csai Jó zsef lelkészad-
taát.

g A.M.

Közösségiszolgálatban
Egy ház me gyei fel ügye lőt ik tat tak Sú ron

b A Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye új fel ügye lő jé nek, MolnárIstvánnak
a szol gá lat ba lé pé sét ün ne pel ték a sú ri evan gé li kus temp lom ban össze -
gyü le ke zett hí vek feb ru ár 16-án, szom ba ton dél után. Az al kal mon Sze-
mereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is -
ten igé jét, a be ik ta tás fel ada tát pe dig SzarkaIstván es pe res vé gez te.
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„Öl tözz pi ros ba…” – óri á si szí vet for mál tak a pi ros ba öl tö zött di á kok és ta ná rok a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná -
zi um ud va rán

Hit-éserkölcstanórák:
ki,mit,mikor?
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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., Hű -
vös völ gyi út 193. de.9.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAnd-
rás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csil lag -
hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.DonáthLászló;Óbu da, III., Dévai
Bí ró 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;
Fa sor, VII., Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.
11.(úrv.,szuplikáció)FerencziÁgnes;Jó zsefváros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.
RománnéBolbaMárta;VIII., Rá kóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulya
Hilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (ka to li kus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;
liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;
Ke len föld, 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;An gyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.(szuplikáció)KochSzilvia;
Zug  ló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.And-
rás;Rákospalota, XV., Juhos utca 28. (kistemplom) de.10.PonicsánErzsébet;
Rá kos szentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cin kota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.(úrv.)HalászAlexandra;Má tyás föld, XVI.,
Pro dám u. 24. de.9.(úrv.)HalászAlexandra;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.KovácsÁron;
Rá kos csaba, XVII., Péceli út 146. de.9.NagynéSzekerÉva;Rákosliget, XVII.,
Gó zon Gy. u. de.11.NagynéSzekerÉva;Pest szent lőrinc, XVIII., Kossuth tér
3. de.10.(úrv.)GyőriGábor;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
temp lom) 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;Bu -
da fok, XXII., Játék u. 16. de.10.HokkerZsolt;Budaörs, Szabadság út 75. de.
10.EndreffyGéza;Pi lis vö rös vár (református templom) du.2.(úrv.);Budakeszi,
Fő út 155. (gyü le ke zeti terem) de.fél10.dr.LacknerPál.

istentiszteleti rend • 2013. február 24.

krónika

Összeállította: BallaMária

H i r d e t é s

A püspök a hálaadás fontosságát
hangsúlyoztaatíz leprástörténete
(Lk17,11–19)alapjántartottprédiká-
ciójában.„Szegényebbazazember,
akinemtudköszönetetmondani–
fogalmazott Szemerei János. – A
hálaadóalkalmakerőforrásoklehet-
nek, ha észrevesszük, hogy Isten
ajándékaiazok,amelyekéletünketér-
telmesséteszik.”
Azistentiszteletetkövetőközgyű-

lésenahálaadásjegyébengyülekezeti
tagokmondtakverseket,ésafiatalok
isműsortadtak.Aleányegyházköz-
séggondnokai–Né meth Mik lós és

Ma lat idesz Ádám –beszámoltakaz
elvégzett felújításimunkákról.Kö-
szöntéstmondottMé szá ros Ta más
egyházkerületifelügyelő,Mol nár Ist -
ván fejér-komáromiegyházmegyei
felügyelő,valamintFeny ves Pé ter, a
várospolgármestereis.
Azörömteliünnepléstahívekare-

formátusgyülekezetiterembentar-
tottszeretetvendégségenfolytatták,
ahol a vendégeknek lehetőségük
nyíltmegkóstolniahelyispecialitás-
ként számon tartottborlevestésa
mellékínáltkvircedlitis.

g AdámiMária

Hét–teljesenkülönbözőhátterűés
eltérőmúltú–istenhívőhivatásosze-
nészösszeállt,hogyvalamiújatésfris-
sítőtalkossonamagyarkeresztény
könnyűzeneipalettán.Egydologbiz-
tosanközösbennük:nemmagukban
bíznak. Mindannyian Jézus Krisz-
tustvalljákszemélyesmegváltójuk-
nak,akitegyszívvelésegyLélekkel
dicsőítenekzenéjükkel.
AHe lyes_Beat zenekarcélja,hogy

Magyarországon ismegteremtse a
modernmagyarnyelvűgospelt.Ze-
néjükbenaszokottnálnagyobbteret
adva a hangszereknek a legújabb
hangzásokatalkalmazzák,eközben
pedigigenfontosnaktekintikami-
nőségetésazeneiigényességetis.

Nincs más Is ten című–idénfeb-
ruárbanmegjelent–lemezüktizen-
egy ismert keresztény dicsőítő dal
rendhagyófeldolgozásaittartalmaz-
za.Akorongcímadódaláhozkészült
videoklipmármegtekinthetőYou-
Tube-csatornájukon,azalbumpedig
megrendelhetőahe lyes be at.huweb-
oldalon.

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

gyekkaphatókamom.jegy.hu oldalon
ésahelyszínen.

d EvÉ let-in fó

Gospel–magyarulKívülimaház,
belültemplom

Há la adás Mó ron

b Temp lo mi be ren de zést ka pott a mó ri evan gé li kus ima ház. Töb bek kö -
zött új szó szék és ol tár elő lap ké szült, Né met or szág ból pe dig aján dék
temp lom pa dok ér kez tek a kö zös ség is ten tisz te le ti éle té nek gaz da gí -
tá sá ra. A bel ső fel újí tá sért ün ne pi is ten tisz te le ten ad tak há lát a
gyü le ke zet tag jai feb ru ár 17-én, va sár nap dél után. Az al kal mon Sze-
mereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te
Is ten igé jét. A li tur gi á ban SzarkaIstván es pe res és a he lyet tes ként Mó -
ron szol gá ló KadlecsikZoltán lel kész mű kö dött köz re.
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prog ram

már ci us 8., pén tek
18.00:Vacsora
19.00: Köszöntés, bemutatkozás
(Sze me rei Já nos, Mé szá ros Ta más)
19.30:Képesbeszámolóabátony-
terenyeigyülekezetrészéreszerve-
zettgyűjtésrőlésazadománycél-
bajuttatásáról(Bo kor Bé la)
19.45:Előadás:„Egy más ter hét hor -
doz zá tok” (dr. Ga rá di Pé ter)
21.00:Estiáhítat,vesperás(Ben c ze
And rás)

már ci us 9., szom bat
8.00:Reggeli
9.00:Reggeliáhítat(Ko vács né Tóth
Már ta)
9.30:Be mu tat koz nak 
az egy ház me gyék
•VasiEgyházmegye:Gyülekezetés
szeretetszolgálategymásrahatása
• Somogy-Zalai Egyházmegye: A
szórványgondozásörömeiésnehéz-
ségei
•SoproniEgyházmegye:Gyülekezet
ésegyházioktatásegymásrahatása
10.30:Szünet

11.00:Be mu tat koz nak 
az egy ház me gyék (folytatás)
•VeszprémiEgyházmegye:Egyház-
megyénbelülikapcsolatoképítése
• Győr-Mosoni Egyházmegye:
Gyermekmunka,hitoktatáshatása
agyülekezetre
• Fejér-Komáromi Egyházmegye:
Azegyházzenébenrejlőlehetőségek
agyülekezetépítésre
12.30:Ebéd
14.30:Egyházkerületifórum
15.30:Záróúrvacsoraiistentisztelet
(Sze me rei Já nos)

a nyu ga ti (du nán tú li) evan gé li kus egy ház ke rü let 
gyü le ke ze ti el nök sé ge i nek kon fe ren ci á ja

Nagytisztelettelésszeretettelhívjukésvárjukgyülekeze-
teinkésegyházmegyéinkelnökségeit,lelkészeketésfelügye-
lőketmárcius8–9-énBalatonszárszóraterveink,felada-
tainkéslehetőségeinkmegbeszélésére,tapasztalatainkki-

cseréléséreéslelkitöltekezésre.Kérjük,részvételiszándé-
kukatlegkésőbbfebruár28-igjelezzékagyőripüspökihi-
vatalban.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé geBalról jobbra: Kad le csik Zol tán, Sze me rei Já nos és Szar ka Ist ván
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Habárazipariforradalomótavégbe-
menőfejlődéseredményeképpenaz
elmúltévszázadokfolyamánsorraje-
lentekmegújabbgépekésközleke-
désieszközök,azajkároshatásainak
vizsgálatacsaka20.századvégére
váltegyrefontosabb(sőtégető)kér-
déssé.
Mígegykorcsaknéhányza-

katológőzmozdonyvertefela
csendet,addigmáraamegnö-
vekedett(közútiéslégi)forga-
lom,deszámosmás–főkénta
munkáhozvagyakáraszórako-
záshozkapcsolódó–emberite-
vékenységkövetkeztébenisje-
lentőszajterhelésérbennünket.
Sokesetben fel sem ismerjük
ennektesti-lelkiegészségünk-
regyakorolthatását.
Elődeinkéleténektermésze-

tesvelejárójavoltacsend(talán
nemvéletlen,hogyhajdanánaz
emberekésatelepüléseknyu-
galmára ügyelő tisztviselőket
csend biz tos nak nevezték,vidé-
kenpedigegyidőbenacsend -
őr ség vigyáztaarendet),napja-
inkraazonbantudatosantöre-
kednünk kell a csendmegte-
remtésére. Ma már találkoz-
hatunk olyan fogalmakkal is,
mintacsendvédelemvagyazaj(és
rezgés)ellenivédelem.
Acsendnektöbbféleértelmezése

lehetséges.Fizikaiértelembenvéve
a csend az az állapot, amelyben
hang,zajnemhallatszik.Mérésekés
vizsgálatokalapjánhatároztákmeg
akörnyezetizaj-ésrezgésterhelési
határértékeket,illetvepontosanmeg
vannnakhatározvaazokazajszintek
is,amelyekbizonyos időutánmár
különbözőmértékűegészségkároso-
dástokoznakszervezetünkben.
Másmegközelítésben–deazed-

digiekkelszorosösszefüggésben–
beszélhetünkacsendlelkiértelme-
zésérőlis.Vannakhelyzetek,amikor
nincs értelmük a szavaknak,mert
„süket fülekre találnak”, nem hall

megminket senki, vagyéppenmi
nemhalljukmegannakaszavát,aki-
nekakkorszükségelehetrá.ABe-
tesdapartján fekvő,harmincnyolc
éve beteg ember így fogalmaz:
„Uram, nincs em be rem…” (Jn5,7)Eb-
benanyomasztó„síricsendben”el-
bizonytalanodunk,kétségbeesünk,

mintha megszűnt volna körülöt-
tünkazélet.Azsoltárosígyfogal-
maz:„Ha az Úr nem se gí tett vol na
raj tam, én már a csend ho ná ban lak -
nám.” (Zsolt94,17)
Ámacsendrőláltalábanvalamijó,

megnyugtató érzés jut eszünkbe,
amelyresokszorcsakvágyakozunk.
Atudatosanválasztottcsend,azel-
csendesedéssokszellemi-lelkiérték
ésélményforrásalehet.Gondolha-
tunkittaszerzetesekkolostoriéle-
tére, akülönbözőzarándoklatokra
(az Evan gé li kus Élet hasábjain is
többszörolvashattunkpéldáulevan-
gélikusszemszögbőlaSzentJakab-
zarándokútélményeiről),aTaizé-al-
kalmakra,melyekcéljaelsősorbanaz
Istennelvalóközösségmélyebbmeg-

tapasztalása. (Ahol például éppen
éneklésselhangolódunkráabelsőel-
csendesedésre.)
Eznemállapot,hanemsokkalin-

kább„cselekvés”,egydinamikusIs-
ten-emberkapcsolat.Ebbenazél te -
tő csendbenszülethetmegazIsten-
revalóodafigyelés,azIstennelvaló
párbeszéd:azimádság.Ant hony de
Mello jezsuitaszerzetesígyfogalmaz
A csend sza va címűkönyvében:„Eb-
ben a hallgatásban tapasztalható
megateremtésselvalóegység.”
Azonbangyakranéppenezahar-

mónianemműködikazemberéle-
tében,éslegtöbbszöréppenő
maga töri össze. Ba bits Mi -
hály ígyírKo rán éb red tem cí-
mű versében: „Korán ébred-
tem.Ablakommég / ki nem
nyitottaaszemét,/saCsönd
nem hagyta abba a zenét, /
örökzenéjét,melyetmindenéj-
jel/elkezdésfolytat,mígadur-
vaember/kinemütikezéből
hegedűjét.”
Máraannyizajostevékeny-

séggelvettükkörülmagunkat,
hogymármeg semhalljuk a
megnövekedett ingerküszö-
bünkalattihalkneszeket,csak
egy-egykirándulásvagyanya-
ralásalatt„vanidőnk”meghal-
laniatücsökciripelésétvagya
madarakénekét.
Mertameghalláshoznem-

csakfülkell,hanemszívis:rá-
hangolódás,odafigyelés.(Akí-
nainyelveztjólkifejezi,mert

ameg hall gat ni igébenbennerejlika
fül ésaszív szóis.)AhogyJézusis
meghallgattaésmeghallottaarászo-
rulók, a betegek, a kirekesztettek
szavát.

Pa ul Ger hardt egyikénekversében
jólrávilágítarra,hogyazemberiga-
zicsendjeahitben,azIstenirántifel-
tétlenbizalombangyökerezik:„Légy
csendesszívvel,légybékével,/Bíz-
zál,ember,azIstenben!/Nálavan
örömnagybőséggel, /Velecélhoz
érszmindenben.”
Jólenne,haeztava ló di csendet

minél többszörmegélnénk, akár a
templomfalainbelül,akárazokonkí-
vül,hogynekelljenCD-nmegvásá-
rolnunk…

g JCsCs

Légycsendesszívvel!
b A mi nap egy ke res ke del mi (!) rá dió hí rei kö zött is sze re pelt, hogy egy

ang li ai kis vá ros gyü le ke ze te CD-t adott ki, me lyen temp lo muk
csend je hall(gat)ha tó. (Akezdeményezésről Si ke res a temp lo mi csend
címmellapunkmúlthetiszámának14.oldalánírtunk.–Aszerk.) A
„hang anya gon” csak ap ró ne szek és az ut ca kí vül ről be szű rő dő halk
zö re jei tö rik meg a csen det. A gyü le ke zet a le mez árá ból szár ma zó be -
vé telt a temp lom fel újí tá sá ra kí ván ja for dí ta ni. El gon dol kod ta tó öt -
let – és ta lán még el gon dol kod ta tóbb, hogy a CD nagy nép sze rű ség -
nek ör vend. Úgy lát szik, a lel kész egy gya ko ri hi ányt vett ész re a hí -
vei kö ré ben, s az or vos lá sá ra mű kö dő „te rá pi át” is ja va solt…

mozaik

Megrendelőlap
Ezen nel meg ren de lem az EvangélikusÉletet

negyedévre:3575forintértfélévre:7150forintértegyévre:14300forintért

Megrendelőneveéscíme:

Kézbesítésinévéscím:
(ajándékelőfizetésesetén)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) érvényesek!

Kérjük,aszelvénytNYOMTATOTTNAGYBETŰKKELtöltseki,ésküldjevisszaazalábbicímre:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői 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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Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

e vé l&le vé l

re for má ció és to le ran cia – 
avagy a tü re lem lu ther-ró zsát te rem
Kiskőrösönidénegyevangélikusáltalánosiskolávalésegygimnáziummal
gazdagodottgyülekezetünk.Azönkormányzattólátvettintézményekbenmeg-
kezdődöttakeresztyénnevelés,melyet–Istennekhála–mindeddigpozi-
tívvisszajelzésekésörömtelirendezvényekkísértek.
Gyülekezetünkbenrégihagyományavanatéliteaestéknek,ahováagyere-

keketszüleikkel,családjukkalegyütthívjukmegegy-egykötetlenebbszeretet-
vendégségreéselőadásra,áhítatra.Idéna2011ótaevangélikusHarangvirágÓvo-
dánakésvárosunkmindkétáltalánosiskolájánakevangélikuscsaládjaitláttuk
vendégülnégyestén.Arendezvénynemtitkoltcéljaagyülekezetépítés:hogy
kapcsolatbakerüljünkaszülőkkel,hívogassukőketalkalmainkra,ésegykicsit
közvetlenebbmódonismegismerkedhessünkvelük.
Aszázharminc-százhatvanfősalkalmakatévfolyamokrabontvatartot-

tukmeg,mindenkorosztálytanekimegfelelőcsaládijátékokkal,interak-
tívfeladatokkalvártunk,sőtmégtáncraisperdültünkegyzsidógyermek-
táncerejéig.
Ahittanórákontanulténekeketagyerekekaszülőkkelegyütténekelték,

ígyőkisbepillantástnyerhettekazintézménybenfolyómunkába,azáhíta-
tonkeresztüljobbanmegismerhettékegyházunkszellemiségét.
Azestgondolatköréta2013-asévmottójaadta:re for má ció és to le ran cia,

valamintazehhezkapcsolódóbibliaiige:„Vi sel jé tek el egy mást sze re tet ben!”
(Ef4,2)Tolerancia,türelem,szeretet–hangzatosjelszavak,megvalósításuk
azonbansokszoracsaládiéletbenisnehezenmegy.Hogyanfejezzükkisze-
retetünketcsaládtagjainkfelé–errőltartottáhítatotSzűcs Má ria iskolalel-
készazestékfolyamán.
KiinduláskéntmindencsaládrajzoltegyLuther-rózsát.Avirágötszirma

aGaryChapman-féleötszeretetnyelvetszimbolizálta.Azelismerőszavak,
aminőségiidő,ajándé-
kozás, szívesség, testi
érintésaszeretetkinyil-
vánításánakötalapvető
formája, ezek segítsé-
géveltudatjukamásik-
kal: „Fontos vagy szá-
momra,figyelekrád.”A
szemléletespéldáksegí-
tettekmindenkinekfel-
ismerni, hogy család-
tagjainknakmiazigazi
szeretetnyelvük, mire
vágynak, hogyan tud-
jukfeltöltenia„szeretet-
tankjukat”.
Nemcsakegymásfeléfordulhattunk,hanemaztismegláthattuk,hogyIs-

tenishasonlómódonmutatjamegirántunkvalószeretetét.Bátorítóigéjé-
velerősít,haelcsüggedünk,minőségiidőttölthetünkjelenlétében,ajándé-
kaivalhalmozel,ésgondoskodikrólunk,megérintilelkünket,azúrvacso-
rábanpedigfizikaivalóságábanisérintkezhetünkJézussal.
Aszeretetnyelvekalkalmazásanemkönnyűfeladat,sok-soktürelem,áldo-

zat,odafigyelés,tudatosdöntéseksorozatakellhozzá.Haazonbanmegvaló-
sul,létrejönacsaládiharmónia,erősházasságésbizalommalteljesszülő-gye-
rekkapcsolatalakulhatki.Aszeretetnyelvekalkalmazásávalésfelismerésé-
velIstennelvalókapcsolatunkisgyümölcsözővéválik,megtereméletünkben
mindaz,amitaLuther-rózsajelképez:JézusKrisztuskeresztje,Istenszere-
teteaszívben,ahitbékességeésvigasztalásaafehérszirmokban,azeljö-
vendőboldogreménységmárittaföldön,azégkékjébenésazörökéletko-
ronájaazaranygyűrűben.
Atartalmaslelkitáplálékutánszeretetvendégségkövetkezett,aholkötet-

lenültudtunkbeszélgetniegymással.Azestéténekléssel,imádsággal,áldás-
salzártuk–azzalareménységgel,hogyjövőreistalálkozunkilyenformá-
banaszülőkkel,gyerekekkel.
Azalkalomrólkészült fényképekagyülekezethonlapján (http://kis ko -

ros.evan ge li kus.hu/)megtekinthetők.
FarkasnéGombárIldikó (Kiskőrös)

az evan ge li kus.hu hon lap ról ajánl juk
1%-os kam pány
AMagyarországiEvangélikusEgyházidei1%-oskampányánakközéppontjábanazazüzenetáll,hogy
acivileknekcímzettegyszázalékokmellettazegyházaknakjuttatandóegyszázalékokfelajánlásával
mégegyszersegíthetünkembertársainkon.Ígypéldáulidősotthonaink,anyaotthonainklakóinakel-
látásátistámogathatjuk.Számosvideofilmetkészítettünk,amelyekbenezeknekazotthonoknakaz
életétmutatjukbe(videó:Győ ri And rás Ti mó the us ésHor váth-Bol la Zsu zsan na):Éva né ni jár ni ta -
nul – Egy evan gé li kus idő sott hon la kó ját kér dez tük: href.hu/x/jcye• Míg e föld az ott ho nod… – Egy
evan gé li kus idő sott hon la kó ját kér dez tük: href.hu/x/jcyn• Édes anyák küz del mei – Sok gye rek kel, sza -
kí tás, vá lás után, anya ott hon ban: href.hu/x/jcyk
Aplakátkészítéskulisszatitkaibavezetnekbeazalábbiírások:Mi ért jó evan gé li kus nak len ni? – Be -

szél ge tés Sze be nyi Ág nes sel és Hor váth Ba lázzsal: href.hu/x/jcym• Tedd tel jes sé a mo solyt – Be kuk -
kan tunk a pla kát ké szí tés fo lya ma tá ba: href.hu/x/jcyg• No votny Zol tán, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház egy szá za lé kos kam pá nyá nak „hang ja” – Fo tók a hang fel vé tel ről: href.hu/x/jcyi

in ter júk
Va la ki mond ja meg ne kem, hogy nem él tem hi á ba! – Be szél ge tés a be te gek vi lág nap ja al kal má val Ka -
lo csa Zsu zsan na kór ház lel késszel: href.hu/x/jcyp• A há zas ság a he te ro sze xu á li sok szá má ra al kal mas
élet for ma – Evan gé li kus ként a ho mo sze xu á li sok há zas sá gá ról (frissítve a francia háttéranyaggal):
href.hu/x/jcyr• Az együtt töl tött mi nő sé gi idő ben bíz va – In ter jú a há zas ság he te kap csán Vár nagy And -
re á val és Far kas Zsolt tal: href.hu/x/jcyt

Hit- és er kölcs tan ok ta tás
Atervekszerint2013szeptemberétőlindulaziskolákbanakötelezőenválaszthatóhit-éserkölcstan-,
valamintazerkölcstanoktatás.AMagyarországiEvangélikusEgyháziskészülerre,ésszeretnénk,ha
minéltöbbenválasztanákamifelekezetünkáltalszervezetthittanórákat.Miértválasszákaszülők,
gyerekekésfiatalokazevangélikushittant?Gyerekeket,hitoktatókatéslelkészeketkérdeztünkazevan -
ge li kus.hu-nláthatóreklámvideókban(videó:GyőriAndrásTimótheusésHorváth-BollaZsuzsanna):
http://www.evan ge li kus.hu/hit tan fil mek
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VASÁRNAP

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

HÉTFŐ

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

KEDD

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 dokumentumfilm-
sorozat)
Titkosszolgálategykolostorban
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
(corvinusradio.hu)

SZERDA

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

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 dokumentumfilm-
sorozat)
Titkosszolgálatahatárontúl
18.45 / M2
Vízipók-csodapók
(magyar rajzfilmsorozat)
21.05 / Duna Tv
Csoda Krakkóban
(magyar játékfilm, 2004) (95’)

PÉNTEK

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 Mozart-
feldolgozások az Ekseption
együttes feldolgozásában
21.25 / Duna World
Ottlik 100
(magyar dokumentumfilm)

SZOMBAT

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’)

VASÁRNAP

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)

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

va sár nap (feb ru ár 24.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta -
lak ki, és ren del te lek ti te ket ar ra, hogy el men je tek, és gyü möl csöt te rem je tek.” Jn15,16a
(5Móz32,10c;Mk12,1–12;Róm5,1–5/6–11/;Zsolt10)Jézusatanítványiléttelkap-
csolatbankétfontosdolgothangsúlyoz:egyrésztazt,hogynemamiakaratunk,
hanemazőmegszólítószavamiattvagyunkkeresztények,másrésztpedigazt,
hogyagyümölcsözőhívőéletnemszabadonválaszthatótantárgy,hanemkö-
telezőfeladat…Ugye,masemfelejtjükel,hogyeztkomolyankellvennünk?

Hét fő (feb ru ár 25.)
Ek kor oda men tek a ta nít vá nyok Jé zus hoz, fel éb resz tet ték, és így szól tak: „Mes ter,
Mes ter, el ve szünk!” Ő pe dig fel kelt, rá pa ran csolt a hul lá mok ra, mi re azok le csil -
la pod tak, és csen des ség lett.Lk8,24(Zsolt30,4;Jer26,1–3.7–16.24;Lk11,14–28)
Atanítványok,akiknekhajójaide-odahánykódikaviharostengeren,felébresz-
tikJézust,éssegítségetkérnektőle.Nemtehetnekmást,hiszenazéletükatét,
ésnemiscsalódnak,mertJézus,akinekhatalmavanatermészeterőiésminden-
félebajokfelett,megmentiőket…Miértvanaz,hogymasokan,akiknekéletét
viharoktépázzák,nemcsakhogynemkérik,denemisfogadjákelasegítséget?

Kedd (feb ru ár 26.)
Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi a jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr! Csak
azt, hogy élj tör vény sze rint, tö re kedj sze re tet re, és légy alá za tos Is te ned del szem -
ben.Mik6,8(Fil2,5;Jób2,1–10;Lk11,29–36)Izráelnépetörekszikarra,hogy
helyesistentiszteletetgyakoroljon.Számbavesziakülönbözőáldozatilehe-
tőségeket,készlenneakárezer,tízezeráldozatotisbemutatni,sőtapogányok
gyakorlatárautalvafelvetiazemberáldozatkérdésétis:„Uram,kérhetszbár-
mit,akármilyennagydolgot,megteszemérted!”ÉsIstennemkérmást,csak
azt,hogyamindennapiéletüklegyenistentisztelet,ésahétköznapokbanmu-
tassákmegdöntéseikben,irgalmastetteikben,Istenirántialázatban,hogyaz
Úrhoztartoznak…Istentisztelet-eazéletünk?

Szer da (feb ru ár 27.)
Az Is ten nagy örö möt szer zett ne kik. Még az asszo nyok és gyer me kek is örül -
tek. Messzi re el hal lat szott, hogy mennyi re örül nek Je ru zsá lem ben.Neh12,43
(Lk13,17b;2Móz17,1–7;Lk11,37–54)Istennépeátéli,hogyvalósággáváltaz
ígéret.Kiszabadultakababilonifogságból,hazatértekországukba,ésújjáépí-
tettékJeruzsálemet.Egyújkorszakküszöbénállnak.Hálaadóünnepettarta-
nak,ésmegerősítikIstenükkelvalószövetségüket.Azörömbetöltiminden-
kinekaszívét,ésbizonyságtételléválik,melymásokhoziseljut…Amegvál-
tásörömhírebetölt-ebennünket,éselhallatszik-emesszire?

Csü tör tök (feb ru ár 28.)
De kí ván juk, hogy kö zü le tek min den ki ugyan azt az igye ke ze tet ta nú sít sa mind -
vé gig, amíg a re mény ség egé szen be nem tel je se dik.Zsid6,11(Ézs30,26;1Jn1,8–
2,2/3–6/;Lk18,31–43)Akeresztényemberéletétalapvetőenmeghatározzaaz
ahit,amelyIstenmegtapasztaltszeretetéből,Krisztusgolgotaiáldozatábólés
aSzentléleknaponkéntiútmutatásábólfakad.Ésmindezszolgálatraindít;ar-
ra,hogyészrevegyükatestvérekszükségeit,ésépítsükagyülekezetet.Amai
igeaszolgálatbanvalóbuzgóigyekezetetésamindvégigtartóreménységet
hangsúlyozza,amelyaközösségvalamennyitagjaszámárakívánatos…Tény-
legtermészetesezmindannyiunknak?

pén tek (már ci us 1.)
Áld jon meg té ged az Úr, és őriz zen meg té ged! 4Móz6,24(Filem25;Lk9,43b–
48;Lk19,1–10)Istennépeapusztábanátéli:azÚr,akikihoztaőketanyomo-
rúságföldjéről,szövetségetkötöttvelük,ésatörvényekáltalkonkrétútmu-
tatástadottamindennapokbanvalóhelytálláshoz.Arendelkezésekközöttegy
áldásisszerepel,amelynektovábbadásátÁronkapjafeladatul.Azároniáldás
szavaiszámunkraismerősencsengnek,hiszenazistentiszteletvégénezzelin-
dulhatunkvisszaotthonunkba…Tudjuk-e,micsodaajándék,hogyáldássaltér-
hetünkvisszaszeretteinkhezésfeladatainkhoz?

Szom bat (már ci us 2.)
Jób áll ha ta tos sá gá ról hal lot ta tok, és lát tá tok, ho gyan in téz te a sor sát az Úr; mert
igen ir gal mas és kö nyö rü le tes az Úr. Jak5,11b(Zsolt57,2b;Gal2,16–21;Lk19,11–
27)Jób köny ve acsapásokésveszteségeksúlyaalattroskadozóembertszólítja
meg,éskitartásra,állhatatosságra,reménységrebuzdítja,bársokakszámáraért-
hetetlenésmegbotránkoztató,hogyazÚrhogyanengedhetimegeztamérhe-
tetlenszenvedést,aszinteemberfelettipróbát.Neértsükfélreazapostolimeg-
fogalmazást:nemarrólvanszó,hogyJóbéleténekmélypontjaiazistenigond-
viselésgyöngyszemei,hanemarról,hogy–aKároli-fordításszavaival–milett
az„Úr tól va ló vé ge” ennekapróbának…Meglátjuk-eahitünketpróbáló,érthe-
tetlenhelyzetekben,hogyacélfelőlértelmetnyerhetminden?
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

APRÓHIRDETÉSEK

Templomok,templomtornyokfel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

* * *

Hetvenéveskorigmegbízható,becsü-
letes,keresztényéletvitelűtársatke-
resekKözép-Magyarországterületén.
Őszinte, szolid, szorgalmas, hívő
asszonyvagyok.Aközösútreményé-
ben:30/871-8644.

* * *

Evangélikushölgycsaládoknálvállal
gyermekfelügyeletet,bejárónőimun-
kát–20/412-2886.

1% – Brocs kó la jos
Köz hasz nú ala pít vány
A Magyarországi Evangélikus
EgyházBudapestiKollégiumá-
nak(1077Budapest,Rózsákte-
re1.)BrocskóLajosKözhasznú
AlapítványatisztelettelkériÖnt,
hogyadója1%-ávaltámogassaa
kollégiumbanlakódiákokszoci-
ális,infrastrukturáliséletkörül-
ményeinekfejlesztését.Adószá-
munk:18210754-1-42.Köszönjük
támogatását.

1% – 
erős vár ala pít vány

AzErősVárAlapítványaKispes-
ti Evangélikus Gyülekezetért
számlájáraa2011.éviszemélyi
jövedelemadó1%-ánakfelajánlá-
sából 142 131 forint érkezett.
Eztazösszegetatemplomkül-
sőésbelsőfelújításárafordítjuk.
Ezútonisköszönjüktestvéreink
támogatását.

evan gé li kus if jú sá gi mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban
Február24-én,vasárnapazM1-en11.10-tőlEvan gé li kus if jú sá gi mű sort
láthatunk.

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d .  é l E d ?

nyug dí jas lel kész csa lá dok össze jö ve te le
Anyugdíjaslelkészcsaládokmárcius1-jénféltízkortartjákösszejövetelü-
ketaDeáktéren.Dr. Orosz Gá bor Vik tor tartelőadástKe resz tyén em ber -
kép és a transz hu mán lény címmel.Szeretettelvárjukatestvéreket.


