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„A fó rum pél dát kí nál ar ra, hogy a ke resz tény ség nek 
és a köz élet nek nagy az érint ke zé si fe lü le te. Mer kel
asszony fel lé pé se két ség kí vül ran got ad a Kirchen tag nak.
Ám er re a nyil vá nos ság ra alig ha nem ne ki is szük sé ge
van, bő há rom hó nap pal a par la men ti vá lasz tá sok előtt.”
Kancellárésállamelnökazegyházinapokon f 10.oldal

„A Szent há rom sá got hin nünk
kell, hogy le tud juk von ni 
az üd vös sé günk re néz ve 
szük sé ges kö vet kez te té se ket.”

Avasárnapigéje
f 2.oldal

Határtalanpünkösd f 4.oldal
Családinapazanyaóvóban f 4.oldal
Hagyományésélővíz f 6.oldal
Kirchentag-visszapillantó f 7–10.oldal
Hűségakevésen f 13.oldal
ÚjkötetBajcsy-Zsilinszkyről f 14.oldal

„Má jus ban né hány órá ra el ső sor ban nem Tha lia, ha nem 
az egyet len Is ten temp lo má vá vált a bé kés csa bai te át rum.
Több tu cat ti zen éves ke res te meg és po rol ta le a csa lá di Bib li át, 
és fo gal maz ta meg szö veg könyv vel, já ték kal, tánc cal és dal lal,
hogy mit je lent ne ki egy-egy ben ne ol va sott tör té net.”

Biblia–leporolva f 11.oldal

g D. Sze bik Im re

Szent há rom ság  va sár nap ján  meg -
vall juk  az  Atya-Fiú-Szent lé lek  egy
igaz Is ten be ve tett hi tün ket. 

Min den is ten tisz te le ten őt hív juk se -
gít sé gül, az ő ne vé ben va gyunk együtt.
Őt di csér jük és imád juk, az ő igé jét hir -

det jük és hall gat juk. So kak nak mégis
ér tel mi aka dályt je lent Is ten el fo ga dá -
sa a Szent há rom ság je gyé ben. 
„Az Atya, aki te remt, a Fiú, aki meg -

vált, s a Szent lé lek, aki hi tet aján dé koz
és egy há zat hív össze szer te a vi lá gon”
– fo gal maz egyik leg tö mö rebb hit val -
lá sunk, amely az apos to li idők re ve -
zet he tő vissza. Ezt tük rö zi a po zso nyi
evan gé li kus kis temp lom – ahol pün -
kösd kor  pré di kál hat tam  a  ma gyar
gyü le ke zet ben – tim pa non ja is a há -
rom szög ből ki ára dó fé nyek kel.
Há rom  és  még is  egy?  Kép zel jük

ma gunk elé a je le ne tet: egy be sö té tí -
tett fi zi kai la bo ra tó ri um ab la kán át egy
kis fény su gár ve tül a fe hér fal ra. Egy
priz mán ke resz tül kez dik vizs gál ni a
fényt,  amely  több  cso da szép  szín re
bom lik szét. Me lyik az iga zán szép? A
tűz pi ros, a püs pök li la vagy a mély zöld?
Még is ugyan az a fe hér fény su gár. Is -
tent a te rem tő, a meg vál tó és min de -
ne ket él te tő szí ne i ben szem lél jük.
Egy szép gó ti kus temp lom ba be lép -

he tünk a két ol dal aj tón és a fő ka pun

is. De bár me lyik be já ra ton kö ze lít jük
is meg a szent he lyet, ugyan oda ér ke -
zünk, ahol cso dál hat juk Is ten fen sé -
gét,  és  di csér het jük  zen gő  ének kel.
Há rom ka pu, egy temp lom.
Augustinus val lo má sa is szép me -

ta fo ra: „A for rást nem ne vez het jük
fo lyó nak, a fo lyót sem for rás nak, s az
a  korty,  ame lyet  a  for rás ból  meg -
iszunk, sem nem for rás, sem nem fo -
lyó, pe dig mind a há rom ban ugyan -
az a víz van. For rás, fo lyó, ital – há -
rom do log, de a víz egy.”
A Du na-part tég la fa lán ol vas tam a

kü lö nös graffi tit: „Ma gya rázd meg a
vo nal nak, mi a gömb!” A sa já tos üze -
ne tet hor do zó fel irat – lá tá som sze -
rint – ar ra utal, hogy az ala cso nyabb
szin tű  in tel li gen cia  so ha sem  tud ja
fel fog ni a ma ga sabb in tel li gen cia ér -
tel mét vagy pusz ta lé tét. Ezért Is ten
tud tul ad ta ma gá ról a vi lág nak, hogy
ő a Te rem tő, ő a Meg vál tó, és ő a min -
de ne ket él te tő és meg szen te lő Lé lek.
Kü lön ben nem  is mer het nénk meg,
leg fel jebb sej té sünk len ne ró la.

PaulTillich, a 20. szá zad egyik ki -
vá ló  teo ló gu sa  ar ról  ír,  hogy  Is ten
alig ha zár ha tó be em be ri fo gal ma ink
ka te gó ri á i ba. Ezért in kább azt kell ró -
la val la nunk, hogy ő több mint (em -
be ri) sze mély: személyes va ló ság. A
szó ket tős ér tel mé ben: ak kor  le he -
tünk ve le kap cso lat ban, ha lel künk
mé lyén sze mé lyes meg győ ző dés sel
vall juk je len lé tét, más fe lől el fo gad juk,
hogy ő na gyobb, ha tal ma sabb, egé -
szen más, mint a mi em be ri sze mé -
lyünk. Is te ni eg zisz ten cia.
Au gus ti nus a ten ger par ton sé tál -

va lát ta, hogy egy gyer mek kagy ló val
me re get te a ten ger vi zét. Ek kor éb -
redt rá ar ra, hogy ami ként a ten gert
nem le het ki mer ni, úgy a Szent há -
rom ság tit kát sem tud ja meg ma gya -
ráz ni az em ber. De örö mét lel he ti di -
csé re té ben s imá da tá ban. 
Te gyük ezt mi is bát ran!

A szerző egyházunk nyugalmazott
püspöke

ASzentháromságdicsérete

Az im már hu szon há rom esz ten de je
éven ként meg ren de zett al ka lom fő -
véd nö ki tisz tét dr.LángZsolt or szág -
gyű lé si kép vi se lő, Bu da pest II. ke rü -
le té nek pol gár mes te re, dr.NagyAn-
dor or szág gyű lé si kép vi se lő, a Fenn -
tart ha tó Fej lő dés Bi zott ság al el nö ke
és dr.ZsengellérJózsef, a Ká ro li Gás -
pár  Re for má tus  Egye tem  dé kán ja
vál lal ta. A fő véd nö kök üze ne te i nek
el hang zá sa után KákayIstván, a ven -
dég lá tó evan gé li kus egy ház or szá gos
iro dá já nak  igaz ga tó ja  üd vö zöl te  a
meg je len te ket.
Az öku me ni kus, úr va cso rás nyi tó

is ten tisz te le ten dr.SzécheyBéla, a Jé -
zus Test vé rei-rend ve ze tő je, Román-
néBolbaMárta és ZsigmondyÁrpád
evan gé li kus,  Gulybán Gergely gö -
rögka to li kus lel kész és e so rok író ja
szol gált együtt. Szé chey Bé la em lé kez -
te tett ar ra, hogy a Szent írás alap ján Jé -
zus Krisz tus ál tal és rá néz ve te rem -
te tett  a  vi lág min den ség,  és  ben ne
áll  fenn min den.  Így  a  ben ne hí vő
em ber  szá má ra  a  kör nye zet vé de -
lem, a te rem tés gon do zás fel ada tai, az
er ről va ló ok ta tás al fá ja és óme gá ja is
Krisz tus. Guly bán Ger gely Jé zus cso -
dá la tos  ke nyér sza po rí tá sa  kap csán
ar ra hí vott fel, hogy ne szűn jön meg
ben nünk a lel ki ke nyér kí vá ná sa.
A  kon fe ren cia  elő adá sa i ra  va ló

rá han go ló dást JózsefAttila,KissJu-
ditÁgnes és WeöresSándormély er -

köl csi mon da ni va lót hor do zó ver sei
se gí tet ték  Sudár Annamária mű -
vész nő  szív hez  szó ló  elő adá sá ban.
„…szol ga csak egy van: az Is ten, / s
urak tól  nyü zsög  a  vég te len ség”  –
hang zot tak Weö res so rai a ver sek zá -
rá sa ként.
Az el ső elő adást dr.SzűcsFerenc, a

Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
pro fes sor eme ri tu sa tar tot ta azok ról
a  kör nye ze ti  és  te rem tés gon do zá si
ér té kek ről, ame lye ket ki emel ten kí vá -
na tos meg je le ní te ni az eti ka-, il let ve
a hit- és er kölcs tan ok ta tás ban. Ha az
ok ta tás ban elő ször tu do má nyos rend -
sze re zés ben hal la nak elő ször a gyer -
me kek a ter mé szet ről – mond ta a pro -
fesszor –, az el ide ge nít he ti őket an nak
sze re te té től.  Te hát  fon tos  elő ször
meg sze ret tet ni ve lük a ter mé sze tet.
Dr.FábriGyörgy, az Eöt vös Lo ránd

Tu do mány egye tem  rek tor he lyet te -
se, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let  fel ügye lő je  elő adá sá ban  ar ról
szólt,  ho gyan  se gít he ti  vagy  ront -
hat ja a hit- és er kölcs tan ok ta tá sa az
eti kai, ezen be lül a kör nye zet eti kai tu -
da tos sá got. Leg lé nye ge sebb üze ne te
az volt, hogy a hit- és er kölcs tan ok -
ta tó i nak  az  ál ta luk  ok ta tott  el vek
sze rint kell él ni ük, kü lön ben hi te lét
vesz ti a mon da ni va ló juk.
Az elő adá sok után fó rum be szél ge -

tés kö vet ke zett a kör nye zet eti ka mű -
ve lé sé ről dr.JancsóGábor mér nök,

igaz ság ügyi szak ér tő, D.SzebikIm-
re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök,
TóthMelindaAnna evan gé li kus lel -
kész be ve ze tő i vel, majd ta izéi ima óra
zár ta  a  te rem tés  ün ne pé nek  el ső,
pén te ki nap ját BörönteMárta evan -
gé li kus lel kész ve ze té sé vel.
A szom ba ti na pot nyi tó áhí ta tá ban

KunAndrásNándor re for má tus lel -
kész a 37. zsol tár alap ján hív ta a meg -
je len te ket Is ten előt ti csen des ség re,
me lyet  egy  ta lá ló  meg fo gal ma zás
sze rint ak kor ér el iga zán a ke resz -
tyén em ber, ami kor meg hall ja a szí -
ve mé lyén ma gát Jé zust imád koz ni. 
LakatosJózsef vers mon dó zsol tá -

rok elő adá sá val irá nyí tot ta a hall ga -
tók fi gyel mét ar ra, hol az em ber he -
lye a te rem tett ség ben.
A  zsol tá rok  el hang zá sa  után dr.

FischlVilmos evan gé li kus lel kész, a
Ma gyar or szá gi  Egy há zak  Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) fő tit ká -
ra üd vö zöl te a ren dez vény részt ve vő -
it. Mint mond ta, a ta nács szá má ra to -
vább ra is fon tos a te rem tés gon do zás
ügyé nek tá mo ga tá sa.
SzabóErik a Bu da pes ti Vá ros vé -

dő Egye sü let ré szé ről Településetika
cím mel tar tott elő adást, mely ben a
kör nye zet ba rát  élet mó dot  foly ta tó
öko fal vak pél dá ja alap ján ök ová ro -
sok ki ala ku lá sá ért va ló mun ká ra bá -
to rí tott.
A kon fe ren cia össze fog la lá sa ként

az eti ka, il let ve a hit- és er kölcs tan ok -
ta tá sá hoz  ké szült  aján lás ter ve zet -
hez szól hat tak hoz zá a je len lé vők. A
ter ve zet  vég le ge sí tett  vál to za tát  a
szer ve zők  el jut tat ják  a  kör nye zet -
vé del mi és az ok ta tás ügyi ál lam tit kár -
ság nak, va la mint a ME ÖT tag egy há -
za i nak és a ka to li kus egy ház nak.

g Bi czó Dé nes

Teremtésünnep
–ateremtettvilággondozásáravalóhitelesnevelésért

b Azegyházegységénekmunkálása,illetveahit-éserkölcstanoktatása
–különfigyelemmelakörnyezetvédelemésteremtésgondozáskérdé-
seire–voltateremtésideiünnepénekésaJézusTestvéreiÖkumeni-
kusDiakóniaiRendkonferenciájánakfőtémája.Akörnyezetvédelmi
világnapotelőkészítőmájus17–18-irendezvénynekaMagyarországi
EvangélikusEgyházbudapestiÜllőiútiországosirodájaadottotthont.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
és az Ame ri kai Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház Észak ke let-io wai Egy ház -
ke rü le te kö zött mód sze res mun ká val
épül a test vér egy há zi kap cso lat. Évek
óta kül dünk an go lul jól tu dó ma gyar
fi a ta lo kat se gítő nek ame ri kai egy há zi
gye rek tá bo rok ba, mi köz ben je len leg
négy ten ge ren tú li ön kén tes dol go zik
ma gyar or szá gi  gyü le ke ze tek ben  és
in téz mé nyek ben. 
A part ner ség ben azon ban en nél jó -

val több le he tő ség rej lik. Dr.FabinyTa-
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke – úgy is, mint a Lu the rá nus Vi lág -

szö vet ség al el nö ke – már 2011-es chi -
ca gói út ja al kal má val en nek ki mun ká -
lá sán-ki ak ná zá sán fá ra do zott. 
Steve Nelson, az  EL CA  chi ca gói

szék he lyű Glo bá lis Szol gá la tá nak igaz -
ga tó ja áp ri lis kö ze pén lá to ga tott Nyír -
egy há zá ra (az ese mény ről la punk áp -
ri lis 21-i szá má nak 4. ol da lán tu dó sí -
tot tunk Amerikaikapcsolat cím mel).
Újabb fej le mény ként pe dig most Ste-
venL.Ullestad, az Észak ke let-io wai
Egy ház ke rü let  püs pö ke  (feleségével,
képünkjobbszélén) ér ke zett hazánkba. 

f Folytatásaz5.oldalon

Iowailátogatók
Amerikaievangélikusküldöttségegyházunkban

b NohaLutherkövetőiatengerentúloniskisebbségbenélnek,azAmerikai
Evangélikus-LutheránusEgyház(Evangelical-LutheranChurchinAme-
rica,ELCA)tízezernéltöbbgyülekezetetmagábanfoglaló,hatvanötegy-
házkerületettömörítőhatalmasszervezet,négymilliónáltöbbtaggal.Az
európaigyökereketnemfeledvetizenötországgalápolszoroskapcsola-
totazöregkontinensen.AzELCAszámoseurópaiegyházbaküldlelkészt
angolnyelvű istentiszteletek tartásavagyéppennyelvtanításcéljából.
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„A Szent há rom ság ta na olyan bal laszt
az  egy ház  lég ha jó já ban,  amit  sok
más sal együtt már rég ki kel lett vol -
na dob ni, hogy az egy re mé lyebb re
süllye dő  lég ha jó  új ra  a  ma gas ba
emel ked jék” – hang zott el év ti ze dek -
kel  ez előtt  egy  vi tá ban,  amely  az
egy ház jö vő jé ről szólt. 
A „mi ként egy a há rom, és mi ként

há rom az egy” meg fej té sé re tett gon -
do lat kí sér le tek bal laszt já tól va ló ban
nem ár ta na meg sza ba dul ni. A Szent -
há rom sá got  val ló  hit  alap ja  azon -
ban a Szent írás ban van. Nem mint ki -
fej tett,  ha nem  mint  ki nyi lat koz ta -
tott  ti tok.  Hogy  tud junk  ró la,  és
higgyük.  Ne  ma gya ráz zuk,  hi szen
az em be ri ér te lem nem ké pes az Is -
ten tit ka i nak ki für ké szé sé re. Is ten –
aki Szent há rom ság – csak hit tel ra -
gad ha tó  meg.  A  Szent há rom sá got
hin nünk kell, hogy le tud juk von ni az
üd vös sé günk re néz ve szük sé ges kö -
vet kez te té se ket. 
A Szent írás ból – el ső sor ban János

evangéliumából –  tud juk,  hogy  az
Atya és a Fiú  tel jes egy ség ben van
egy más sal.  „Én és azAtya egy va-
gyunk!” – mond ja Jé zus (Jn 10,30).
Vall ja,  hogy  az Atya min dent ne ki
adott, ő pe dig – az éle té vel és ha lá -
lá val  együtt  – min dent  át adott  az
Atyá nak. Jé zus és az Atya egy sé ge a
fel té tel  nél kü li  sze re tet ben  van.  A
Szent lé lek pe dig Krisz tus ta nú ja, a hit
te rem tő je és a mennyei, lel ki kin csek
ki osz tó ja. Ő gyűj ti a nyá jat az egy ház
kö zös sé gé be, és a misszió szol gá la tá -
ban ő a ta nít vá nyok leg főbb tá ma sza
és vi gasz ta ló ja. 
Azelsőkövetkeztetés te hát, hogy Is -

ten re  úgy  te kint he tünk,  mint  aki
ma ga is kö zös ség, és a Szent há rom -
ság  sze re tet kö zös sé gé be  akar  ben -

nün ket is be le von ni. Is ten nem el vesz,
ha nem ad, ad, és új ra csak ad, pusz -
tán  sze re tet ből. Az Atya éle tet ad,
hogy  él hes sünk  ab ban  a  vi lág ban,
ame lyet ő te rem tett la kó he lyün kül.
A Fiú éle tét adta ér tünk, hogy vissza -
ta lál junk az Is ten nel va ló kö zös ség -
be.  A  Szent lé lek ben  pe dig  –  sok
más aján dék kal együtt – Is ten ön ma -
gát ajándékozza ne künk úgy, hogy la -
kó he lyé vé te szi a szí vün ket. 
De  amíg  Is ten  szün te le nül  csak

ad, min dent, még ön ma gát is oda ad -
ja, ad dig mi, em be rek min dent meg -
sze rez ni, min dent bir to kol ni és ma -
gunk nak meg tar ta ni tö rek szünk. Mint
a ra ga do zó a zsák má nyát, fog gal-kö -
röm mel vé del mez zük, amit bir tok ba
vet tünk: le gyen az ál lás, po zí ció, rang,
hír név, be csü let és nem utol só sor ban
az  éle tünk ma ga.  Ám  így  nem  va -
gyunk al kal ma sak ar ra, ami re te rem -
té sünk nél fog va ren del tet tünk: nem
va gyunk al kal ma sak az Is ten nel va ló
kö zös ség re, a Szent há rom ság ben ső -
sé ges sze re tet kap cso la tá ban va ló ré -
sze se dés re. Ez az el ső kö vet kez te tés,
ame lyet  a  Szent há rom ság ba  ve tett
hi tünk ből le kell von nunk. 
Ra ga do zó far kas ter mé sze tünk nek

gyö ke re sen meg kell vál toz nia, és a
bá rány ter mé sze té hez kell ha son ló -
vá len nie. En nek el ső fel té te le, hogy
Is ten re ne úgy gon dol junk, mint egy
min den ha tó „ra ga do zó ra”, aki nem -
csak tör vé nyé nek ti lal ma i val akar ja
meg ra bol ni  föl di  bol dog sá gun kat,
ha nem ha tal má ban áll, hogy bár mi -
kor bár mit el ve gyen tő lünk, az éle -
tün ket is be le ért ve. 
A Szent há rom ság ki nyi lat koz ta tott

tit ka  min de nek előtt  ép pen  ab ban
se gít  ben nün ket,  hogy  Is ten re  úgy
tud junk  te kin te ni,  mint  az  élet,  a

meg vál tás, a meg szen te lés és a sze -
re tet for rá sá ra, aki az örök ké va ló ság -
ban a ve le va ló kö zös ség ben akar ja
be tel je sí te ni  éle tün ket.  Föl di  éle -
tünk ben e cso dá la tos örök cél ér de -
ké ben tesz meg min dent azért, hogy
– ha nem ál lunk el len – a far kas ter -
mé sze tet meg öl je ben nünk, és a bá -
rány ter mé sze tét kelt se élet re. 
Hi szen az em ber ré lett Is ten, a Fiú,

nem más ként ad ta bi zony sá gát, hogy
ben ne va ló ban is te ni ter mé szet la kik,
mint hogy a bá rány ter mé sze té vel tűrt
el min den igaz ta lan tá ma dást, vá dat,
gya lá zást, de még a kín ha lált is a ke -
resz ten. Nem csak hogy nem te kin tet -
te zsák mány nak Is ten nel va ló egy sé -
gét (Fil 2,6), ha nem mint IstenBárá-
nya oda ad ta az éle tét az Atya iránti
sze re tet ből  és  en ge del mes ség ből,
hogy mi, ra ga do zó far kas ter mé sze tű
em be rek – ha hi szünk ben ne – ál do -
za tá nak ere jé vel az ő bá rány ter mé sze -
té re for má lód junk, és így az is te ni ter -
mé szet ré sze se i vé (2Pt 1,4) le gyünk.
Amásikkövetkeztetés, ame lyet a

Szent há rom ság ban  va ló  hit ből  le
kell von nunk, hogy nincs más ha ta -
lom  Jé zus ha tal mán kí vül.  „Nekem
adatottmindenhatalommennyenés
földön”– mond ja a ta nít vá nya i tól bú -
csú zó  Jé zus,  és  ez  igaz  ki je len tés,
mert Jé zus egy az Is ten nel, sőt ő ma -
ga is Is ten. 
A  20–21.  szá za di  ke resz tény ség

leg főbb nyo mo rú sá ga, hogy a ha tal -
mat leg fel jebb a menny ben tu laj do -
nít ja  Jé zus nak. Mint ha a  leg utób bi
szá za dok  ke resz tény sé ge  Jé zust  –
aki pe dig azt ígér te, hogy övé i vel lesz
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig – a
menny be szám űz te vol na, és Is tent
is a menny be zár ta vol na be, mint va -
la mi koz mi kus ta ber ná ku lum ba. En -

nek óha tat lan kö vet kez mé nye, hogy
a mai ke resz té nyek úgy gon dol ják,
hogy az egy ház lé te és ben ne az ő lé -
tük kü lön bö ző föl di ha tal mak ke gyé -
től és jó in du la tá tól függ. Vég ső so ron
pe dig a ha lált te kin tik a leg na gyobb
ha ta lom nak, amely előtt min den ki -
nek meg kell hó dol nia. 
Pe dig a föl dön sincs más ha ta lom

Jé zus ha tal mán kí vül. Bár tes ti sze -
münk elől Jé zust a menny di cső sé ge
rej ti el, de a menny nem föld raj zi hely,
ha nem  Is ten  ha tal má nak  trón ja.
Ahogy  Is ten  lát ha tat la nul  bár,  de
min de nütt je len van, és min dent át -
hat, úgy min de nütt je len van a menny
is, és a menny be ment Jé zus is, tel jes
is te ni ha ta lom mal fel ru ház va. Ez azt
je len ti, hogy min den az ő ha tal má nak
van alá vet ve, a vi lá gi ha tal mas sá go kat
és a ha lált is be le ért ve. 
Bár ér tel münk nem tud ja be lát ni,

mi ért ér vé nye sül het a vi lág ban oly
sok, az övé től el té rő vagy az övé vel el -
len ke ző, nem egy szer go nosz aka rat
is, a Szent há rom ság ba ve tett hi tünk
még is bi zo nyos sá got ad: egyet len, Jé -
zu sé tól el té rő aka rat sem lép he ti át
a Jé zus ha tal ma ál tal sza bott kor lá -
tot.  Ezért  az  apos to la i ra  bí zott
misszió a vi lág ban idő ről idő re kü lön -
bö ző erő vel fú jó el len szél da cá ra is
cél ba fog ér ni. 
És ha hi szünk, cél ba ér a mi meg -

vál tá sunk is, mert ha mi nem tu dunk
is min dig el len áll ni a bűn kí sér té sé -
nek, és na pon ta gyöt ri a lel ki is me re -
tün ket, hogy – SzentÁgoston sza vá -
val –  „nem  tu dunk nem vét kez ni”,
min den bű nünk nél na gyobb a ha tal -
ma és sze re te te an nak a Jé zus nak, aki
éle tét ad ta ér tünk. 
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Nemballaszt!
a va Sárnap ig éje

b Akövetkezőnéhányhétenrova-
tunkbelsősorozatábanénekes-
könyvünkazonénekeitmutat-
juk be, amelyek kifejezetten e
gyűjteményszámárakészültek.
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gondoljuk,mégmindigvanmit
felfedeznibenne.Szenthárom-
ságvasárnapjánadallamokkal
kezdjükazáttekintést.

A  het ve nes–nyolc va nas  évek ben,
ami kor az Evangélikusénekeskönyv
ké szült – bár az idő nem igen ked ve -
zett az egy ház ze né szek nek (sem) –,
egy „nagy ge ne rá ció” tag jai dol goz -
tak az ének tár ze nei ré szén. Ta valy
em lé kez tünk  Fasang Árpádra, Re-
zessyLászlóra és SulyokImrére szü -
le té sük szá za dik év for du ló ján.
Fa sang  Ár pád  egyet len  dal la ma

egy reg ge li ének hez kap cso ló dik: Éb-
redahajnal (EÉ 106). DókaZoltán
kü lö nös for má jú – rö vid, öt szó ta gos
so rok ból ál ló, 2 + 3 sor ta go lá sú – ver -
se  nagy  ívű  la-pen ta ton  dal la mon
szó lal meg (egy át me nő ti hang gal ki -
egé szül ve). A dal lam so rok kez dő- és
zá ró hang ja (egy ki vé tel lel) a h-moll
hár mas hang zat ba il lesz ke dik: ez és az
azo nos rit mus ad ja az ének szer ke zeti
sta bi li tá sát. A kez dő- és zá ró sor azo -
nos sá ga, va la mint a ku po lás dal lam -
ív az új stí lu sú ma gyar nép da lok ra em -
lé kez tet. Nagy sze rű nap kez dő és is ten -
tisz te let-kez dő ének!
Re zessy Lász ló egyik dal la ma – A

másikembermás,mintén (EÉ 472,

ScholzLászló) – az egyik leg gya ko ribb
stró fa for má ra  épül,  négy szer  nyolc
szó tag. Hang so ra mi xo líd; a kez dő- és
zá ró mo tí vum pen ta ton for du lat. Jel -
lem ző je az azo nos rit mus, va la mint
dal lam sor-is mét lő dés  az  1–2.  sor -
ban, szek ven cia a 3–4. sor ban.
Gyü le ke ze ti  éne kek nél  gyak ran

elő for dul, hogy egy ének szer ző már
meg lé vő dal lam ra ír ja a szö ve get. Az
Amennyekben, a mennyekben (EÉ
527) ese té ben épp en nek a for dí tott -
ja igaz: Re zessy má sik dal la ma utó lag
ké szült LaurentiusLaurinus 17. szá -
za di ver sé re. Az össze tett stró fa el ső
két (8 + 6 ta go ló dá sú) so ra dal la mi lag
kér dés és fe le let. A har ma dik (8 + 8 +
6) sor fel íve lő szek ven cia után nagy
am bi tu sú, le fe lé irá nyu ló mo tí vum mal
zá rul. A dal lam el ső lá tás ra ijesz tő nek
tűn het a sok mó do sí tott hang tól. Az -
tán ki de rül, hogy a hang nem egy sze -
rű C-dúr, a ke resz tek pe dig több nyi -
re az al só vál tó han go kat je lö lik, il let -
ve a har ma dik  sor ban a mo du lá ció
esz kö zei. Mind ez az ének le be gő ka -
rak te rét erő sí ti, és mi vel a szö veg a
menny ben  el jö ven dő  élet ről  szól,
egy ál ta lán nem ön cé lú. Éne kel he tő az
egy há zi  év  vé gén,  kü lö nö sen  örök
élet va sár nap ján.
Su lyok  Im re  há rom  dal lam mal

sze re pel éne kes köny vünk ben. Az el -
ső az Urunk,hála,hogytetáplálsz
(EÉ 71, VäinöMalmivaara) és az El-
fogadtáléselhívtál (EÉ 475, Túrme-
zei Erzsébet)  szö veg hez  kap cso ló -
dik. Két azo nos ri mu sú, ti zen ötös (4
+ 4 + 7) sor, la-pen ta ton hang nem,
eresz ke dő dal lam vo nal: a ré gi stí lu -
sú, kvint vál tó nép da lok vi lá gát idé -

zi, rög tön ott ho no san moz gunk ben -
ne. A 71. ének úr va cso ra utá ni há la -
adás ra al kal mas; a 475. ének fel nőtt -
kon fir má ció vagy tiszt ség vi se lő-ik ta -
tás kí sé rő je le het.
A  szin tén  mes te ri en  ki ala kí tott

má so dik dal lam a Feljöttmáracsil-
lag (EÉ 127, Dó ka Zol tán) és az Íztad
asó,megtart (EÉ 473, Scholz Lász -
ló) vers hez tár sul. (Rész le te sen: Evan-
gélikusÉlet 2010/34–35. szám, 22. ol -
dal.) Az eresz ke dő és ku po lás szer -
ke zet  egy ide jű  je len lé te  te szi  ezt  a
nép dal sze rű eol/dór dal la mot is me -
rő sen új sze rű vé. A 127. ének ben ső -
sé ges es ti imád ság Jé zus hoz; a 473.
ének a Szent há rom ság ün ne pe utá -
ni 13. va sár nap gra du ál éne ke.
A  har ma dik  ének ben  az  ala pos

szak mai tu dá son túl meg szó lal a sa -
ját ze ne szer zői hang. A Kínokárnyé-
kaiból (EÉ 432) WeöresSándor ön -
mar can go ló, de az  Is ten hez  fű ző dő
mély  bi za lom ról  ta nús ko dó  ver se,
mely  –  az  ének  dal la mát  ma gá ba
fog la ló  –  or go na kí sé re tes  kó rus mű
írá sá ra is in dí tot ta Su lyok Im rét. El -
ső hal lás ra azt gon dol hat nánk, hogy
messze té ved tünk a nép da lok vi lá gá -
tól. De ha job ban szem ügy re vesszük
a kot tát, a – d-fríg és d-dór kö zött hi -
dat ve rő, az össze tett stró fá hoz ze ne -
i leg mél tó – me ló di á ban fel csil lan nak
há rom han gos pen ta ton dal lam ma gok,
nép dal ra em lé kez te tő for du la tok: a ze -
ne szer ző  szu ve rén  ze nei  nyel vé be
adap tál ta a ma gyar nép ze ne vi lá gát.
Nem könnyű kö zel ke rül ni eh hez az
ének hez, de meg éri a fá rad sá got!
Az éne kes könyv szer kesz tő jé nek,

TrajtlerGábornak dal la ma a Jézusa

jóPásztor (EÉ 401, Dó ka Zol tán). A
négy szer tí zes stró fát – két kis sze -
kund dal  fű sze re zett – moll dal lam
hor doz za. Az aszim met ri kus rit mus
(9/8, 7/8) úgy is  fel fog ha tó, hogy a
4/4-es és 3/4-es ütem mu ta tó el ső ele -
me „sán tít”. Könnyen ta nít ha tó ének
gye re kek nek is.
SzokolaySándor ze ne szer ző Túr me -

zei Er zsé bet ver sé hez írt dal la mot: Jé-
zusKrisztus,Mesterünk (EÉ 398). Ér -
de kes  a  stró fa for ma:  há rom  he tes
után a zá ró sor a bel ső bő vü lés sel (egy
szó is mét lé sé vel, hang sú lyos sá té te lé -
vel)  hat  he lyett  nyolc  szó tag.  A  –
gyer mek da lok ra em lé kez te tő, több nyi -
re lé pe ge tő – dúr he xac hord dal lam fo -
ko za to san bon ta ko zik ki. 
Mai át te kin té sün ket cím adó éne -

künk kel zár juk: Jézus,álddmegnépe-
det (EÉ  464).  Eb ben  Dó ka  Zol tán
két sze re sen is érin tett, mi vel a szö veg
és a dal lam is az ő mű ve. Ér de ke sen
épül fel a vers szak: két ti zen hár mas (7
+ 6) sor után a har ma dik 14 (7 + 7), a
ne gye dik 12 (6 + 6) szó tag. Ad ja ma -
gát a ze nei meg ol dás: az el ső két sor
dal la ma azo nos, a har ma dik és a ne -
gye dik pe dig na gyobb egy sé get al kot.
A dór hang sor, a nagy hang ter je del met
fel-le be já ró mo tí vu mok, a szek ven ci -
ák kal va ló fo ko za tos épít ke zés mind a
stró fa egy sé gét, az erő tel jes mon da ni -
va ló ha tá sá nak ér vé nye sü lé sét se gí tik.
Most,  pün kösd  után  kü lö nö sen  is,
de egész év ben ak tu á lis az ének fo hász -
ko dá sa: „Jé zus, áldd meg né pe det / A
te Szent lel ked del, / Újítsd meg éle tün -
ket / Mennyei erőd del!”

g Dr. Ecse di Zsu zsa

„Zengjenörömének!”
Énekeskönyvünkkortársmagyardallamai

Mennyei Atyánk! Fel nem fog hat juk
is ten sé ged mély sé gét, még is Atyánk -
ként szó lít ha tunk meg. Kö szön jük,
hogy ha tal mad ban, fen sé ged ben kö -
zel jöt tél hoz zánk, és te ma gad biz -
tatsz ar ra, hogy éle tünk ese mé nye it,
két sé ge in ket, fé lel me in ket és örö me -
in ket, há la adá sun kat eléd vi gyük.
Böl csen meg te rem tet ted és fenn -

tar tod vi lá gun kat. Ott ho nunk ká le -
he tett Föl dünk, és ránk bíz tad fe le -
lős gon do zá sát. Kö nyör günk azért,
hogy él ni tud junk ez zel a fe le lős ség -
gel.  Bo csásd meg  rö vid lá tá sun kat,
amellyel  a  jö vő  nem ze dé kek  elől
szív juk el a tisz ta le ve gőt, po csé kol -
juk a  tisz ta vi zet,  tesszük  tönk re a
tisz ta  éle lem  le he tő sé gét.  Bo csásd
meg, hogy ön zé sünk ben nem tu dunk
má sok  nél kü lö zé sén  eny hí te ni,  és
fo gyasz tunk fe les le ge sen is, mi köz -
ben má sok a leg alap ve tőbb élet fel té -
te lek nek is hí ján van nak.  
Atyánk, kö nyör günk min den szen -

ve dő ért. Azo kért, akik nek éle te sa ját
hi bá juk ból, bű ne ik mi att tört össze.
Se gítsd őket, hogy az össze tö re tett -
ség ben meg lás sák a ke gyel med fe lé
ve ze tő  utat.  Kö nyör günk  azo kért,
akik  má sok  igaz ság ta lan sá ga,  go -
nosz sá ga mi att szen ved nek. Adj erőt
ne kik  el hor doz ni  az  igaz ság ta lan
szen ve dés ter hét, és őrizd meg őket
az el le ned va ló lá za dás ter hé től. Kö -
nyör günk a ma gá nyo so kért, a be te -
ge kért, a ha lál lal vi as ko dó kért. Kö zel -
sé ged del eny hítsd szen ve dé sü ket, és
mu tasd  meg  ne kik,  hogy  min den
szen ve dés ben és mély ség ben is éle -
tet adó kö zös sé ged re ta lál ha tunk
Atyánk, há lát adunk ne ked, hogy

min de nün ket a te ke zed be he lyez het -
jük, mert tő led, ál ta lad és ér ted van
min den: ti éd a di cső ség mind örök re.
Ámen.
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„Ál lítsd elém e há rom fé le vi lá gos sá got:
a ter mé szet vi lá gos sá gát, a ke gye lem,
il let ve a di cső ség vi lá gos sá gát, aho gyan
ezt az ál ta lá no san is mert, he lyes meg -
kü lön böz te tés te szi! A ter mé szet vi lá -
gos sá gá ban meg old ha tat lan, hogy az
igaz sá gos, ha a jót meg pró bál ta tá sok
érik, és a go nosz nak megy jól a dol ga.
De ezt meg old ja a ke gye lem vi lá gos sá -
ga! A ke gye lem vi lá gos sá gá ban azon -
ban meg old ha tat lan, hogy mi ért kár -
hoz tat ja el Is ten azt, aki sa ját ere jé ből
nem tud mást ten ni, mint vét kez ni, s
mi ért kell bű nös ként kár ho zat ra jut nia.
Itt mind a ter mé szet vi lá gos sá ga, mind
a  ke gye lem  vi lá gos sá ga  azt mond ja,
hogy en nek nem a nyo mo rult em ber,
ha nem az igaz ság ta lan Is ten az oka, mi -
vel Is ten ről kép te len más kép pen vé le -
ked ni. Is ten az is ten te len em bert in -
gyen,  ér dem  nél kül  meg ko ro náz za,
ugyan ak kor pe dig, aki ta lán sok kal ke -
vés bé is ten te len, vagy leg alább is nem
job ban, azt meg el kár hoz tat ja, és nem
ad ne ki ko ro nát. A di cső ség vi lá gos sá -
ga mást mond majd, és még mást is
mu tat. Ma gát az Is tent, aki nek íté le te
egy meg fog ha tat lan igaz sá got rejt ma -
gá ban,  mert  a  leg ma ga sabb  fo kon
igaz, leg nyil ván va lóbb igaz sá gos sá got
tár ja elénk, csak köz ben higgyük el, fi -
gyel mez tet ve és meg erő sít ve a ke gye -
lem vi lá gos sá ga ál tal, amely egy ha son -
ló cso dát a  ter mé szet vi lá gos sá gá val
már ugyan így vég hez vitt.” 
d LutherMárton: A szol gai aka rat
(JakabnéCsizmaziaEszter,Weltler
Ödön,WeltlerSándorfordítása)
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Na gyon sze ret nék vég re nyu godt, ki -
egyen sú lyo zott és túl zás men tes, amo -
lyan nor má lis vi lág ban él ni. Né pek Eu -
ró pá já ban, ahol a sok fé le em ber kö zött
tény le ge sen ér vé nye sül a sza bad ság, az
igaz ság,  a  mél tá nyos ság,  a  köl csö -
nös ség és az egyen lő ség el ve. Ha én
már  nem  is,  de  re mé lem,  leg alább
gyer me ke im, uno ká im va la mit  lát ni
fog nak RobertSchuman,KonradAde-
nauer ál ma i nak Eu ró pá já ból. 
Ko runk szép ál mok he lyett mint -

ha rém ál mo kat ker get ne, mert a mi vi -
lá gunk nem ép pen arány- és egyen -
súly ér zé ké ről hí re sült el. Ma gyar köz -
éle tünk sem az arisz to te lé szi arany kö -
zép úton igyek szik jár ni a sa ját, jól fel -
fo gott ér de ké ben. 
Mi in kább – úgy lá tom – haj la mo -

sak va gyunk „eny he túl zá sok kal”, né -
mi arány- és mér ték el to ló dás sal, jó zan
böl cses ség  hi á nyá ban  kel le met len -
sé ge ket, bo nyo dal ma kat okoz ni sa ját
ma gunk nak, el ron ta ni olyat is, ami jól
in dult. A szép kö zös ház he lyett, úgy
ér zem, sok szor in kább di li ház épül. A
jó zan ság  lel ke,  a  nor ma li tás  pe dig
egy re  in kább  hi ány cikk  bő vebb  és
szű kebb pát ri ánk ban. Jó öreg kon ti -
nen sün kön va la mi be te ges, torz lel kü -
let és men ta li tás kezd el ural kod ni, va -
la mi  ránk  te le pe dő,  fo nák őrült ség. 
Nem aka rok hin ni a sze mem nek,

ami kor  pél dá ul  a  svéd  tár sa da lom
egyik-má sik „ha la dó” vív má nyát tár -
ja elénk a saj tó: a sem le ges ne mű öl -
tö ző ket, ame lye ket azok hasz nálnak,
akik sem lány nak, sem fi ú nak nem ér -
zik ma gu kat. Vagy meg je lent az Ega-
lia ne vű óvo da is, ahol úgy ne ve zett
„gen der s em le ges ség re” ne ve lik a sarja -
do zó éle te ket, ahol tu da to san küz de -
nek a „ha gyo má nyos ne mi sze re pek”
el len. Nincs itt fi ús, lá nyos já ték, ne -
ta lán ne mek sze rin ti öl töz kö dés vagy
vi sel ke dés, he lyet te va la mi „ár tat lan”
sem le ges sé get hoz tak lét re. 
Hi va ta lo san be ve zet ték a sem le ges

meg szó lí tást  is,  a  svéd  név szó tár
száz het ven sem le ges ne vet is tar tal -
maz, és lét re hoz ták a sem le ges mos -
dó kat is, ahol ál lí tó lag min den ki ül -
ve lesz kö te les el vé gez ni bi zo nyos fi -
zio ló gi ai szük ség le te it. 
Mi köz ben vi lá gunk ban dúl nak az

ál lan dó su ló pol gár há bo rúk, a re gi o ná -
lis fegy ve res konflik tu sok, mil li ók él -
nek mun ka hely nél kül, sze gény ség ben,
pad ló ra ke rült az egész ség ügy, a szo -
ci á lis  gon dos ko dás,  az  ok ta tás,  re -
kor do kat dönt a min den faj ta bű nö zés,
ad dig ott a  fő kér dés a sem le ges ség
után az azo nos ne mű ek kap cso la tá nak
tel jes ér té kű há zas ság gá mi nő sí té se,
ami min den túl zás nél kül örök be fo ga -
dá si, gyer mek ne ve lé si jo gok kal jár hat. 
Én már vég képp nem cso dál ko zom

azon, hogy az Is ten re, ha zá ra, nem -
zet re,  ha gyo mány ra,  Uram bo csá’,
Szent Ist ván-i esz mé re hi vat ko zó új
ma gyar  al kot mány  annyi  bí rá la tot
kap. Mert aki nem lép egy szer re a kis
prog resszív túl zá sok út ján, az igen is
vi sel je a kö vet kez mé nye ket! Aki nem
akar bár gyún és bam bán a pénz ha tal -
mak adós rab szol gá ja len ni – ön ként,
da lol va –, az akár tel je sít, akár nem,
ma rad a túl zott de fi cit-el já rás ban, és
szá mít hat új szank ci ók ra. 
Ket tős a mér ce, si rán ko zunk jog -

gal, azon ban a jó zan ész, a mél tá nyos -
ság és a nor ma li tás ná lunk fe lé is hi -
ány zik,  hi szen  „eny he  túl zá sok”,
arány el to ló dá sok bő ven elő for dul nak. 
Itt volt pél dá nak oká ért né hány hét -

tel ez előtt a Zsi dó Vi lág kong resszus
bu da pes ti  ülé se.  Az  egész  ma gyar
saj tó  szin te  ki zá ró lag  en nek  kom -
men tá lá sá val volt el fog lal va, ír tak po -
zi tív, ne ga tív kri ti ká kat bő ven. Ter mé -
sze te sen, mint ilyen ér zé keny kér dé -
sek ese té ben, ke re ke dett az ügy kap -
csán bő ven túl zás, „eny he túl zás” is.

Egyes rém hír ger jesz tők sze rint a mai
Ma gyar or szág  az  an ti sze mi tiz mus
eu ró pai fel leg vá ra lett, má sok sze rint
Ma gyar or szág lett a zsi dók szá má ra
a má so dik Ká na án, az új ígé ret föld je. 
Jöt tek a po li ti ku sok, min den ki, aki

szá mí tott, be szél tek zé ró to le ran ci á ról,
hi tet és bi zony sá got tet tek fi lo sze mi ta
ér zel me ik ről, jó szán dé kuk ról, sze re te -
tük ről egy aránt. De va la hogy olya nok
vol tak, mint a raj ta ka pott kis gye rek, aki
eny he túl zá sok ba bo nyo lód va ha zu do -
zik össze vissza. Ne kem az egész íz lés -
te len po li ti kai szín já ték nak tűnt kü lö -
nö sebb őszin te ség, kö ze le dé si és meg -
ér té si  szán dék  nél kül  – mind két  fél 
ré szé ről! Amo lyan sü ke tek pár be szé dé -
nek, ahol min den ki fúj ja a ma gá ét. 
No, de nem ez a lé nyeg – ol va som

az  egyik  hír por tá lon,  hogy  né hány
esze ment hu szon éves „ha za fi as ér zü -
let től”  és  „nem zet fél tés től”  túl fűt ve
igen csak ra di ká li san fe jez te ki ér zel -
me it a Zsi dó Vi lág kong resszus részt -
ve vő i vel szem ben. Va la mi M.Gábor
kar len dí tés sel „Sieg heilt” üvöl tö zött,
má sok os to ba rig mu so kat skan dál tak,
mint  pél dá ul:  „Sha lom,  sha lom,  a
zsi dó kat ki va sa lom.” 
Ke let ke zett hát egy pe ni bi lis szín -

já ték  po li ti ku sa ink  nagy  örö mé re,
akik eny he túl zás sal és a „füg get len”
bí ró sá gok hoz zá já ru lá sá val pél dát is
sta tu ál tak, bi zo nyít ván a zé ró to le ran -
ci át és fi lo sze mi ta el kö te le zett sé gü ket.
Gyor sí tott el já rás ban há rom sze mélyt
két-há rom év bör tön re ítél tek. Tör tént
ez kö rül be lül egy hét le for gá sa alatt –
mert van ám itt ha té kony igaz ság szol -
gál ta tás.
Ked ves  ol va sók,  én  nem  vo nom

két ség be az el kö ve tett bűn té nyét, er -
köl csi sú lyos sá gát. Nem vo nom két -
ség be  a  bí ró  jog sze rű  íté le tét  sem,
mert a tör vény min den ki re ér vé nyes.

Jus ti tia ugyan vak, de em be ri leg, mo -
rá li san túl zó nak tar tom a gyor sí tott el -
já rást és az íté let sú lyos sá gát is.
Egy részt  ha  csak  ar ra  gon do lok,

hogy itt, Er dély ben egyik-má sik ro -
mán  nem ze ti sé gű  hon fi tár sam  mi
ocs mány sá got hord ránk, ma gya rok -
ra a nyil vá nos ság előtt (té vében, írott
saj tó ban  vagy  a  vi lág há lón),  ak kor
ah hoz ké pest ez az os to ba kar len dí tés
és rig mu so zás ka ba ré ba il lő, ko mi kus
zagy va ság nak mi nő sül het ne. Egy ilyen
buz gó ma gyar or szá gi bí ró bi zony ná -
lunk né hány tény le ges élet fogy tig la -
ni  íté le tet  is  ki szab hat na,  ne künk
meg  már  ré gen  me ne kül ni  kel lett
vol na. Sőt az el hí re sült VivianeReding
asszony is, aki annyi ra szí vén vi se li az
igaz ság sor sát, re a gál va TőkésLászló
le ve lé re  ír ja,  hogy  az  „ál lí tó la gos”
ma gyar el le nes meg nyil vá nu lá sok nem
tar toz nak az ő igaz ság vé dő kom pe ten -
ci á já ba, ne ki in kább az új al kot mány
és  Ma gyar or szág  egé szé nek  eu ro -
kon for mi tá sa a szív ügye. 
Más részt pe dig a „füg get len bí ró ság”

kom pe ten ci á ján cso dál koz tam, hogy a
né hány idős em ber éle tét ki ol tó rab ló -
gyil kos „fi a tal em be rek” ese té ben a per
hosszú  éve ket  vesz  igény be.  Sőt,  ha
igaz, ezek a köz ve szé lyes ne héz fi úk a
vizs gá la ti  fog ság ból  is  sza ba dul tak,
nem hogy örök re rá csok mö gött ül né -
nek. És van ilyen az „egy-két-há rom
csa pá sos” el já rá sok el le né re is. 
Per sze eny he túl zás az egész, egy

kis  arány el to ló dás,  ami  né ha  vagy
egy re gyak rab ban elő for dul.
Nem tu dom, hogy a ki rótt egy-két év

en nek az érett sé git le ké ső mély „ha za -
fi nak” meg vál toz tat ja-e a gon dol ko dá -
sát, az ér zel me it, el gon dol ko dik-e jó zan
fej jel cse le ke de tén, jobb be lá tás ra bír -
ja-e a bör tön. Sze rin tem az ilyen meg -
gon do lat lan,  kar len dí tős  száj hő sök -
nek sok kal job bat ten ne min den gyor -
sí tott bör tön íté let nél egy kény sze rű, de
hosszan tar tó, ala pos ta nu lá si fo lya mat.

Egy olyan ne ve lő prog ram, amely ben
esélyt kap nak itt hon és má sutt meg is -
mer ni a zsi dó sá got, an nak tör té nel mét,
kul tú rá ját, min den na pi éle tét. 
Ta lán  min den  gyű lö let,  fruszt rá -

ció, bu ta ság el tű nik, ha ta lál ko zik hús-
vér zsi dó em be rek kel, egy asz tal hoz te -
lep szik ve lük, be szél get, kér dez, lát ja,
ho gyan él nek, gon dol kod nak, érez nek,
s meg lát hat ja, hogy velünk együtt ők
is bű nök kel, eré nyek kel ter helt éle tű
kép má sai a Te rem tő nek. Így – va ló szí -
nű – nem csak for má li san, jog sze rű en,
a  po li ti kai  dis kur zu sok ban,  ha nem
ott, ahol a leg lé nye ge sebb: a lel kek mé -
lyén in dul na el va la mi szép és iga zán
em be ri, a meg bé ké lés. Lé nye ges len ne
eny he túl zá sa in kon túl meg ta lál ni a jó -
zan ság, a sze re tet, a szo li da ri tás út ját. 
A mér ce, vé le mé nyem sze rint, azo -

nos le gyen min den em ber szá má ra –
füg get le nül szár ma zá sá tól, tár sa dal mi,
anya gi hát te ré től, és le gyen mél tá nyos.
Most, pün kösd tá ján ja va so lom, hogy
imád koz zunk szív ből, hogy a jó zan ság
Lel ke gyó gyít sa ki éle tün ket „eny he túl -
zá sa ink ból” is.

„Enyhetúlzások” é gtájoló
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Egyház

Be ve ze tő ige hir de té sé ben GáncsPé-
terAp Csel 2,41–42 alap ján a pün kös -
di gyü le ke zet négy jel lem ző jé ről be -
szélt. Az el nök-püs pök hang sú lyoz -
ta: pün kösd nek nem fel tét le nül van -

nak lát vá nyos, rend kí vü li je lei, ha nem
olyan hét köz na pi meg nyil vá nu lá sok -
ban  je le nik  meg,  mint  aho gyan  a
gyü le ke zet részt vesz az apos to li ta -
ní tás ban,  a  kö zös ség ben,  a  ke nyér
meg tö ré sé ben és az imád ko zás ban. 
Be ik ta tás  utáni  „szó szék fog la ló”

ige hir de té sé ben az új pa ró kus lel kész
Lk 2,10b–14 alap ján egy gyer mek ko -
ri él mé nyét is meg osz tot ta hall ga tó -
sá gá val:  egy  szent es te  kon fir man -
dus ként hir det het te a szó szék ről –
ugyan ezen igé vel – az an gya li öröm -

hírt. Ihász Be at rix az oros há zi temp -
lom an gya la i ra hív ta fel az ün nep lő
gyü le ke zet fi gyel mét. A lel kész nő az
ik ta tá si meg hí vó ra a szó szék fe let ti an -
gyal szo bor ké pét vá lasz tot ta, hang sú -
lyoz va  an nak  szub jek tív  üze ne tét:
„Meg ra ga dott, pél da ként áll előt tem ez
a mennyei hír nök. Bal ke zé vel csen de -
sí ti azt, ami nek hal kul nia kell. Csend -
re in ti a két ke dést, hi tet len sé get, re -
mény te len sé get, bo rú lá tást, min dent,
ami gá tol ja a gyü le ke ze tet és lel készt
hi te meg élé sé ben és a köl csö nös sze -
re tet és el kö te le ző dés meg ta pasz ta lá -
sá ban. És bát ran vál lal ja Is ten től ka pott
kül de té sét.”
Az  ige hir de tés  szép  foly ta tá sa -

ként  a  lel kész nő  fér je, Kőszegi-Né-
methJózsef, a gyü le ke ze ti ének kar ve -
ze tő je szol gált szó ló ének kel. 
A  rö vid  ün ne pi  köz gyű lé sen  kö -

szön töt te a kö zös ség új lel ké szét az egy -
ház köz ség  igaz ga tó  lel ké sze, Ördög
Endre, va la mint RadosnéLengyelAn-
na, az egy ház ke rü let, MadarászGéza,
az egy ház me gye és NémethBéla,a gyü -
le ke zet fel ügye lő je, to váb bá dr.Dancsó
Józsefor szág gyű lé si kép vi se lő, Oros há -
za pol gár mes te re, KondorPéter es pe -
res és a gyü le ke zet két kép vi se lő je. A
köz gyű lé sen szer ző dés be fog lal ták a bő
húsz éves test vér-gyü le ke ze ti kap cso la -
tot a bar ca sá gi Tat rang evan gé li ku sa -
i val, így a kö szön té sek so rát a ro má ni -
ai te le pü lés evan gé li kus lel ki pász to ra,
SzékelyLevente zár hat ta. 

g Szövegésfotó: Kiss Ta más

Pünkösdszombatiangyalok

A misszi ói al ka lom úr va cso rai is ten -
tisz te let tel kez dő dött, ame lyen Ittzés
János nyu gal ma zott püs pök szol gált
ige hir de tés sel. Az úr va cso ra osz tás ban
az egy ház me gye lel ké szei se gí tet tek.
Az is ten tisz te let után KoháryFerenc

lé bé nyi lel kész, az egy ház me gye misszi -
ói fe le lő se kö szön töt te a meg je len te ket.
A nap elő adó ja ként HegedűsAttilát
hall gat hat ták meg az egy be -
gyűl tek. Döntésekésajándé-
kok cím mel a sop ro ni lel kész
ar ról be szélt: a mai em ber -
re  jel lem ző az a szem lé let,
hogy ha éle té nek va la mely
 sze le té ről  nem  sa ját ma ga
dönt het,  azt  te her ként  éli
meg,  és  ki szol gál ta tott nak
tart ja ma gát. Ám rá kell jön -
nünk, hogy sok min den ről –
még ha sze ret nénk is – nem
mi dön tünk. Leg ke vés bé a
mi dön té sünk az, hogy meg -
vál tot tak va gyunk. Ez a meg -
vál tott ság azon ban nem kény szer, ha -
nem aján dék – hang sú lyoz ta He ge dűs
At ti la. Az elő adás fő gon do la ta it cso -
por tok ban vi tat ták meg a részt ve vők. 
Amíg a fel nőt tek a temp lom ban is -

ten tisz te le ten vol tak, és az elő adást
hall gat ták, a Pé ter fy-is ko la tor na ter -
mé ben a fi a ta lok in ter ak tív áhí ta ton
vet tek részt, ame lyet dr.PerczeSán-
dorgyőr-mén fő csa na ki lel kész tar tott. 

Az  ige szol gá la tot  is mer ke dés  és
kö zös já ték kö vet te, a re for má ció és to -
le ran cia té má ját ala pul vé ve Teismás
vagy– te semvagymás cím mel. A
mun ka há rom cso port ban folyt. Kre -
a tív cso por tot szer vez tek a kéz mű ves -
ség iránt fo gé ko nyak szá má ra, má sok
bib li o drá ma  for má já ban  dol goz ták
fel a té mát, vé gül vol tak olya nok, akik

iro dal mi cso por tot al kot va vers- vagy
film rész let alap ján be szél get tek. 
Dél után az tán a fi a ta lok csat la koz -

tak a fel nőt tek hez, és kö zö sen hall -
gat ták meg a csor nai Metamorfózis
ze ne kar kon cert jét. A Győr-Mo so ni
Egy ház me gye má so dik misszi ói  és
csa lá di nap ja CsorbaJános győ ri lel -
kész úti ál dá sá val fe je ző dött be.

g Kiss Mik lós

Egyházmegyeinap
b AGyőr-MosoniEgyházmegyemásodikalkalommalszervezettmisszi-
óiéscsaládinapotpünkösdhétfőnagyőriÖregtemplomban,illetve
aPéterfySándorEvangélikusOktatásiKözpontban.Ezenanaponaz
egyházmegyeegyetlengyülekezetébensemtartottakistentiszteletet,
hanemGyőrbevártákamegyenépét.Ennekmegfelelőentöbbmint
kétszázanültekatemplompadjaiban,illetvemintegyfélszázkonfir-
mandusésfiatalvittéletetaziskolafalaiközé.

b Van-e olyan ünnep, hogy pünkösdszombat? Ha eddig nem volt,
Orosházánmostantólünnepezanap,hiszenmájus18-ánújparókus
lelkésztiktathatottbe–IhászBeatrix személyében–LázárZsolt, a
Nyugat-békésiEgyházmegyeesperese.

Ihász  Be at rix  1971-ben  szü le tett
Győr ben. Csa lád já ban több evan -
gé li kus lel kész is szol gált du nán tú li
gyü le ke ze tek ben. Édes ap ja a győr-
ná dor vá ro si gyü le ke zet pres bi te -
re volt. 
Győr ben, a Ré vai Mik lós Gim -

ná zi um ban érett sé gi zett. Kon fir -
má ló lel ké sze IttzésGáborvolt. Be -
kap cso ló dott az if jú sá gi kör be, és az
ak kor tájt in du ló Mus tár mag me -
gyei if jú sá gi kö zös ség ben vett részt
a csen des na po kon és tá bo rok ban.
A há rom fi a tal lel kész ve ze té sé vel
szer ve zett al kal ma kon meg ta pasz -
tal ta a test vé ri kö zös ség ál dá sa it, és
meg hall hat ta Is ten hí vó sza vát. A
Mus tár mag el nö ke ként teo ló gus -
évei alatt is te vé keny ke dett. 
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi

Egye te men 1994-ben vég zett. Se -
géd lel kész ként  az  el ső  szol gá la ti
he lye Ko má rom volt, itt 1999-ben
be ik tat ták a pa ró kus lel ké szi szol -
gá lat ba.  Ti zen nyolc  évet  töl tött
eb ben a ki csiny és ér té kes kö zös -
ség ben. 
Lét re hoz ták a gyü le ke zet kó ru -

sát, ak tí van részt vet tek a vá ros kul -
tu rá lis éle té ben, ezért Ko má rom
vá ros  ve ze té se  az  evan gé li kus
ének kar nak ProUrbedí jat ado má -
nyo zott. 
Ihász Be at rix éve kig a  lel ké szi

mun ka kö zös ség el nö ke volt. Idén
vé gez  a  Sem mel weis  Egye tem
men tál hi gi é nés  és  lel ki gon do zó
sza kán. Ta valy au gusz tus 1-jé től he -
lyet tes lel ké szi ki kül dést ka pott az
Oros há zi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség be, ahol má jus 18-án ik tat ták be
a pa ró kus lel ké szi szol gá lat ba.
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A te le pü lé sek há rom-négy ki lo mé ter -
re fek sze nek egy más tól, ezért az al -
kal mon részt ve vők leg több ször két
ke ré ken kel nek út ra (zöld)ha tá ron in -
nen és túl, hogy pün kösd más nap ján
együtt ün ne pel je nek.
Az  el ső  öku me ni kus  ta lál ko zó

(1991-ben) la i ku sok kez de mé nye zé -
sé re jött lét re. Oly annyi ra ci vil kéz -
ben volt a szer ve zés, hogy az is ten -

tisz te le tet nem is temp lom ban, ha -
nem egy oszt rák ven dég lő ben, a lé -
pes fal vi Hauerben tar tot ták. 
Idén az ág fal vi evan gé li kus temp -

lom ban gyűl tek össze mint egy hat-hét -
szá zan. A két nyel vű  is ten tisz te le ten
Gabnai Sándor es pe res  ma gya rul,
GregorGrzanka len gyel szár ma zá sú
som fal vi plé bá nos né met nyel ven hir -
det te az igét. A li tur gi á ban részt vett
még NémethAttila ág fal vi plé bá nos,
JakobKruse lé pes fal vi, JohannHolz-
korn pöt tels dor fi lel kész, bur gen lan -
di es pe res he lyet tes, MesterházyBalázs
sop ro ni is ko la lel kész, to váb bá a he lyi
evan gé li kus kö zös ség pász to rai, Hein-
richsEszter és MichaelHeinrichs.
Az idei al ka lom kü lön le ges sé ge az

volt, hogy az is ten tisz te le ten Gab nai
Sán dor és Jo hann Holz korn be ik tat -
ta  hi va ta lá ba  Plöchl Ildikó ha tár
men ti  gyü le ke zet pe da gó gust  (felső
képünkön), aki nek  fel ada ta  az  or -
szág ha tár két ol da lán lé vő evan gé li -
kus prog ra mok ko or di ná lá sa. 
Kö zös tá bo rok és ha tár men ti is -

ten tisz te le tek ed dig is vol tak, no vem -
ber óta azon ban eze ket sok kal tu da -
to sab ban  szer ve zik:  a  ha tár  menti
evan gé li kus fal vak lel ké szei is rend -
sze re sen ta lál koz nak, ala kult egy kö -

zös ze ne kar is, és – Plöchl Il di kó sze -
mé lyé ben – az ág fal vi, il let ve sop ron -
bán fal vi evan gé li kus gyü le ke zet if jú -
sá gi és gyer mek mun ká ja is ko moly
tá mo ga tás ban ré sze sül. 
A  stá tust  (amely  va ló já ban  csak

egy fél ál lás) a Nyu ga ti  (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let és az Auszt ri ai Evan -
gé li kus Egy ház hoz ta lét re 2012. no -
vem ber 15-én. 

A  lé pes fal vi  evan gé li kus  kö zö ség
Tri a non előtt Ág fal vá hoz tar to zott, an -
nak volt le ány gyü le ke ze te. Sa ját temp -
lo ma és ön ál ló lel kész sé ge csak 1932
óta van. Bur gen land el csa to lá sa után
a szol gá la to kat még ti zen két éven át az
ág fal vi lel ké szek lát ták el az oszt rák ká
lett fa lu ban is. Egy ko ra be li fel jegy zés
sze rint ScholtzÖdön ág fal vi es pe rest
egy al ka lom mal nem akar ták át en ged -
ni  az  oszt rák  csend őrök  a  ha tá ron,
ezért egy te me tés ről órá kat ké sett. A
„nagy po li ti kán” túl ez a kis in ci dens is
hoz zá já rult ah hoz, hogy ha ma ro san
hely ben la kó oszt rák lel ké sze lett Lé -
pes fal vá nak – a re for má ció óta elő ször.
A ha tár men ti gyü le ke zet pe da gó -

gu si ál lás ál tal is mét egy ki csit kö ze -
lebb ke rült egy más hoz az, ami száz év -
vel ez előtt nyel vi leg, köz igaz ga tá si lag,
föld raj zi lag, egy há zi lag és még na gyon
sok te kin tet ben egy sé ges volt.
Pün kösd a min den vá ra ko zást fe -

lül mú ló  re mé nyek  ün ne pe.  Ezt  a
cso dát idén is át él ték az oszt rák–ma -
gyar ha tá ron, ami kor egy nap ra va -
ló ban ki si mul tak az ar cok, el tűn tek
az elő íté le tek, és ma gá tól ér te tő dő -
en együtt imád koz tak kü lön bö ző fe -
le ke ze tek és nem ze tek kép vi se lői. 
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„Ami kor le szá za lé kol ták a fér je met,
és in ni kez dett, ak kor kez dő dött a po -
kol já rá sunk a há rom lá nyom mal” –
idé zi fel a meg pró bál ta tá so kat a Kár -
pát al já ról  Sza bolcs ba  férj hez  jött
asszony Nyír egy há zán, az Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat  Csa lá dok  Át me -
ne ti Ott ho ná ban. A fér fi bru ta li tá sa
elől me ne kül ve így ve ze tett út juk –
ro ko nok hí ján – az anya óvó ba, bár a
két  na gyobb  lány  ak kor ra  már,  az
Arany Já nos te het ség gon do zó prog -
ram ré vén, az egyik me gye szék he lyi
elit gim ná zi um ta nu ló ja volt. 
A vá lást az óta már ki mond ták, s ha

si ke rül  el ad ni  a haj da ni  kö zös ott -
hont,  a  ta ka ros  csa lá di  há zat,  és
pont ke rül a va gyon meg osz tás vé gé -
re, új éle tet kezd het nek. Ad dig az Ol -
ta lom anya óvó já ban gyűj ti hoz zá az
erőt a ko ráb ban kony hai ki se gí tő ként
dol go zó,  most  pe dig  cuk rász kép -
zés re  já ró  asszony,  aki  né ha  még
min dig nem hi szi el, hogy ve le mind -
ez meg tör tén he tett… 

* * *

Nem szo rong, in kább fel sza ba dult az
a sors tár sa, akit egy pén tek dél utá non
hat gye re ké vel szin te egy szál pen -
dely ben  ho zott  fa lu ja  kis bu sza  az
anya óvó ba. Pár óra múl tán azok az
uzso rá sok is meg je len tek a bel vá ro -
si mel lék ut cá ban, akik elől ide me ne -
kül tek…
– Ak kor már több mint egy éve

szin te min den fil lé rün ket el szed ték
az uzso rá sok, és ami kor már má so -
dik nap ja éhez tek a gye re kek, mert

tény leg sem mit nem tud tam ad ni ne -
kik, fel men tem a pol gár mes te ri hi va -
tal ba, hogy ve gyék őket ál la mi gon -
do zás ba. Mi vel tud ták, hogy mi ért
mon dom ezt, in kább úgy dön töt tek,
men te nek mind nyá jun kat, így ke rül -
tünk ide – me sé li ke se rű mo sollyal,
de lát ha tó meg könnyeb bü lés sel.

* * *

Az anya óvó klub szo bá já ban el hang -
zott mon da tok kal éles kont raszt ban
van az ud var ról be hal lat szó sok szó -
la mú ne ve tés, a vi dám gye rek zsi vaj.
Csa lá di na pot tar ta nak. A pün kösd
előt ti pén te ken nem kell se a múlt -
ra, se a jö vő re gon dol ni, a gond ta lan -
ság ér zé sé ért tesz nek ma meg min -
dent az itt dol go zók.

* * *

Batyu,avagyútravalóasikerestár-
sadalmibeilleszkedéshez cím mel fut
az in téz mény ben az a pro jekt, me lyet
az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az
Eu ró pai Szo ci á lis Alap társ fi nan szí -
ro zá sá val  kö zel  har minc mil lió  fo -

rint ból va ló sí ta nak meg. A szük ség -
le tek elő ze tes fel mé ré se alap ján ki dol -
go zott prog ram nak az a cél ja, hogy
szol gál ta tá sa i val,  ren dez vé nye i vel
hoz zá se gít se a krí zist meg élt gyer me -
ke ket és asszo nyo kat a tár sa dal mi be -
il lesz ke dés hez. 
Az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat az

el nyert  tá mo ga tást nem csak  sa ját
kli en se i re  for dít ja:  együtt mű kö dő
part ner ként  be von ták  a  Te rü leti
Gyer mek vé del mi Köz pont, a Ma gyar
Vö rös ke reszt Sza bolcs-Szat már-Be -
reg  Me gyei  Szer ve ze té nek  Anya-
Gyer mek Se gí tő Ott ho na és Krí zis -
köz pont ja, va la mint a Nyír egy há zi
Gyer mek jó lé ti  Köz pont  Csa lá dok
Át me ne ti Ott ho na el lá tott ja it, a ró -
luk  gon dos ko dó  szak em be re ket,
mun ka tár sa kat, to váb bá a ne ve lő szü -
lő ket is. Így ért he tő, hogy a ki lenc
anyá nak és hu szon hét gyer mek nek
biz ton sá got adó in téz mény ud va rán
és  összes  ter me i ben most  van nak
vagy nyolc va nan. 

* * * 

Balázska Tibor rend őr  zász lós  és
há rom négy lá bú mun ka tár sa  ve szi
bir tok ba az ud vart: a két né met ju -
hász és egy fe hér si cu pa rá dés be mu -
ta tót tart nem csak bom ba ke re sés ből
és ala ki gya kor la tok ból, de ön fe ledt
já ték ból is – no meg ab ból, hogy mi -
re ké pes a bi za lom, a fel té tel nél kü li
el fo ga dás, a sze re tet. 
Ba lázs ka  Ti bor  bi zo nyá ra  nem

csak a ku tyák hoz ért: oka le het an -
nak, aho gyan ke re set len egy sze rű ség -

gel be le szö vi el be szé lé sé be, hogy a
bűn ül dö zés ben  ki vá ló  ér de me ket
szer zett né met ju hász – egyéb ként
foly ton a hí rek ben sze rep lő mé dia -
sztár –, a ke vés sé hang za tos ne vű No-
kedli egy sin tér te lep ről ke rült kö lyök -
ko rá ban  a  ku tya is ko lá ba.  A Dönci
név re hall ga tó öl eb pe dig – min dent
te kin télyt nél kü lö ző ki né ze te alap ján
– le het ne ugyan já ték ku tya is, de bi -
zony bom ba ke re ső nek ké szül, és az
is lesz, ha vé gé re ér a ki kép zés nek. 

* * *

– A ná lunk élő hát rá nyos hely ze -
tű gyer me kek több sé ge ro ma, ed di -
gi éle tük a de vi an cia és kri mi na li zá -
ció ár nyé ká ban telt. Saj nos a ci vil tár -
sa da lom haj la mos az apák bű nét a
gyer me kek nek is fel ró ni, így ne héz
sor suk ban nemcsak a sze re te tet és a
hét köz na pi  ja va kat  nél kü lö zik,  de
azt is el szen ve dik, hogy so kan po ten -
ci á lis bű nö zőnek te kin tik őket – te -
szi vi lá gos sá DaskónéSósAnita, az
anya óvó igaz ga tó ja, mi lyen tu da tos
tö rek vé sek hú zód nak meg a csu pán

re kre á ci ós  prog ram nak  tű nő  ren -
dez vény hátterében. 
– Fel ada tunk nak te kint jük, hogy

old juk  eze ket  az  elő íté le te ket,  és
meg tör jük azt a sors vo na lat, ame lyet
ezek a gyer me kek ge ne rá ci ó ról ge ne -
rá ci ó ra meg örö köl nek. Ez az ő ér de -
kük, de a tár sa da lo mé és az or szág
rend jé re vi gyá zó ké  is. A rend őr  itt
nem  vá sott  köly kö ket,  ha nem  vi -
dám, ér dek lő dő gyer me ke ket lát, ő vi -
szont  nem  fa ka bát,  aki  a  ha tal mat
kép vi se li.  El len ke ző leg:  pél dát  és
mo dellt nyújt a gyer me kek és szü le -
ik szá má ra a tár sa da lom ál tal pre fe -
rált vi sel ke dés hez, elő re ve tít ve an nak
le he tő sé gét, hogy ne héz hely ze tük -
ből  ki emel ked ve  ké sőbb  se gít hes -
sék a ha son lóan ne héz hely zet ben lé -
vő tár sa i kat.
Ké sőbb vissza ér az a tűz ol tó ko csi

is, ame lyet még a csa lá di nap kez de -
tén ren delt a disz pé cser egy tűz eset -
hez, így a gye re kek meg száll ják az
au tó kat. A ma gas ke rí tés sel vé dett
ud va ron meg szó lal hat a szi ré na, és
nem le het nem mo so lyog ni, mi dőn
cér na han gon ke mény ke dik a hang -
szó ró: „Itt a rend őr ség, tes sék meg -
áll ni!” 

* * * 

Ké sőbb az anya óvó ban élő, a rend sze -
res fog lal ko zá son részt ve vő gyer me -
kek tánc be mu ta tó ja lát ha tó. Az ebéd
meg ko ro ná zá sa ként pe dig fel tá lal ják
azt a há rom száz pa la csin tát, ame lyet
az édes anyák még haj nal ban sü töt -
tek, és az Evan gé li kus Ro ma Szak kol -

lé gi um ön kén te sei töl töt tek meg lek -
vár ral, ka ka ó val. A rö vid szi esz tát kö -
ve tő en a prog ra mot az anya óvó mun -
ka tár sa ál tal össze ál lí tott „ügyes sé gi
és okos sá gi” ve tél ke dő zár ja.
A leg job ban tel je sí tő csa pa tok ju -

tal ma,  hogy  el ső ként  nyúl hat nak
azok ba a do bo zok ba, ame lyek a Mó -
ricz  Zsig mond  Szín ház  tár su la tá -
nak ado má nya ként ér kez tek az al ka -
lom ra, ked ves plüss ál la tok kal töm ve.
Az él mény min den bi zonnyal be ke -
rül ab ba a „ba tyu ba”, ame lyet az Ol -
ta lom Sze re tet szol gá lat Anya óvó já -
nak mun ka tár sai szí vós, mód sze res
mun ká val töl tö get nek. 
Egy kel le mes, vi dám nap em lé ke

a há nya tott sor sú, el gyö tört asszo -
nyok nak, a nél kü lö ző gyer me kek nek
sok kal több an nál, mint ami nek lát -
szik.  A  kö zös  él mény  erő sí ti  az
össze tar to zá su kat, azt a lát ha tat lan
kö te lé ket, amely az tán épí ti az ön bi -
zal mu kat, a hi tü ket – hogy si ker rel
meg vív has sák  a hol nap,  a  hol nap -
után csa tá it.

g – Vesi – 
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A kiállítás megnyitóján Har-
mati Béla László, az  in téz -
mény igaz ga tó ja kö szön tő jé -
ben el mond ta: „A mú ze um a
re for má ció kez de té nek öt száz
éves ju bi le u má ra is ké szül a je -
len ki ál lí tás sal. Így fon tos nak
tar tom a re for má ció és to le -
ran cia évé hez va ló csat la ko -
zást, a to le ran cia egy há zi ol -
dal ról va ló be mu ta tá sát, an nak
fel dol go zá sát.” 
A tár lat – a kon cep ció és a

meg va ló sí tás – Har ma ti Bé la
Lász ló, KertészBotond tör té -
nész és ZászkaliczkyZsuzsan-
namű vé szet tör té nész mun ká -
ját di csé ri.
FabinyTamás evan gé li kus

püs pök be szé dé ben rá mu ta -
tott: „Nem csak a val lási tü re -
lem, ha nem a má sik kal, em -
ber tár sunk kal  szem be ni  to -
le ran cia  is  nagy  ki hí vás mai
ma gyar  tár sa dal munk ban.
Most nyí ló ki ál lí tá sunk alap -
ján el mond ha tó, hogy ta nul ni
le het  a  múlt ból,  hi szen  volt
olyan idő szak, ami kor az el fo -
ga dó ma ga tar tás erő sebb volt,
mint most.” 
A püs pök a ki ál lí tá si tár gyak

kö zül töb bek kö zött az utol só
va cso rát áb rá zo ló var sá di ol -
tár ké pet  emel te  ki:  „A  kép
csak nem  egé sze  meg sé rült,
egyet len  rész le te ma radt ép.
Az utol só va cso ra részt ve vői
kö zül sen ki más nem lát szik
raj ta, mint a ke nye ret fe lénk
nyúj tó Krisz tus.” A protestáns

szó ból ki in dul va (a  la tin pro
testo je len té se:  „ta nús kod ni
va la mi mel lett”) Fa bi ny Ta más
fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
a hí vők fe le lős sé ge az a faj ta
ma ga tar tás,  amely  Krisz tus
mel lett ta nús ko dik. Eb ből kö -
vet ke zik, hogy aki Jé zus mel -

lett tesz ta nú sá got, az a má sik -
kal szem ben to le ráns sá vá lik.
KósaLászló et nog rá fus, tör -

té nész, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ren des tag ja be szé -
dé ben  el mond ta:  a  ki ál lí tás
azért  is  pél da ér té kű,  mert  a
mú ze um el ső re for má tus ki te -
kin té sű  mun ká ja,  amely  egy
na gyon fon tos kor sza kot kö rül -
te kin tő en és igé nye sen tá lal a lá -
to ga tók nak. Lát ha tó egy kü lön -
le ges tér kép, amely a kor szak

gyü le ke zet ala pí tá sait – elő ször
össze gyűjt ve – mu tat ja be.
Az aka dé mi kus tör té nel mi

át te kin té sé ben a ki ál lí tás tár -
gyai se gít sé gé vel ér zé kel tet te
a pro tes táns fe le ke ze tek nek a
tü rel mi ren de let hez és ez ál tal
II.Józsefhez va ló vi szo nyát is.
„Az  eny hü lést  ho zó  idő szak
ha tá sá ra az ural ko dó port ré -
ja  szá mos  egy há zi  épü le ten

meg je le nik” – fo gal ma zott. A
két fe le ke zet egy más hoz va ló
tör té nel mi  kö ze le dé sét  és  a
teo ló gi ai kü lönb sé ge ket is be -
mu ta tó tár lat tal kap cso lat ban
Kó sa Lász ló szólt a pro tes táns
uni ó ra va ló tö rek vés ről is.
– Az év mot tó já hoz kap cso -

ló dó an – reformációés tole-
rancia – a mú ze um ban II. Jó -
zsef  tü rel mi  ren de le té től  az
1848.  évi  XX.  tör vény cik kig
ter je dő idő sza kot vizs gál tuk –
mond ta el Har ma ti Bé la Lász -
ló mú ze um igaz ga tó. – Rá sze -
ret tünk vol na vi lá gí ta ni a ren -
de let ki bo csá tá sa után a tár sa -
da lom ban  vég be ment  fo lya -
ma tok ra. 
A ren de let ön ma gá ban nem

ho zott val lá si tü rel met, 1848-
ig  fo lya ma tos  csa tá ro zá sok
so rán le he tett csak úgy-ahogy
ér vényt sze rez ni a ren de let be
fog lalt alap esz mék nek – ma -
ga az ál lam ap pa rá tus is vég ső -
kig el len állt, és ott sza bo tál ta
a  vég re haj tást,  ahol  tud ta.
Még is  el in dult  egy  re ményt
kel tő  fo lya mat  II.  Jó zsef  re -
form po li ti ká ja alap ján. 
A val lá si tü re lem re a sa já -

tos sá gok, ha son ló sá gok és kü -

lön bö ző sé gek együt tes be mu -
ta tá sa  ré vén  uta lunk,  nem
rejt ve vé ka alá a küz del me ket.
Az el ső te rem ben a pro tes -

tán sok  kö ré ben  meg nyil vá -
nult II. Jó zsef-kul tuszt idéz zük
fel ké pi és írá sos for má ban. A
má so dik te rem ben a fe le ke ze -
tek re jel lem ző ta ní tás bé li ha -
son ló sá go kat és kü lönb sé ge ket
vá zol tuk fel. Alap ve tő cé lunk
a lá to ga tók ban „fel pisz kál ni”
az em lé ke ket, il let ve ezek hi -
á nyá ban kér dé sek  fel té te lé re
ösz tö nöz ni őket. 
A  ki ál lí tott  tár gya kon  ke -

resz tül a lu the ri és a kál vi ni re -
for má ció li tur gi á hoz va ló el té -
rő  hoz zá ál lá sát  is  sze ret tük
vol na szem lél tet ni. Ugyan ak -
kor tény az is, hogy a két pro -
tes táns egy ház erő sen kö ze le -
dett egy más hoz eb ben az idő -
szak ban, és az unió gon do la -
ta is ko mo lyan fel me rült. 
Nem ma rad hat tak ki az épí -

té sze ti és mű vé sze ti vo nat ko -
zá sok  sem,  ko ra be li  temp -
lom ter vek  is mer tet nek  meg
ben nün ket  a  kor  temp lom -
épí té sze té vel, és lát ha tó egy re -
for má tus úr asz ta la, il let ve egy
evan gé li kus  szó szék ol tár  re -
konst ruk ci ó ja. 
A ki ál lí tás meg nyi tó kö zön -

sé ge a Liszt Fe renc Ze ne mű -
vé sze ti Egye tem vo nós né gye -
sé nek (SurjánPéter – el ső he -
ge dű, ReviczkyOttília– má so -
dik he ge dű, KrählingDániel –
brá csa és LukácsháziGyörgy
– csel ló) jó vol tá ból ze nei él -
mény ben is ré sze sül he tett.
Az  Evan gé li kus  Or szá gos

Mú ze um idő sza ki ki ál lí tá sa a
re for má ció nap já ig te kint he -
tő meg.

g Ga lam bos Ádám
Forrás:Evangélikus.hu

KenyeretfelénknyújtóKrisztus
Kiállításatoleranciajegyében

azEvangélikusOrszágosMúzeumbanA Wart burg  Col l e ge  ti zen öt
di ák já nak má jus 1-jén kez dő dött
két he tes eu ró pai út já hoz csat -
la ko zott az egy ház ke rü let hat -
fős kül dött sé ge. Az Io wa, Il li nois
és Wis con sin ál lam ha tá rán ta -
lál ha tó Du bu que vá ro sá ban a
19.  szá zad  kö ze pén  ala pí tott

Wart burg Col lege hall ga tó i ból,
il let ve az in téz mény SzentErzsé-
bet kórusának tag ja i ból  ál ló
kül dött ség Lu ther Már ton or -
szá gá ban  az  egy ház ala pí tó  és
Árpád-háziSzentErzsébetnyo -

ma it kö vet ve tett kör utat, de fel -
ke res ték  a  buchen wal di  és  a
flos sen bür gi kon cent rá ci ós tá -
bort is. Prog ram juk ban a dia kó -
ni ai mun kát, a ka ri ta tív szer ve -
ze tek it te ni te vé keny sé gét be -
mu ta tó ta lál ko zá sok ra, be szél -
ge té sek re is ju tott idő. 
A hu szon öt  fős ame ri kai de -

le gá ció – Cseh or szá gon és Szlo -

vá ki án  át  –  má jus  16-án  ért
Ma gyar or szág ra. A sá ros pa ta -
ki  vár mú ze um  meg te kin té se
után pén te ken a nyír te le ki Fi la -
del fia  evan gé li kus  gyü le ke zet
gö rög szál lá si  ro ma misszi ó já -

val  is mer ked tek  (képünkön),
majd a Nyír egy há zán mű kö dő
Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -
um te vé keny sé gé ről tájé ko zód -
tak. Mint la punk ban már ko ráb -
ban be szá mol tunk ró la, ta valy
au gusz tus óta épp itt te vé keny -
ke dik két min ne so tai ön kén tes:
AshleyDebilzenésKristenWall.
A prog ram ban ter mé sze te sen
az ő mun ká juk és ma gyar or szá -
gi ta pasz ta la ta ik meg is me ré se
ka pott hang súlyt.
Az io wai evan gé li kus kül -

dött ség  tag jai  szom ba ton  a
men dei gyü le ke zet be lá to gat -
tak,  pün kösd  va sár nap ján  a
bu da pes ti ang li kán kö zös ség -
gel an gol nyel vű is ten tisz te le -
ten vet tek részt, a hét fői ün ne -
pet  pe dig  Acsán  töl töt ték,
ahol az is ten tisz te le ten Ul les -
tad püs pök volt az ige hir de tő.
A de le gá ció ma gyar or szá gi

lá to ga tá sa ked den a Ma gyar -
or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
Ül lői  úti  köz pont já ban  tett
vi zit tel fe je ző dött be.

g V. E.

Iowailátogatók
f Folytatásaz1.oldalról

A Nyír egy há zi Fő is ko lán bé relt
he lyi sé gek ben, sze rény kö rül -
mé nyek kö zött mű kö dő Evan -
gé li kus Ro ma  Szak kol lé gi um
(ERSZK) a kert vá ro si gyü le ke -
ze ti köz pont ban fo gad ta – te -
rí tett asz tal lal – az io wai ven -
dé ge ket.  A  nép ze ne  sza -
kon ta nu ló MusaJózsef és
men to ra, egy há zunk nyír -
egy há zi kö zép is ko lai kol lé -
gi u má nak  igaz ga tó ja,  a
„szin tén  ze nész” Marti-
novszkyIstvánma gyar ze -
né vel  kí sér te  az  ebé det,
majd a szak kol lé gi um igaz -
ga tó ja, MolnárErzsébet lel -
kész mu tat ta be azt a mun -
kát, amely nek vég ső cél ja,
hogy ket tős iden ti tás sal élő
ro ma ér tel mi sé gi ek se gít sék
a  hal mo zot tan  hát rá nyos
hely ze tű ci gány ság fel emel -
ke dé sét. 
Dr.FabinyTamás, a Ma -

gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Észa ki Egy ház ke rü -
le té nek  püs pö ke  a  ha zai
ci gány ság hely ze tét igye ke zett
ér zé kel tet ni,  vá zol va  egy há -
zunk tár sa dal mi sze rep vál la lá -
sát is a sú lyos ál la pot fel szá mo -
lá sá ra irá nyu ló mun ká ban. 
Kér dé sek re vá la szol va La-

borcziGéza, a kert vá ro si gyü -
le ke zet  lel ké sze,  az  ERSZK
igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke ah -
hoz ha son lí tot ta a ro ma hall -
ga tó kat se gí tő mű hely lét re ho -
zá sát  a  vál sá gok kal  küz dő,
szo ron gó és meg osz tott tár sa -
da lom ban, mint ha da rázs fé -
szek be nyúl nánk. 
A dél után fo lya mán fő sze -

rep hez ju tott a ro ma kol lé gi -
um ban dol go zó két ame ri kai
ön kén tes. It te ni te vé keny sé gü -
ket  is mer te tő  be szá mo ló juk
kü lö nö sen a Wart burg Col l ege
hall ga tói szá má ra volt rend kí -
vül ér té kes: kö zü lük ugyan is
töb ben  is ké szül nek kül föl di
misszi ó ra  ta nul má nya ik  vé -
gez té vel. 
Az ame ri kai de le gá ci ót ve -

ze tő StevenL.Ullestaddel, az
Észak ke let-io wai  Egy ház ke -
rü let püs pö ké vel – az idő szo -

rí tá sá ban – csak rö vid in ter jú -
ra nyílt le he tő sé günk.
–Mittartjelenlegegyháza

legfontosabbfeladatainak?
– El ső sor ban sa ját egy ház -

kö zös sé gün ket sze ret nénk épí -
te ni. Igyek szünk to vább gya -

ra pí ta ni, mert bő ví tés re szo rul.
Fon tos nak  tar tom  kül föl di
kap cso la ta ink ápo lá sát is, ép -
pen  ezért  va gyok  most  itt,
hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház zal is kap cso la tot
te remt sünk. Sze ret nénk, hogy
fi a tal ja ink ta lál koz za nak egy -
más sal, részt ve gye nek a misz-
szi ói mun ká ban.
–Európaiprogramjánakál-

lomásait látva jól kirajzoló-
dik,hogy– Lu ther Már ton és
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet tör-
ténelmiemlékhelyeimellett–
elsősorbanaholokausztésake-
let-európairomákproblémája
érdekli.Miértéppenezek?
– Tu da tá ban va gyunk an -

nak,  hogy  Lu ther  mennyit
szen ve dett, és mennyi ül döz -
te tés ben volt ré sze. Tu da tá ban
va gyunk an nak, hogy a ke let-
eu ró pai  or szá gok ban  a  kü -
lön bö ző ki sebb sé ge ket meny-
nyi szen ve dés ér te. És az a hit -
val lá sunk, hogy a Szent írást
min den ho vá  el  kell  jut tat ni,
hogy  se gít se  a  szük ség ben
szen ve dő ket.

–Hogyanlátjaamagyar-
országiromákhelyzetét?Nyil-
vánsokathallott-olvasotter-
rőlkorábban,demikatapasz-
talatai?
– Egész más meg ta pasz tal -

ni, mint ol vas ni ró la! Azt lát juk,
hogy Ma gyar or szá gon egy -
há zunk együtt érez a szen -
ve dő, nél kü lö ző ki sebb ség -
gel. Kö zös sé get épít, pró bál
mun kát biz to sí ta ni és az Úr
sza vát  el jut tat ni  ezek hez
az  em be rek hez,  hogy  az
éle tük meg vál toz zon. 
– Kris ten Wall önkéntes

nyíregyháziműködésében
láthattuk,hogyfélelemés
előítéletnélkül,őszinteoda-
adássalképesfordulniaz
elesettekhez,kitaszítottak-
hoz,mintátadvaezzelaz
előítéletekkel sújtott ma-
gyarországi többségi tár-
sadalomnak…
– Na gyon büsz kék va -

gyunk  Kris ten re,  ahogy
ezt ő itt vé gig tud ja csi nál -

ni!  A  ki sebb ség gel  szem ben
min den  or szág ban  van nak
elő íté le tei a több ség nek. A mi
or szá gunk ban is. Ám egy re in -
kább ki kell ik tat nunk az elő -
íté le te ket, hogy olya nok ká vál -
junk, mint Kris ten!
– És lesznek követői Ma-

gyarországon?
– Ó, igen! Re mél jük, hogy

jö vő re  öt  ön kén test  tu dunk
Ma gyar or szág ra kül de ni. Hogy
pon to san mi lyen hely szí nek re
és mi lyen fel adat tal, ar ról még
nem szü le tett dön tés.
–AMagyarországiEvangé-

likusEgyházésazAmerikai
Evangélikus-LutheránusEgy-
házÉszakkelet-iowaiEgyház-
kerületeegyüttműködésimeg-
állapodásrakészül.Mileheta
tartalmaennekazegyüttmű-
ködésnekÖnszerint?
– Még nem dek la rál tuk, de

biz tos ra ve szem, hogy fon tos
ele me lesz a Szent írás ter jesz -
té sé ben va ló együtt mű kö dés,
hi szen eb ben tel jes az egyet ér -
tés kö zöt tünk.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Kikelliktatnunkazelőítéleteket
UllestadpüspökNyíregyházán
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b Atoleranciaévszázada–protestánsegyháziéleta19.
századelső felében címmelnyíltkiállításaDeák téri
EvangélikusOrszágosMúzeumban.Atárlatatürelmi
rendelettől(1781)1848-igterjedőidőszakotfogjaát.Az
evangélikusésreformátusegyházitárgykultúráttárjaa
látogatóelé:festmények,metszetek,könyvek,iratokse-
gítségéveladképetarrólakorszakról,amelybenatole-
rancialeginkábbmeghatároztaamagyarországiprotes-
tánsegyházakéletét.
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2011-ben ke rült fel a nem ze ti szel le -
mi kul tu rá lis örök ség lis tá já ra a men -
dei  evan gé li kus  temp lom dí szí tés
pün kös di szo ká sa, amely nek kü lön -
le ges sé gét az el múlt hét vé gén a ha -
zánk ban járt io wai evan gé li kus de le -
gá ció tag jai is meg cso dál hat ták. 
A Szent lé lek ün ne pén a gyü le ke zet

tag jai dísz be öl töz te tik a temp lo mot.
Nyolc  nyár fát  ál lí ta nak  a  temp lom
két pad so ra kö zé, ame lye ket sza la gok -
kal, kéz zel hím zett és hor golt ken dők -
kel – úgy ne ve zett lep kék kel – dí szí te -
nek fel. Mint la punk ban már több ször
meg ír tuk,  a  temp lo mi  zöld ága zás
pün kös di szo ká sát a tót ősök hoz hat -
ták  ma guk kal  Tren csén  vár me gyé -
ből. (A 17. szá zad ban még Kár pát-me -
den ce-szer te élő ha gyo mány volt.) 
Azért  dí szí tik  ép pen  a  nyár fát,

mert az a ta vasz leg ko ráb bi hír nö ke,
akár csak a lep ke, amely a te rí tők nek
köl csön zi alak ját. Az éle tet akar ták így
meg kö szön ni Is ten nek a ré gi öre gek.
A máj fák ké sőbb nem csak a temp lom
dí sze i vé vál tak, ha nem aján dé kul  is
szol gál tak a fa lu le á nya i nak. (Ez az ősi
tra dí ció  ál lí tó lag  a  kö ze li  Mag lód
evan gé li kus gyü le ke ze té ben is él.)

g Fa ze kas Lí via felvétele

NemMende-mondaapünkösditemplomdíszítés

Amint la punk el ő ző szá má ban is hí rül
ad tuk,  Réti Zoltán ba las sa gyar ma ti
ze ne- és fes tő mű vész má jus 14-én be -
töl töt te ki lenc ve ne dik élet évét. Eb ből
az  al ka lom ból  a  Ró zsa völ gyi  Márk
mű vé sze ti is ko la nagy sza bá sú ün nep -
ség gel kö szön töt te ala pí tó ját. Mint egy
fél év szá zad dal ez előtt ugyan is – Ba -
las sa gyar mat  vá ros  ve ze té sé nek  tá -
mo ga tá sá val – Ré ti Zol tán ala pí tot ta
az in téz ményt. Múlt pén te ken, má jus
17-én előbb a Hor váth End re Ga lé ri -
á ban nyílt ki ál lí tás Ré ti Zol tán al ko tá -
sa i ból, majd a zsú fo lá sig telt ze ne is ko -
lá ban – ün ne pi hang ver seny ke re té ben

– hang zott el szá mos kö szön tő s a gaz -
dag élet pá lya mél ta tá sa. A ki lenc ven -
éves mű vész lel ki, szel le mi fris ses sé -
gét jel zi, hogy ő ma ga ve zé nyel te a Ba-
lassagyarmatidalegyletet(képünkön),
amely  két  evan gé li kus  mu zsi kus  –
FasangÁrpád és maga az ünne pelt –
Palócnépdalok cí mű mű vét ad ta elő
(képünkön).
Ze né vel kö szön töt ték az ün ne pel -

tet az is ko la díj nyer tes nö ven dé kei, a
Balassagyarmatikamaraegyüttes, va -
la mint Kanyó Dávid fu vo la mű vész,
kar nagy, Ré ti Zol tán uno ká ja. 

g Sza bó And rás felvétele

Ré ti Zol tán kö szön té se

Ma gyar or szág leg na gyobb di cső í tő
kó ru sa és egy hat van fős szim fo ni kus
ze ne kar  elő adá sá ban  jú ni us  1-jén
17 óra kor csen dül fel az el ső szám az
idei Ez az a nap! ren dez vé nyen  a
Papp Lász ló Bu da pest Sport aré ná -
ban,  ahol  a  részt ve vők Henderson
Dáviddal is el éne kel nek egy dalt. (Az
if jú te het ség ta valy a TheVoice cí mű
te het ség ku ta tó mű sor ban káp ráztat -
ta el a kö zön sé get.)
Az öt szö rös Grammy-dí jas vi lág -

sztár, IsraelHoughton elő ször lép fel
Ma gyar or szá gon. So kak vá gya tel je -
sül az zal, hogy im már a ma gyar kö -
zön ség is élő ben él vez he ti majd a mű -
vész ze nei sok szí nű sé gét.
Nem csak  sa ját  szín pa di mun kái

tet ték is mert té a ja ma i cai és ma gyar
(!) gyö ke rű JohnnyK.Palmert, hi szen
társ szer ző ként szá mos is mert elő adó
le me zén sze re pel: írt már dalt Berecz-
kiZolinak,WolfKatinak,GáspárLa-
cinak, Keresztes Ildikónak, Vastag
Csabának,Caramelnek,TóthGabi-
nak. Johnny tól az aré na nagy szín pa -
dán ez út tal egyik leg újabb szer ze mé -
nyét hall hat juk.
Az Is tent di cső í tő monst re kon cert

ez út tal  is  mél tán  tart hat  azon ban
igényt a mo dern könnyű ze ne iránt
ke vés bé  von zó dó ke resz té nyek/ke -
resz tyé nek ér dek lő dé sé re is, hi szen
– mint is me re tes – a hit mé lyí tő nap

ige hir de tő je UlrichParzany né met
evan gé li kus lel kész lesz. Ul rich Par -
zany 1984–2005 kö zött a né met KIE
(YM CA, if jú sá gi egye sü let) fő tit ká -
ra volt, és az Evan gé li u mi Ali ansz ban,
to váb bá a Laus en ne Moz ga lom ban is
mun kál ko dott. 1991-től a ProChrist
evan gé li zá ci ók  ige hir de tő je,  így  –
mi ként szer te Eu ró pá ban – ha zánk -
ban is száz ez rek hall hat ták szol gá la -
tán ke resz tül az evan gé li u mot.
A  Ma gyar  Evan gé li u mi  Ali ansz

szer ve zé sé ben – fő ként lel ké szek és
misszi ói mun ká sok szá má ra – Ul rich
Par zany  sze mi ná ri u mot  is  tart  a
ren dez vény nap ján. En nek hely szí ne
a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré na
kü lön ter me lesz jú ni us 1-jén dél után
fél négy től. A sze mi ná ri um té ma cí -
me: Lehetséges-eazegyházmegúju-
lásaEurópábanazigehirdetésésaz
evangélizációáltal?–Azevangélizá-
ciójelentősége,avezetőfelelősségeés
kísértései.
(Az aré ná ba be lé pni csak be lé pő -

jeggyel  le het .  Ked vez mé nyes  jegy -
igény lés lel ké szek szá má ra a nori@eza -
za nap.hu cí men, il let ve te le fo non az
1/436-9865-as szá mon. Jegy vá sár lási le -
he tő sé gek ről,  cso por tos  ked vez mé -
nyek ről in for má ci ók az ezazanap.hu-
/ez-az-a-nap-2013-jegyinfokweb ol da -
lon ta lál ha tók.)

d EvÉlet-infó
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Koncert,evangélizáció
ésszeminárium

Egy  kis  múlt idé zés  zaj lott  az  idei
pün kös dön a Nóg rád me gyei Va ny ar -
con. Nép vi se let be öl tö zött gyer me kek,
fi a ta lok és fel nőt tek töl töt ték meg a
temp lo mot a va sár nap dél előt ti is ten -
tisz te le ten. A ré gi ha gyo mány sze rint
a fi úk a kó ru son ül tek, a le á nyok pe -
dig az ol tár előt ti tér ben áll ták vé gig
az is ten tisz te le tet. Imád ko zás nál ők is
le tér del tek, az ol tár hoz me nő lel kész
előtt pe dig aj tót nyi tot tak. 
Szlo vák nyel ven is meg szó lalt az is -

te ni üze net az ige hir de tés ben, va la -
mint  a Miatyánk is  a  zá ró  ol tá ri
szol gá lat ban. A te le pü lés ve ze tői és
az is ko la pe da gó gu sai a szá muk ra ős -
idők óta fenn tar tott pa dok ban ül tek,
az ol tár tól jobb ra és bal ra. 

A va nyar ci nép vi se let lu the rá nus
ha gyo má nya az is, hogy a nők a pa -
pi vi se let ből át vett, úgy ne ve zett „la -
pus kát”, az az Mó zes-táb lát hor da nak.
A lel kész ör ven de tes mó don fo lya ma -
to san  szem be sül  az zal,  hogy nincs
egye dül. 
Arra a kér dés re, hogy le het sé ges-e

a mai mo dern vi szo nyok kö zött élő
mó don ápol ni az egyéb ként le tűnt, el -
tűnt  ha gyo má nyo kat,  a  vá la szom
egy ér tel mű igen. Aho gyan Jé zus szá -
má ra is le het sé ges volt Já kób kút já -
nál, az az egy tör té nel mi múl tat idé -
ző he lyen élő víz zel meg kí nál ni a sa -
má ri ai asszonyt. Ve lünk is ezt tet te Jé -
zus. A ré gi ke re tek meg idé zé se köz -
ben  éle tünk  meg úju lá sá ra,  hi tünk

fris sü lé sé re hí vott min ket. Fel eme lő
ér zés együtt át él ni az ót és az újat, a
biz ton sá got és tar tást adó múl tat és
az éle tünk re és szol gá la tunk ra igényt
tar tó örök ké va ló Úr je len va ló sá gát.
A ré gi kor só ból friss vi zet ihat tunk.
A dél utá ni prog ram is gaz dag volt.

A nép vi se let be öl tö zött fi a ta lok ze nés
ut cai  fel vo nu lá sa  meg moz gat ta  az
egész fa lut, majd a táj ház nál a te le pü -
lés kü lön fé le kor osz tá lyo kat kép vi se -
lő együt te sei mu tat tak be szí nes folk -
lór mű sort. Az ér dek lő dők szakszerű
tá jé koz ta tást kap hat tak a va nyar ci ha -
gyo má nyok ról, és aki meg éhe zett, ter -
mé sze te sen meg kós tol hat ta az ilyen -
kor el ma rad ha tat lan sztra pacs kát is.

g Sza bó And rás felvétele

Hagyományésélővíz
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„…nagynyereségamegelégedésisten-
félelemmel” – ír ta Pál apos tol (1Tim
6,6; Ká ro li-for dí tás) a ko ra be li ke resz -
té nyek nek, és hagy ta ránk, a két ezer
év vel ké sőbb élők re is örök me men -
tó ként. En nek igaz sá gát új ra fel fe dez -
ve és ak tu a li tá sát meg lát va szer vez -
ték meg Ham burg ban – 1953, 1981 és
1995 után im már ne gyed szer – a 34.
né met  evan gé li kus  egy há zi  na po -
kat, köz ke le tű ne vén a Kirchen ta got.
Egyik ol dal ról az em be ri kap zsi sá -

got, mo hó sá got, a ja vak haj szo lá sát
ki pel len gé rez ve,  má sik  ol dal ról  a
kró ni kus  sze gény ség  prob lé má i ra
fel hív va a fi gyel met tar tot ták meg a
prog ram so ro za tot, ame lyen össze sen
mint egy száz húsz ezer hí vő vett részt.
Kö zü lük öt ez ren ér kez tek kül föld ről,
Eu ró pán kí vül Ázsia, Af ri ka és La tin-
Ame ri ka szá mos or szá gá ból. Így ka -
pott  még  na gyobb  nyo ma té kot  a
ren dez vény nek  a Mózes második
könyvéből vett mot tó ja, a „So vi el du
bra uchst” – „Amennyi re szük sé ged
van”, mi vel a nem zet kö zi kap cso la to -
kat fel hasz nál va a vi lág szin te min den
pont já ra el jut hat a fo gyasz tás vissza -
fo gá sá ra in tő üze net. 
Az zal, hogy a részt ve vők ha zá juk -

ba vissza tér ve el mond ják majd köz vet -
len és tá gabb kör nye ze tük nek, hogy
mennyi re fon tos az ön mér sék let a fo -
gyasz tás ban, tu da to sít hat ják a he lyi
tár sa dal mak ban,  kö zös sé ge ik ben,

hogy a ke resz tény ség leg alább annyi -
ra ko mo lyan ve szi a kör nye zet vé del -
met,  az az  a  te rem tett  vi lág  vé del -
mét, il let ve a klí ma vál to zás ból ere dő
gon do kat, a fo gyasz tói tár sa da lom, a
glo ba li zá ció prob lé má it, mint a kü lön -
bö ző zöld moz gal mak.
Az öt na pos, szí vet-lel ket fel töl tő

prog ram so ro zat nak a szer ve zők po -
li ti kai  nyo ma té kot  is  ad tak,  ez zel
hang sú lyoz va az üze net át adá sá nak
fon tos sá gát. JoachimGauck né met
ál lam fő  –  aki  ko ráb ban  ma ga  is
evan gé li kus lel kész ként szol gált – az
egy szer re  négy  hely szí nen  zaj lott
nyi tó is ten tisz te le tek egyi kén töb bek
kö zött  ar ról  be szélt,  hogy  an nak  a
tör té net nek,  amely  be mu tat ja  az
Ószövetség vá lasz tott né pé nek pusz -
tai ván dor lá sát az egyip to mi rab ság -
ból va ló sza ba du lá suk után – s amely -
ből a ren dez vény mot tó ja is szár ma -
zott –, a mai kor em be re szá má ra is
ak tu á lis üze ne te van. 
A szö vet sé gi el nök ki fej tet te: ar ra

is em lé kez tet a Kirchen tag mot tó ja
ál tal fel idé zett eset, hogy az em be rek -
nek a mo dern vi lág ban ugyan csak fel
kell mér ni ük, mely anya gi ja vak ra van
fel tét le nül  szük sé gük,  és me lyek  a
nél kü löz he tők. Rá mu ta tott: az em ber
ál tal bir to kolt tu laj do nért ugyan ak -
kor há lát kell  ad ni  Is ten nek, mi vel
min den,  amink  van,  tő le  szár ma -
zik,  a  se gít sé gé vel  sze rez tük  meg,

még ak kor is, ha az em ber – el tá vo -
lod va az Úr tól – nem egy szer úgy ér -
zi, ő ma ga meg dol go zott a ja va i ért.
Az  üd vös sé get  el ho zó  Krisz tus ra,
Is ten aján dé ká ra min den fé le kép pen
szük sé ge  van  az  em be ri ség nek  –
hang sú lyoz ta Ga uck –, mert a ben -
ne hí vők a fel gyor sult mo dern kor -
ban is tő le kap nak erőt sok szor erőn
fe lül vál lalt mun ká juk hoz.
KirstenFehrs ham bur gi evan gé li -

kus püs pök nő ugyan ezen a nyi tó is -
ten tisz te le ten el mond ta: Iz ra el né pe
nem csak örö mét, de egy ko ri ha zá ját
is el fe lej tet te a pusz tai ván dor lás so -
rán, ami kor mél tat lan ko dott, hogy
nem volt mit en nie. Is ten gond vi se -
lé se azon ban ez al ka lom mal sem fe -
led ke zett el ró luk, és jól la kat ta őket.
Az Atya ma is gon dos ko dik a rá szo -
rul tak ról szer te a vi lá gon, még ott is,
ahol eset leg nem is gon dol nánk – ott
is,  ahol  ül dö zik  a  ke resz té nye ket,
mint pél dá ul Észak-Ko re á ban és Szí -
ri á ban, vagy ahol a tár sa dal mi igaz -
ság ta lan ság, a tu dat lan ság és az ín ség
pusz tít, egye bek mel lett Bang la des -
ben, In di á ban és Af ri ká ban. 
A  hall ga tó sá got  meg döb ben tet -

te, ami kor a püs pök nő ar ról be szélt,
hogy Ham burg ban min den  ötö dik
gyer mek szük sé get szen ved, pe dig a
vá ros a gaz dag sá gá ról is mert. Sőt –
tet te hoz zá – ezek a hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű kis fi úk és kis lá nyok

még nem lát ták a vá ros fo lyó ját, az El -
bát… 
Kirs ten  Fehrs  ki emel te,  hogy  a

mély sze gény ség ben  élő kön  csak is
úgy le het se gí te ni, ha fel ráz zuk a jó -
mó dú a kat,  fel old juk  lel ki  ri deg sé -
gü ket,  ér zé ket len sé gü ket.  Az  em -
be rek nek leg több ször nincs is fo gal -
muk ar ról, mennyi re ha tal mas a Te -
rem tő, aki lel ket és sze re te tet ad te -
remt mé nyé nek – de nem csak tő le
kell vár ni, hogy az em be rek kö zötti
ki rí vó  egyen lőt len sé gek  meg szűn -
je nek, eh hez hoz zá kell já rul ni min -
den ki nek, aki nek mód já ban áll.
Ham burg ban az egész Kirchen tag

a  fen ti  gon do la tok  je gyé ben  telt,
eze ket tá masz tot ták alá a kó ru sok és
a kü lön bö ző stí lu sok ban ját szó ze ne -
ka rok  da lai,  az  összes  pré di ká ció
vagy AngelaMerkel né met kan cel lár
nagy si ke rű, mint egy nyolc ezer em -
ber előtt tar tott be szé de is.
Ez út tal nem csak a bűn től meg sza ba -

dí tó evan gé li um gon do la tai gyö nyör -
köd tet ték az egy há zi na pok részt ve vő -
it, ha nem ar ra is fel kel lett fi gyel ni ük,
hogy fe le lős ség gel tar toz nak a te rem -
tett vi lá gért, azért, hogy él he tő Föl det
hagy ja nak a kö vet ke ző ge ne rá ci ók ra.
Ezt pe dig sok kal könnyebb úgy el ér -
ni, ha meg lát juk Is ten ar cát min den
élő lény ben, és fel fi gye lünk te rem tő ke -
zé re min den ter mé sze ti kincs ben. 

g Csa tá ri Ben ce

Kirchentagafogyasztóitársadalomban

b Anégyhelyszínenzajlónyitóis-
tentiszteletek egyikén Kirsten
Fehrs,HamburgésLübeckevan-
gélikus püspöknője úgyneve-
zett„egyszerűnyelven”szólítot-
tamega gyülekezetet, azzal a
céllal,hogymondandójaérthe-
tőlegyenmindenemberszámá-
ra.Azalábbiakbanprédikáció-
jánakfordításátközöljük.

Is te nem, Kirchen tag van!
Annyi an el jöt tek! Nézd, amennyi re
csak szük sé ged van, Is te nem! Annyi -
an  va gyunk!  Száz ez ren.  És  ének -
lünk, sze re te ted ből han gos ének fa -
kad. Eb ben az or szág ban. Eb ben a vá -
ros ban. A szí vünk ben.
Bol dog va gyok, hogy itt vagy tok. Is -

ten ho zott ti te ket! Az „én” Ham bur -
gom ba.  A mi Ham bur gunk ba.  Íme,
előt tünk öt nap. Az idő ér ték. Akár egy
gyöngy szem. Akár egy ve rő fé nyes nap.
Akár  a  ked ve sed,  aki  sze ret  té ged.
Ilyen ér ték az idő. Tő led jön, Is te nem,
hogy mi meg tölt sük tar ta lom mal, hogy
ne  en ged jük  ho mok ként  alá pe reg ni.
Mint aho gyan haj da nán Iz ra el lel

tör tént. Annyi órá ja – min dig csak si -
va tag. Oly sok idő az éle tük ből – hi -
á ba!  El vesz te get ve!  Pa nasz kod nak.
Min den nap ez a ho mok. Csi ko rog a
fo gak kö zött. El du gul tő le az em be -
rek fü le. A te te jé be még éhe sek is. És
rossz ked vű ek. Úgy vi sel ked nek, mint
a kis gye re kek. A ve ze tő jük, Mó zes
leg alább is így gon dol ja.
Is me rős ez is, nem de? Hogy az em -

ber nek ele ge lesz a gye re kes ke dés ből.
Fő leg ha va ló já ban va la mi na gyon fon -
tos ról van szó. Va la mi na gyon szép ről.
Va la mi ről, amit re pes ve vá runk.
Is ten  ugyan is  egy  or szá got  ígért

Iz ra el nek. Egy or szá got, ahol min den
em ber fi gyel majd a má sik ra. Amely -
ben  min den  gye rek nek  annyi  jut,
amennyi re csak szük sé ge van. Tö rő -
dés ből. Ke nyér ből. Bé ké ből. Egy or szá -
got, mely ben nem csak egy va la ki elé -
ge dett, ha nem min den ki. Bár mennyi -
re kü lön bö ző k is. Fe ke ték és fe hé rek,

zsi dók és musz li mok, har sá nyak és né -
mák, ki csik, las sú ak, oko sak.
Iz ra el azon ban el fe lej tet te mind ezt.

Az or szá got. Az örö möt. A szép sé get.
Azt, ami va ló ban fon tos. Ma nap ság is
so kan el fe lej tet ték ezt. És csak si va ta -
got lát nak. Csak azt lát ják, hogy har -
col ni uk kell. Kí nok kö zött. Vi szály kod -
va. Nem ta lál ják a ki utat. Azt hall ják
csak meg,  ami  csi ko rog. Azt  lát ják
csak  meg,  ami  meg bán tot ta  őket.
Zsör tö lőd nek és mor go lód nak. És ez
egy pon ton fe nye ge tő vé vá lik. Ho gyan
lesz így bé ke itt, Is te nem? Iz ra el-Pa -
lesz ti ná ban, Szí ri á ban, Észak-Ko re á -
ban? Si ral mas a hely zet.
A si ra lom sír ve rem mé is vál hat. Na -

gyon szűk tér ré, amely fog va tart. Csak
a kínt lát ja az em ber. A si va tag cso dái,
az élet szí nei rejt ve ma rad nak előt te.
Sem mi sem lát szik már Is ten ből.
Ma nap ság so kan nem lát nak Is ten -

ből sem mit. Vé gez tek már ve le.
Is ten  azon ban  nem  vég zett  ve -

lük. El len ke ző leg. Azt mond ja Is ten:
„Ész re fog já tok ven ni, hogy ve le tek
va gyok. Én va gyok a ti Is te ne tek. Én
gon dos ko dom ró la tok.”
Is ten meg hall gat. Nem csak haj da -

nán, ma is. Hi szek ben ne. És meg is
ta pasz ta lom. Ezért imád ko zom.
Is ten meg hall gat min ket. Si ral ma -

ink kal együtt, kí nunk kal együtt, éh sé -
günk kel együtt. So kan nem hal la nak
meg má so kat. Még ma is túl so kan
éhez nek ke nyér után. Több mint egy -
mil li ár dan. Töb ben, mint amennyit el
tudsz  kép zel ni.  De  so kan  éhez nek
el fo ga dás után is. Sze re tő szó után.
Fel lé leg zés után.
Is ten meg hall gat, és így szól: Te! Te

és te, én va gyok a ti Is te ne tek. Én gon -
dos ko dom ró la tok. Óri á si ígé ret ez.
(Aszínpadonmegjelenikegyóriáshu-

zalbábu,Teste,melyetötembermozgat.)
Óri á si. Akár csak Te-s-te, „Teste”,a mi

sze líd óri á sunk.  Is ten ho zott, Tes te!
Hoz zád ké pest az em ber elég ki csi nek
ér zi ma gát. Én leg alább is. És ahogy itt

mel let ted ál lok, Tes te, egy szer re ezt is
tu dom: le het a hit is ki csi. Ha csak egy
lá bat lát az em ber. Vagy ha csak a ho -
mo kot lát ja. Vagy ha csak azt, mi lyen
ki csik va gyunk. 
Pe dig  annyi min den van még  itt.

Amit most ép pen nem lá tok. A nagy
egész. A fény te ben ned. A ter mé szet
mű vé sze te. Mind ez min den em ber ben
itt van, mond ja Is ten, az el ső lé leg zet -
vé tel től fog va. Ezért tu dod azt mon da -
ni:  „te”.  Ne kem,  a  szom szé dod nak,
min den egyes em ber nek, akik oly kü -
lön bö zők: az egyik gaz dag, a má sik sze -
gény, az egyik nem hall, a má sik nem
tud jár ni, az egyik las sú, a má sik har -
sány. Mind nyá jan él ni akar nak. Ezek -
re az em be rek re van szük sé ged. Más -
ként ki nek is mon da nád: „te”?
A teéste-nek egy nagy mi-

vé kell vál nia. Nagy sze rű ez,
úgy vé lem. És cso dá la tos, nem
igaz, Tes te? 
És te? – kér de zem gyak ran

Is ten től. Meg bö köm őt. Mert
né ha  nem  tu dom,  hogyan is
nagy  az  Is ten.  Most  job ban
meg ér tem a haj da ni, si va tag bé li
Iz ra elt. Azért pa nasz kod nak,
mert  olyan  szí ve sen  lát nák,
hal la nák Is tent. Is ten azon ban
fel fog ha tat la nul nagy. Annyi ra tá gas.
Annyi ra örök. Né ha annyi ra tá vo li. Be -
le saj dul a szív. Iz ra el né pe azt akar ja,
hogy Is ten öl be ve gye őket. Táp lál ja
őket. El csi tít sa őket.
(FelcsendülHein rich Schütz Herr,

auf dich traue ich címűmotettája.)
Uram, ben ned bí zom.
Csitt! Va la mi ser ceg – így foly ta tó -

dik a tör té net a si va tag ban. Va la mi ser -
ceg. „Mán hú?” Mi ez? Esik. Ne ag -
gódj… mor zsák  ezek,  az  ízük  édes.
„Kü lön le ges  ez  a  ke nyér.  Ve gyél.
Amennyi re  csak  szük sé ged  van”  –
mond ja Is ten. Iz ra el nek a si va tag ban.
Ne künk. Mennyei.
De  vár junk  csak!  Ez  egy ál ta lán

nem  is  olyan  egy sze rű.  Ki  az,  aki

tud ja, mennyi re is van va ló ban szük -
sé ge? Az után azt is kér de zem ma gam -
tól: mi re van a töb bi ek nek szük sé gük?
Mi min dig azt gon dol juk: vedd el, amit
meg tudsz sze rez ni. Így az tán egye sek
so kat vesz nek. Má sok nak pe dig túl ke -
vés jut. Úgy, mint a va ló élet ben. És mi
lesz az után? Ami fe les leg ként meg ma -
rad, meg rom lik. S amúgy meg ront ja
a jel le met is.
Ezért az tán így van ez: ami re iga -

zán szük sé ged van, azt Is ten na pon -
ként ad ja ne ked – mennyei ke nye ret.
Mi lyen szép szó. Ugyan is azt je len -

ti: Is ten ad ke nye ret és ja va kat és ál -
dást, vi zet és sze re te tet. Az élet hez
szük sé ges min den  dol got,  ame lyet
nem tu dunk meg tar ta ni. Hi szen a ra -

gasz ko dás  meg ront.  Ki bil lent  az
egyen sú lyunk ból. Tes tün ket, lel kün -
ket,  em ber sé gün ket  ki bil len ti.  Az
egész Föl det ki bil len ti.
Igen, Föl dünk ki bil lent egyen sú lyá -

ból. Ez fé le lem mel tölt el. Té ged is,
Tes te,  nem  igaz?  Annyi  a  sze mét.
Annyi a jog ta lan ság. Annyi a bom ba.
A ha zar dí ro zás és a lel ki is me ret len -
ség. Annyi – amennyi re egy em ber -
nek sincs szük sé ge.
És oly ke ve se, na gyon ke ve se van

má sok nak. Af ri ká ban. Dél-Ame ri ká -
ban. In di á ban. Bang la des ben. Em be -
rek  tesz nek  erő sza kot  em be re ken.
Em be rek hagy ják, hogy má sok sze -
gény ség ben nyo mo rog ja nak. Eb ben
az  or szág ban  is.  Drez dá ban.  Lü -

beck ben. Itt, Ham burg ban is. Itt is él -
nek sze gény em be rek. Min den ötö -
dik gye rek sze gény eb ben a gaz dag
vá ros ban. Gye re kek, akik még so sem
lát ták az El bát. Akik ta lán so sem ta -
nul nak meg úsz ni. Vagy har so náz ni.
Az El ba Fil har mó nia vá ro sá ban! 
Sze re tett test vé rek, össze kell fog -

nunk.  Le  kell  ha jol nunk,  akár csak
most Tes te, szét kell néz nünk, együtt
kell érez nünk. Az tán pe dig: együtt
fel kel nünk. Ér tük. Fel kell kel nünk az
el nyo más el len. Fel kell kel nünk a le -
né zés,  a  le ke ze lő  be széd  el len.  A
fagy el len. A gyű lö let el len. A dü bör -
gő szö ges csiz mák el len.
Csitt! Nem hall já tok? A mennyei

ke nyér hal kan hull a ke zünk be. Hi -
szen oly sok van be lő le! Amennyi re
csak szük sé günk van. Szí nek. Cso dák.
Éle tem sze rel me. Te és te. Van en nek

mé lyebb ér tel me, Tes te?
Ami re az em ber nek az élet -

hez szük sé ge van – en nek van
ér tel me. Kö zel ség, amely me le -
gen át jár. Kö zös ség em be rek kel,
aki ket  sze re tek.  Ro kon szenv.
Irán tad,  aki  oly annyi ra  más
vagy. Cso dá la to san más. Száz -
ezer fé le kép pen  cso dá la to san
más. Más va la hol laksz, más va -
la kit sze retsz, más ho gyan hi szel,
mint én. Amennyi re csak szük -
sé ged  van  –  más ra.  Hi szen

nem mennyi ség ről van szó. Tö meg ről.
Ha ta lom ról. Eze ket so kan túl nagy ra
tart ják!
Nem, jó ság ról van itt szó. Ba rát ság -

ról. Ér te lem ről. És ál dás ról. Élet ről
van szó, amennyi re csak szük sé ged
van.  Fo gadd  el.  Re ménnyel  tel ve.
Fo gadd el. Imád ság ban.
(Testeimádkozik.)
Kö szön jük, Is te nem, sze re te te det.

Er ről  fo gunk  éne kel ni.  Han go san.
Mi,  mind nyá jan.  Te,  Is te nem,  azt
mon dod ne künk:  „Amennyi re  csak
szük sé ged van, annyit adok ne ked.”
Nem csak a kö vet ke ző öt nap ban. 
Kö szön jük, Is te nünk. Ben ned bí -

zunk. Ámen.
g FordítottaBenceÁron
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Visszapillantó
Mintarróllapunkkétlegutób-
biszámábanemlítésttettünk,
május 1–5. között rendezték
megHamburgbana34.német-
országi evangélikus egyházi
napokat, az úgynevezettKir-
chentagot. Aszázhúszezerfős
közösségbenmindenmagyar
résztvevő átélhette: a nyelvi
akadályokellenéreisegynagy
családhoztartozunk.Azaláb-
biírásokbepillantástengednek
–néhánymozzanatfelvillantá-
sával–abbaateológiaiéskul-
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K I r C H E N T A g  
panoráma

AndrewFeinstein brit fegy ver ke zé si
szak ér tő a Kirchen tag egyik pén te ki
ren dez vé nyén a Háborúmintüzlet?
kér dést is fel tet te. 
Az elő adó a dél-af ri kai par la ment

tag ja ként sze rez te el ső ta pasz ta la ta it
a fegy ver ke res ke de lem és a kor rup -
ció össze füg gé se i ről. Mi u tán az ügy -
le tek le lep le zé sé re irá nyu ló tö rek vé -
sei mi att el kel lett hagy nia poszt ját,
a té ma szak ér tő jé vé ké pez te ma gát.
Köny ve, a TheShadowWorld(Ár-
nyékvilág) Né met or szág ban  2012-
ben je lent meg Fegyverkereskedelem
–Globálisüzletahalállal cím mel.
And rew Fe ins tein nek  a  fegy ver -

gyá rak  és  -ke res ke dők,  va la mint  a
kor má nyok és pár tok össze fo nó dá -
sá ról szó ló szem lé le tes be szá mo ló ját
kö ve tő en InesPohl ber li ni új ság író -
nak, a Tageszeitung fő szer kesz tő jé nek
ve ze té sé vel pó di um be szél ge tés re ke -
rült  sor.  Részt ve vői  Jan Grebe, a
bon ni  Nem zet kö zi  Kon ver zió köz -

pont el ne ve zé sű in téz mény kép vi se -
lő je, va la mintGeorgWilhelmAda-
mowitsch, a né met biz ton sá gi és vé -
del mi  ipar szö vet ség egyik ve ze tő je
vol tak. Az utób bit a mo de rá tor és a
pub li kum kér dé sei is ala po san meg -
iz zasz tot ták, hi á ba pró bál ta el há rí ta -
ni ma gá tól a né met fegy ver gyá ra kat
érin tő vá da kat. Vá la sza it pe dig be ki -
a bá lás és fü tyü lés sza kí tot ta fél be. 
A fel for ró so dott han gu lat hoz hoz -

zá já rul tak  a  fegy ver ke zést  el len ző
tün te tők is, akik a prog ram egész ide -
je  alatt  táb lá i kat  hor doz va  fel-alá
jár kál tak a csar nok ban.
Mi a meg ol dás? Mit  te he tünk? –

me rült fel új ra meg új ra a dön tő kér -
dés. And rew Fe ins tein vá la sza sze rint
na gyobb át lát ha tó ság ra len ne szük ség
a po li ti kai ve ze tők dön té se it il le tő en,
hogy a fegy ver vá sár lá sok és -el adá sok
ne  rej tet ten  tör tén je nek,  ha nem  a
par la ment és a pol gá rok tud tá val.
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Háborúmintüzlet?
Bár ho vá  néz tünk  a  ham bur gi  Kir -
chen tag zá ró  is ten tisz te le te után, a
meg elé ge dett ség  su gár zott  fe lénk.
Jól  si ke rült.  Ér de mes  volt  el jön ni.
Azok  a  jó  ren dez vé nyek,  ame lye -
ken a ren de zők és a részt ve vők mind -
vé gig a ter mé sze tes ar cu kat mu tat -
ják, és elő tér ben van a tar ta lom. Ha
va ló ban ar ról szól az ese mény, ami a
je len le vők éle té nek iga zi ak tu a li tá sa.

ak tu a li tás és köz vet len ség
Ham burg ban öt na pon át ez tör tént.
Hí res mű vé szek, sztá rok, köz is mert
ve ze tő po li ti ku sok, si ke res mul ti cég-
tu laj do no sok, a könnyű- vagy a ko -
moly ze ne  hí res  elő adói  egy aránt
hely zet ben  és  sze rep ben  le het tek.
Tu dó sok, mű vé szek és teo ló gu sok
leg több ször együtt ül tek asz tal hoz,
hogy  kö zö sen  vá la szol ja nak  egy-
egy kér dés re. Iga zi ke rek asz talt al -
kot tak. 
Ok kal érez tük úgy: ró lunk szól nak

ezek a na pok. Ak tu á li san. Mai mó -
don. Azon nal ma gá val ra ga dott az ér -
zés, hogy vég re sza ba don és könnye -
dén örül he tünk a „so kak kal” va ló ta -
lál ko zás nak. Nem el kü lö nü lő, ne héz
le ve gő jű al ka lom ez, ha nem gyor san
be le il lesz ke dik az éle tünk be. 
Az el ső órá ban úgy érez zük, mint -

ha már az elő ző na pok ban meg ér kez -
tünk vol na, pe dig csak pár órá ja va -
gyunk itt. Itt az idő gyor san sza lad.
Hi á ba,  ilyen  mű faj  a  Kirchen tag.
1981-ben  vet tem  részt  éle tem  el ső
Kirchen tag ján, ak kor is Ham burg ban,
de  az óta  is  új ra  és  új ra  át él tem
mindezt. Most  sem  volt más képp.
Azt min den kép pen tud nunk kell,

hogy az egy há zi na po kat „la i ku sok”
ala pí tot ták,  és  ma  is  ők  ren de zik.
Dön tő több sé gé ben ön kén tes mun -
ká val.  Annyi ban  egy há zi  ren dez -
vény, hogy a té ma ma ga az egy ház ak -
tu á lis éle te, de sza bad és kri ti kus lég -
kör ben. 
Egy ház ról  és  ke resz tyén ség ről

szól nak ezek a na pok, de ha tá ro zot -
tan a vi lág nak. Temp lom ból a tér re
kon cent rál a ren dez vény. In téz mé -
nyes lét he lyett a moz gal mi meg je le -
né sé a fő sze rep. De leg alább ennyi -
re fon tos alap elv az is, hogy a tár sa -
da lom, a kör nye zet, a vi lág kér dé sei
is konk ré tan meg szó lal ja nak és te ret
kap ja nak az egy ház össze füg gé sé ben. 
En nek  a  több  mint  hat van  éve

meg fo gal ma zott kül de tés nek nagy ki -
tel je se dé sét ta pasz tal juk ma, ami kor
már nyu god tan el mond hat juk, hogy
az eu ró pai pro tes tán sok leg több em -
bert  meg moz ga tó  ta lál ko zó ja  ez  a
ren dez vény két éven te Né met or szág -

ban. Mond hat juk, hogy má ra a szel -
le mi mu ní ció-gyűj tés for rá sa lett.
Az idei ham bur gi Kirchen tag hi -

he tet len  mennyi sé gű  ese mé nye  és
moz gal mas vi lá ga egy ér tel mű en be -
le il lesz ke dett ab ba a stí lus ba, amely -
ben ma az élet zaj lik Né met or szág -
ban. Fel gyor sult tem pó ban és fris sü -
lő gon do la tok kal. Sem az élet kor, sem
a be osz tás, sem pe dig a po zí ció nem
tar tott tá vol sen kit a fő kér dé sek től
és a mai éle tet ku ta tó gon dol ko dás -
tól. Ge ne rá ci ók és  irány za tok, zárt
ke gyes sé gű,  kon zer va tív  vagy  na -
gyon sza bad gon dol ko dá sú em be rek,
sőt hí vők és a hit tel szem ben két ke -

dők ta lál ko zó ja volt az idei al ka lom
is Ham burg ban. Ér dek lő dő és mo ti -
vált részt ve vők kel.
Ki ta pint ha tó volt az a vágy, hogy

min den részt ve vő va la mit job ban és
mé lyeb ben sze re tett vol na meg ér te ni,
de leg alább a szo ká sos nál ki tar tób ban
szem lél ni azt, ami ma kö rül vesz min -
ket. Kö zel száz húsz ezer nyi tott és ér -
dek lő dő em ber öt na pon át ku tat ta éle -
té nek ér tel mét, pil la nat nyi hely ze tét,
vagy ép pen ar ra volt a leg kí ván csibb,
hogy mer re  tart  az  éle te  egy  táv la ti
pers pek tí va össze füg gé sé ben. 
Fel tű nő volt idén, hogy az ed di gi -

nél jó val sú lyo sabb sze re pet töl töt tek
be – mond hat nánk, telt  há zas al kal -
mak let tek – a ko ra reg ge li bib lia ta -
nul má nyok, na pon ta har minc öt cso -
port ban  és  leg alább  har minc ezer
részt ve vő vel. Ré sze ezek nek a reg ge li
al kal mak nak  a  kö zös,  jó ízű  ko rál -
ének lés is. 
Több sé gé ben  fi a ta lok,  de  fel tű nő

szám ban egé szen idő sek is fá rad ha tat -

la nul jár tak sá tor ról sá tor ra, csar nok -
ról csar nok ra és ut cá ról ut cá ra, hogy
a nyi tó is ten tisz te le ten ka pott „cso da -
zacs kó” mi nél több ér ték kel te lí tőd jön.
Az el ső nap min den ki ka pott ugyanis
egy cser kész fi ú tól  vagy  -lány tól  egy
egy sze rű  fe hér  pa pír zacs kót,  ben ne
gyer mek ma rék nyi ho mok kal. Annyi -
val, amennyi ar ra volt ele gen dő, hogy
érez zük a fi nom ten ge ri ho mok sze me -
ket, de ha ci pel jük to vább, ak kor sem
lesz ne héz, ha meg ki szór juk va la hol,
ak kor sem sze me te lünk ve le túl sá go -
san. Ép pen annyi volt, amennyi ele gen -
dő. Ér zé ke lés hez, ta pin tás hoz és mor -
zsol ga tás hoz. 
Iga zá ból ezt ta nul gat tuk öt na pon

át, hol el mé le ti ma gas sá gok ban, hol
prak ti kus  egy sze rű ség ben: mennyi
az, ami re va ló ban szük sé günk van. És
így gyűl tek a kin cse ink, mint ho mok -
sze mek…

teo ló gi ai tar ta lom 
és az egy ház bá tor sá ga 
Bá tor ság ra  ösz tö nöz tek  ezek  a  na -
pok. Aho gyan WolfgangHuberpüs pök
fo gal maz ta  meg  egyik  elő adá sá ban
na gyon tö mö ren: idén Ham burg ban
az lát szott jól, hogy az „egy ház él, a ke -
resz tyén hit pe dig jö vő ké pes”. A mot -
tó hoz kap cso ló dó an na gyon ha tá ro -
zot tan szólt ar ról, hogy el en ged he tet -
len kö ve tel mény az „ele gen dő” köz gaz -
da ság ta na (eineÖkonomiedesGenug).
Nem ve zet iga zi bol dog ság hoz vagy
meg elé ge dett ség hez  az  igé nyek  fo -
ko zá sa, a tel je sít mé nyek nö ve lé se vagy
az el vá rá sok egy re ma ga sabb ra té te le
a hét köz na pi élet ben. Ehe lyett teo ló -
gi a i lag  meg ala po zott  és  ért he tő en
köz ve tí tett  ke resz tyén ma ga tar tás ra
van szük ség ah hoz, hogy ne okoz zunk
vissza von ha tat lan  ká ro kat  a  kö vet -
ke ző nem ze dé kek szá má ra. 
A  teo ló gi ai  gon dol ko dás nak  fel

kell vál lal nia a mai élet gaz da sá gi, po -
li ti kai és lét kér dé se i vel va ló fog lal ko -
zást  is.  Éle tünk min den  te rü le té re
igaz, hogy va ló ban csak annyit  fo -
gyasszunk,  amennyi re  szük sé günk
van.  Olyan  mennyi sé get  hasz nál -
junk és él jünk fel, amennyi va ló ban
in do kolt. De igaz sá gos ság ból, élet- és
mun ka le he tő ség ből is ve hes sen ele -
gen dőt a ma élő em ber.
A leg több elő adás ban meg fo gal -

ma zó dott:  nagy  szük ség  van  ma
azok ra, akik va ló ban elő re tud nak te -
kin te ni, és tény le ges bá to rí tást tud -
nak ad ni a kör nye ze tük nek. Ko mo -

Kínálatés

Száll nak a gos pel kó ru sok víg is ten -
di cső í tő szó la mai, a trom bi ták hang -
ja har san, szól nak Né met or szág elöl -

já rói. Ham burg ban a fi a ta lok is büsz -
kén vi se lik a kirchen ta gos kék sá lat,
és  a  Fisch mark ton  vagy  a Ra tha us
előtt hip pi mód el te rül ve – a mu tat -
ko zó he ring ef fek tus sal nem tö rőd ve
– hall gat ják a pré di ká ci ó kat.
A né met és a ma gyar spi ri tu a li tás

– a nép lé lek, a múlt fel dol go zás és a
jö vő be te kin tés el té rő jel le gé ből fa -
ka dó an – egé szen más. A né me tek a
Kirchen ta gon a ró luk élő ko moly ko -
dó kép től el té rő en olyan – né ha in -
fan ti lis nek tet sző – de rű re ké pe sek,
amely az iró ni á ra erős haj la mot mu -
ta tó ma gya rok nak meg le pő le het. 
Pél dá ul a köz pon ti bá zis, a Mes se

mel lett ta lál ha tó Pl an ten un Blomen
kert ben a spi ri tu a li tás ról szó ló be szél -
ge té sen – „Wie vi el Spi ri tu a lität bra -

ucht der Mensch?”, az az „Mennyi spi -
ri tu a li tás ra van szük sé günk?” cím mel
– a tö meg az el en ge dést il luszt rá lan -
dó vi dá man kö ve ti RüdigerMasch-
witz lel kész és „Kon temp la ti on sleh -
rer” kon temp lá ci ós (mu to ga tó, mon -
dó ká zó) gya kor la ta it. 
A ját szókedv ről árul kod nak a prog -

ram kí ná lat ban gya kor ta fel tű nő ka ba -
rék is. Az idei mot tó ra rá ját szó Sop-
hie,duschlauchst! cí mű két sze mé lyes
ko mé dia show-t a vá ros nyu ga ti pe re -
mén ta lál ha tó fi a ta los, mo dern stí lu -
sú Fab rik kul túr köz pont ban ad ta elő
a  frank fur ti DuoCamillo. A szó ki -
mon dó, ze né lő (né ha fül sér tő) pá ros
lá tá sá ra, hal lá sá ra tel je sen meg telt a
két eme le tes szó ra ko zó hely.
A poszt mo dern ke resz tény ka ba ré -

Kedélyes-dagályo      

A lehetőségekpiacánnem csak egy há -
zi mun ka ágak és szer ve ze tek ad hat tak
hírt te vé keny sé gük ről, ha nem szá mos
ci vil szer ve zet is le he tő sé get ka pott a
be mu tat ko zás ra.  Az  1996-ban  ala -
kult HausderBUNDtenNatur ne vű
öko ló gi ai és ter mé szet vé del mi if jú sá -
gi egye sü let el ső sor ban kis gyer me kek -
nek és ka ma szok nak szer vez prog ra -
mo kat a ham bur gi Kel ling hus en park -
ban ta lál ha tó szék he lyén. 
A Kirchen tag stand ján az ér dek lő -

dők fi gyel mét fő ként az El ba ál lat vi -
lá gá nak vé del mé re hív ták fel. A kö -
zel jö vő ben ugyan is a ki kö tő ben mű -
kö dő szál lít má nyo zá si cé gek szor gal -
ma zá sá ra az  Al só-  és  Kül ső-El ba
med rét to váb bi négy mé ter rel szán -
dé koz nak mé lyí te ni, hogy le he tő vé

te gyék  a mos ta ni nál még na gyobb
mé re tű te her szál lí tó ha jók ki kö té sét
a vá ros ban. A fo lyó me der mé lyí té se
azon ban be lát ha tat lan kö vet kez mé -
nyek kel is jár hat: egy részt az ál lat vi -
lá got – kö zöt tük né hány kü lön le ges
hal fajt – ve szé lyez te ti, más fe lől az így
meg emel ke dő víz szint ko moly ár víz -
ve szélyt je lent majd a vá ros ra. 
A Kirchen tag részt ve vői is ki fe jez -

het ték til ta ko zá su kat ezen öko ló gi ai
fe nye ge tés el len: az ál ta luk ki szí ne zett,
il let ve üze net tel el lá tott „hal pik ke lye -
ket”  rá ra gaszt hat ták  az  egye sü let
stand ján el he lye zett pa pír hal ra. Az így
el ké szült sa já tos pe tí ci ót az egy há zi
na pok vé gez té vel a szer ve zet kép vi -
se lői át nyúj tot ták a vá ros ve ze tő i nek.
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ban uta zó Camillofi vé rek nem kí mél -
tek se pá pis tát, se pro tes tánst, vi dá -
man vic ce lőd tek pél dá ul a fe le ke ze tek
egyes hit té te lei kö zött fel lel he tő „nü -
ansz nyi” kü lönb sé gek kel, pél dá ul így:
„Az egyik azt mond ja, Szent há rom -
ság emígy, a má sik azt, hogy Szent há -
rom ság amúgy, itt is ten tisz te let, ott
mi se, az egyik azt mond ja: »trans sub -
tan ti atio«,  a  má sik:  »Hogy  mi cso -
da??«” A kö zön ség har sány ne ve té se
nem épp en gesz tel he tet len dog ma tiz -
mus ról árul ko dik. A tré fál ko zás fel old -
ja az eset le ges fe le ke zet kö zi ha tá ro kat,
és – egy lé nye gű en jó ked vű – kö zös -
sé get ko vá csol a hall ga tó ság ból.
A já ték, a hu mor nem áll tá vol a re -

for má ció kez de té nek öt szá za dik év -
for du ló já ra  ké szü lő  né met  bi zott -

ság tól sem, ahogy er ről az újon nan
meg je lent kö te tek és egyéb – szó sze -
rint – nya lánk sá gok árul kod nak. 
Em lít het jük pél dá ul FabianVogt

LutherfürNeugierige, az az Luthera
kíváncsiaknak cí mű  szó ra koz ta tó
ké zi köny vét, a Lu ther éle tét fel dol go -
zó  ko mi kus  rajz so ro za tot: Ein Lu-
ther-Comic cím mel, a ki lenc ven öt té -
tel posz te res ki adá sát –  amely lu the -
rá nus  aj tó kon  bi zo nyá ra  jól mu tat
majd –, a Lu ther-bög ré ket, a Lu ther-
ró zsás ra  sü tött  Lu ther-kek szet,  a
cso ma gon ként négy és fél eu ró ba ke -
rü lő – el ső hal lás ra ta lán csak hu mor -
bon bon nak  tet sző  –  Lu ther-bon -
bont és per sze a har minc há rom cen -
ti mé ter át mé rő jű, na rancs sár ga, il let -
ve kék szí nek ben pom pá zó, a re for -
má tor  ka csin tó  arc má sát  da gasz tó
Lu ther-lu fi kat…

g – ka nyi ka –

lyan kell vég re ven ni, hogy a ke resz -
tyén ség nem a múl té, ha nem a je le -
né és a jö vőé. Nem a ré gi sza bá lyok
és elő írá sok őr zé sé ben, szo rí tá sá ban
lesz élet ké pes és meg újult az egy ház,
ha nem va ló di je len lét tel, a mai em -
be rek éle té nek tény le ges ré sze ként.
Egy olyan kör nye zet ben, ahol a kö -
zös gon dol ko dás és kér dés ér tel me -
zés az alap hely zet, a teo ló gi á nak is
fej lőd nie kell, és szin ten kell ma rad -
nia ah hoz, hogy szá mol jon ve le a mai
kör nye zet. 
A kor sze rű egy ház nak bá tor ság te -

rem tő vé kell vál nia. Az egy ház bel -
ső éle te is ak kor újul meg, ha a kör -
nye ze te igény li és vár ja tő le az éle tet
se gí tő tar tal mat. Eh hez sok kal több
kí sér let re és sok kal na gyobb ka pu nyi -
tás ra van szük ség ma, mint bár mi kor.
Nem kell meg ijed ni at tól – utalt egy
elő adá sá ban  mai  kí sér le tek re  Uta
Pohl-Patalong pro fesszor  asszony
na gyon ha tá ro zot tan –, ha ma már
nem pa ro ki á lis kö zös ség ként újul nak
meg a gyü le ke ze tek, ha nem egy-egy
idő szak ra szü let nek kö zös sé gek, vá -
rat lan hely ze tek ben és meg le pő for -
mák ban:  ci ty-temp lo mok,  csend -
temp lo mi gyü le ke ze tek stb. 
A lé nyeg va ló já ban, amelyet nem

nél kü löz het a gyü le ke zet, bár mi lyen
for má ban lé tez zék is: az el kö te le zett -
ség, a spi ri tu a li tás és a szo li da ri tás. 

va lós kér dé sek és együtt 
gon dol ko dás a sab lo nok he lyett 
Meg kell ta nul ni a kom mu ni ká ci ót az
ér dek lő dő kön kí vül az egy ház tól tá -
vol ál lók, a ve le szem ben ál lók és a

más kép pen  gon dol ko dók  fe lé  is
ugyan az zal a sze re tet tel, mint „a fa -
la kon be lü li”, meg hitt sa ját vi lág ban.
Az  egy ház nak  meg  kell  ér te nie  a
mo dern  vi lág  lé tét,  mű kö dé sét  és
nyel vét. De nem lesz ké pes ér té kes
tar tal mat át ad ni, ha csak va la mi is -
mé tel ge tő kö zép sze rű ség ben él. 
A ham bur gi Kirchen tag egy szer -

re volt teo ló gi ai „po zí ció meg ha tá ro -
zás” és „új ra ter ve zés”. Mind ket tő re

nagy szük sé ge van az evan gé li kus ság -
nak ma Eu ró pá ban. Nem le het meg -
spó rol ni  azt  a  szel le mi  és  tar tal mi

küz del met, ame lyet a né met evan gé -
li kus egy ház hosszú évek óta foly tat
azért, hogy je len le gyen le gyen, lát -
ha tó le gyen, és úgy szó lal jon meg a
tár sa da lom ban, hogy a meg úju lást és

a  jö vőt  for má ló  ere jét  ne  le hes sen
két ség be von ni. 
Egy  olyan  va ló sá gos  hely zet ben

tör té nik ez, ami kor egy ház ból ki- és
oda be lé pők egy aránt van nak szép
szám mal. De nem mind egy, hogy a
pla ká tok, kam pá nyok és szlo ge nek
mö gött je len van-e az őszin te és mi -
nő sé gi küz de lem a meg úju ló tar ta lo -
mért, vagy nincs. Hi á ba a pla kát és
a kam pány, ha nincs tar ta lom! 
Azt is el kell ke rül ni, hogy va ló ság -

gá vál jon az anek do ta, amely sze rint
„a lel kész a va sár na pi pré di ká ci ó já -
ban már megint olyan kér dé sek re vá -

la szolt, ame lye ket nem tett fel sen ki”.
Azért kell éber nek és fel ké szült nek
len ni az egy ház ban, hogy ez ne for -
dul has son elő sem mi lyen össze füg -
gés ben.
A Kirchen tag idén olyan kér dé se -

ket tár gyalt, ame lyek mind egyi künk -
nek ak tu á lis lét kér dé sei. A ren dez -
vény vá la szol ni is igye ke zett, de leg -
fő kép pen  „együtt  gon dol kod ni”  a
szó leg ne me sebb ér tel mé ben az egy -
há zon be lü li és kí vü li részt ve vők kel
egy aránt. Min den ki ve he tett annyit,
amennyi re szük sé ge volt. Volt mi ből
ven ni! 
Va jon mennyi re  vesszük  ko mo -

lyan mi Ma gyar or szá gon ezt a „kí ná -
lati kö te le zett sé get” egy meg úju lás
után  só haj to zó  egy ház ban?  Csak
egy lé pés el jut ni a „Mi ezt ed dig min -
dig így csi nál tuk…” meg al ku vá sá tól
a „Le het ezt más képp is, sok kal ha -
té ko nyab ban is vé gez ni!” bá tor sá gá -
ig. Ezt a bá tor lé pést nem le het ki -
hagy ni. De meg ten ni csak moz du lás -
sal és Lé lek kel le het sé ges. 
Moz dul junk sok kal bát rab ban, és

él jük  tar tal ma sab ban  mi  is  ha zai
egy há zi éle tün ket!

g Sza bó La jos
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– A Né met Ten ge rész misszi ó ban
össze sen hét száz – stá tus ban lé vő, il -
let ve ön kén tes – mun ka társ dol go zik
ti zen nyolc hely szí nen. Cé lunk a le he -
tő sé gek hez mér ten mi nél job ban se -
gí te ni az adott eset ben sok ne héz ség -
gel küz dő ten ge ré sze ket.
–Konkrétanmitjelentez?
– Ki kö tő ink be – aho gyan min den -

hol – a vi lág min den tá já ról ér kez nek
ki sebb-na gyobb  ha jók.  A  le gény ség
tag jai akár több éve is úton le het nek
anél kül, hogy köz ben ta lál koz tak vol -
na a csa lád juk kal. A hon vágy, adott
eset ben be teg ség, ne tán pénz nél kü li -
ség vagy épp a ka lóz ha jók okoz ta lel -
ki se bek nagy ter het je len te nek a ten -
ge ré szek nek. Sok szor csak va la melyik
ten ge rész misszió tö rő dik ve lük, pró -
bá l meg se gí te ni a prob lé má i kon.
–Amissziónakmilyenlehetőségei

vannakerre?
– Ami kor ki köt egy ha jó, fel vesszük

a kap cso la tot a pa rancs nok ság gal, és
en ge délyt ké rünk a fe dél zet re lé pés -
re. Szin te so ha nem uta sí ta nak vissza.
A le gény ség nek be mu tat ko zunk, meg -
kér dez zük, hogy van nak, és mi re van
szük sé gük. In gye nes or vo si, fog or vo -
si el lá tást is tu dunk szá muk ra biz to -
sí ta ni, de so kuk öröm mel él az zal a le -
he tő ség gel is, hogy hosszú idő után
fel hív hat ja a csa lád ját, vagy a se gít sé -
günk kel gyü möl csöt, egyéb en ni va lót,
ru hát vagy tisz tál ko dá si sze re ket vá -
sá rol hat a par ton. 
Igény ese tén is ten tisz te le tet vagy mi -

sét tar tunk a ha jón, de min dig meg hív -
juk őket a ki kö tő ben lé vő misszi ói köz -
pont ja ink lel ki al kal ma i ra is. Né met -
or szág ban az evan gé li kus egy ház is tá -
mo gat ja  a  mun kán kat.  Ke resz tény
misszi ó ként el sőd le ges cé lunk az evan -
gé li um hir de té se, de tisz te let ben tart -
juk a más val lá sú ak hi tét is. Így pél dá -
ul Ros tock ban, ahol dol go zom, az ol -
tár ral el lá tott ká pol na mel lett be ren -
dez tünk he lyi sé get az isz lám, a hin du
és a zsi dó val lás kö ve tő i nek is.
–Említetteatengerészekpénznél-

küliségét. Ilyen helyzetben hogyan
tudnaksegíteni?
– Szá mos eset ben elő for dul, hogy

a ha jó tu laj do no sa vagy a ha jó tár sa -
ság hó na po kig nem fi ze ti ki az al kal -
ma zott ja it, sőt sok szor ki te szik őket
az egyik ki kö tő ben, mert új le gény sé -
get  to bo roz tak.  Ilyen kor  egy részt
össze kö tő sze re pet töl tünk be az ál tal,
hogy ér te sít jük a hi va ta los szer ve ket
az eset ről, más részt át me ne ti szál lást,
il let ve lel ki tá maszt tu dunk nyúj ta ni
a ki kö tő be li köz pont ja ink ban.
–Önaszervezetegyikteljesállás-

ban lévő diakóniai munkatársa.
Szükségesszakirányúvégzettségeh-
hezamunkához?
– Va ló já ban nem. An gol tu dás, jo -

go sít vány, lel ke se dés, nyi tott szív és se -
gí tő ke zek kel le nek – a töb bit az em -

ber a gya kor lat ban ta nul ja meg. Én pél -
dá ul kö zel két év vel ez előtt csat la koz -
tam a Né met Ten ge rész misszi ó hoz.
Ápo ló női,  il let ve  szo ci á lis  mun kás

vég zett sé gem van. Gya kor lat ként pe -
dig Ma gyar or szá gon, a köm lő di re for -
má tus dia kó ni ai in téz mény ben is el -
töl töt tem né hány hó na pot, ahol fo gya -
ték kal élő em be rek nek se gí tet tünk. Egy
na gyon pi cit tu dok ma gya rul is…
–Miértszeretatengerészmisszió-

náldolgozni?
–  Na gyon  vál to za tos  és  ér de kes

mun ka. Jó ér zés, ami kor se gít he tünk,
még ak kor is, ha eset leg ez csak egy be -
szél ge tést  vagy  kár tya par tit  je lent…
Leg in kább egy nagy nem zet kö zi csa -
lád hoz ha son lí ta nám a misszi ón kat,
ahol sok ba rát sá got le het köt ni.
– Honnan van a munkájukhoz

szükségesanyagifedezet?
– Tá mo ga tást ka punk az egy ház -

tól, az ál lam tól, az adott vá ros tól, il -
let ve a tag dí jak, a szpon zo ri pén zek
és ado má nyok já rul nak hoz zá te vé -
keny sé günk anya gi alap jai nak meg -
te rem té sé hez.
–AKirchentagona le he tő sé gek pi -

a cá nak egyikstandjánarraazökoló-
giai veszélyre hívják fel a figyelmet,
amelyetazElbamedrénektovábbimé-
lyítésehordozmagában.Ugyanakkor
éppaziméntegyolyanpódiumbeszél-
getésrőlérkeztünk,aholazegyikelőadó
úgyzártamondandóját:hanemlen-
nehajózásHamburgban,nemlehetett
volnamegszervezniaKirchentagot,hi-
szensokmindenthajónszállítanaka
városba.Önmitgondolerről?
– Na gyon össze tett kér dés. A ha -

jó zás – a ha lá szat tól kezd ve a szál lít -
má nyo zá sig – na gyon fon tos be vé telt
je lent a vá ros szá má ra. Azon ban az
is tény, hogy ha a nagy kon té ner ha -
jók mi att még job ban ki mé lyí tik a fo -
lyó med ret, nem csak a ví zi ál lat- és
nö vény vi lág ke rül ve szély be, ha nem
na gyobb lesz az ár víz ve szély is. Ja nu -
ár ban  pél dá ul  ezt  a  te rü le tet,  ahol
most be szél ge tünk, el ön töt te a víz. 
Azt gon do lom, jó len ne meg ta lál -

ni a kö zép utat, amely el fo gad ha tó a
ke res ke de lem szá má ra is, és öko ló -
gi ai szem pont ból is meg fe lelő.

g Bo da Zsu zsa

Tengerészmisszióról
akikötőben

b „Ahajósembereknehézéletében–idegentájakonélveésdolgozva,tá-
volazotthontól–ahitgyakranjátszikfontosszerepet.Azimádságés
aBibliaszavahidatépíthetaszülőföldfelé.Ráadásulafedélzetenaval-
lásokközöttikülönbségekiseltűnnek.ASeemannsmission nemzeti-
ségre,nemreésvallásravalótekintetnélkültámogatjaatengerészeket.”
Afentimondatokahamburgikikötőben,azevangélikustengerész-
missziósátránálhirdettékaKirchentagidejealattaszervezetkülde-
tését.Amissziómunkájárólazegyébkéntarostockikikötőbenszolgá-
lóSusanneJordan(képünkön)diakóniaimunkatárssalbeszélgettünk.
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merkel, a politikus
AngelaMerkelné met kan cel lár egy kori
ke let né met pap gye rek ből lett a vi lág
alig ha nem  leg be fo lyá so sabb  asszo -
nyá vá.  A  Kirchen tag  az  ő  szá má ra
ter mé sze tes  kö zeg,  ahol  fesz te le nül

oszt hat ja meg a részt ve vők kel po li ti kai
és gaz da sá gi né ze te it. Az új ra egye sí tés
utá ni el ső kor mány ban előbb csa lád -
ügyi, majd 1994-től kör nye zet vé del mi
mi nisz ter volt leg főbb men to ra, Helmut
Kohl kan cel lár mel lett. A csa lád dal és
az öko ló gi á val kap cso la tos kér dé sek -
ben az óta is mar kán san fog lal ál lást. 
Ezért alig ha vé let len, hogy nyil vá nos

elő adá sát meg elő ző en a Kirchen tag A
jövő bevásárlása cí mű  prog ram já ra
lá to ga tott el. Ott részt vett azon a fó ru -
mon, amely nek kö zép pont já ban a te -
rem tett ség meg őr zé se állt. Egy be vá sár -
ló ko csi ba olyan áru kat he lyez tek, ame -
lyek meg fe lel nek az öko ló gia, a fenn tart -

ha tó ság és a tisz tes sé ges ke res ke de lem
szem pont ja i nak. A rö vid be mu ta tó val
azt kí ván ták szem lél tet ni, mit te het nek
az egyes em be rek, a ci vil szer ve ze tek és
az egy há zak a te rem tett vi lá gért.

* * *

A ham bur gi vá ros há za előtt fel ál lí tott
szín pa don  meg ren de zett  prog ram
után a vá sár vá ros egyik pa vi lon já ban
Ateremtettségaglobalizáltvilágban
cím mel tart re fe rá tu mot a kan cel lár
azok nak a sze ren csé sek nek, akik be -
ju tot tak  az  öt ezer  fé rő he lyes  csar -
nok ba. Ép pen csak el kez di be szé dét,
ami kor va la ki a kö zön ség so ra i ból – a
pa lesz tin nép jo ga it kö ve tel ve – ki a bál -
ni kezd. Mer kel rez ze nés te len arc cal
szól vissza: „Ta lán jobb vol na, ha csak
egy va la ki be szél ne. – Majd pil la nat nyi
szü net után hoz zá te szi: – Leg alább is
egy szer re. Az nem baj, ha a Kirchen -
ta gon  sok fé le  vé le mény hang zik  el.” 

Mon da ni sem kell, hogy tet szést
arat ez zel a vá la szá val. Be szé de de re -
kas ré szé ben a Bib la el ső fe je ze te i nek
úgy ne ve zett kul túr pa ran csá ról szól,
majd utal a né met Alaptörvény el ső
cik ke lyé re, amely sze rint az em be ri
mél tó ság sért he tet len. Hang sú lyoz -
za, hogy ez nem csak a né me tek re, ha -
nem min den em ber re ér vé nyes kell,
hogy le gyen. A vi lág egyik leg fej let -
tebb  ál la má nak  tag jai  pél dát  kell,
hogy mu tas sa nak ab ban, mi ként le -
het a nö ve ke dés, a jó lét és a fenn tart -
ha tó ság  hár mas  egy sé gét
egyen súly ban tar ta ni. 
„Csak ak kor megy tar tó -

san jól ne künk, ha más or -
szá gok nak is jól megy!” – te -
szi hang sú lyos sá. Eb ben az
össze füg gés ben  utal  ar ra,
hogy a glo ba li zá ci ó ban egy -
aránt  ér vé nye sül nie  kell  a
szo li da ri tás és a transz pa ren -
cia el vé nek. E há rom ide gen
szót így for dít ja le a gya kor -
lat nyel vé re: „Tud nunk kell,
mi ként ké szül Ázsi á ban az a
ru ha, ame lyet mi Eu ró pá ban
hor dunk.  Le  kell  szá mol -
nunk ön zé se ink kel, és min -
den em ber mél tó sá gát sért -
he tet len nek kell tar ta nunk.” 
Elő adá sa  vé gén  a  szép

szám mal je len le vő fi a ta lo kat
szó lít ja  meg  a  kan cel lár
asszony:  „Nem  le he tünk
pesszi mis ták!  Én  nem  va -
gyok az. Ha az idő sebb nem -
ze dék re zig nált tá vá lik, ak -
kor ti, fi a ta lok kell, hogy lel -
ke sít sé tek őket!”
A fó rum pél dát kí nál ar ra,

hogy a ke resz tény ség nek és a
köz élet nek nagy az érint ke zé -
si fe lü le te. Mer kel asszony fel lé pé se
két ség kí vül ran got ad a Kirchen tag -
nak. Ám er re a nyil vá nos ság ra alig ha -
nem ne ki is szük sé ge van, bő há rom
hó nap pal  a  par la men ti  vá lasz tá sok
előtt.  Az min den eset re  ta nul sá gos,
hogy – bár a részt ve vők egy ré sze nyil -
ván  nem  a  kor mány zó  párt tal  ro -
kon szen vez – mind vé gig de -
rűs és ba rát sá gos a lég kör. 
Mer kel kan cel lárt hall gat -

va alap já ban jó ér zé sek töl te -
nek el, né mi hi ány ér zet mégis
ma rad ben nem. Lát tam egy
rend kí vül tu da tos, pro fesszi -
o ná lis po li ti kust, de ke vés bé
is mer tem meg az em bert.

gauck, az ember
JoachimGauckné met ál lam -
fő – akár csak Mer kel édes ap -
ja – az NDK-ban volt evan gé -
li kus lel kész. Részt vett ab ban
a pol gár jo gi moz ga lom ban,
amellyel  több  sza bad sá got
pró bál tak ki vív ni. Gyak ran a
bő rét vit te a vá sár ra, ami kor
gyü le ke ze té ben he lyet adott
el len zé ki  meg moz du lá sok -
nak, sőt több nyi re ő tar tot ta
a tün te té se ket meg elő ző is -
ten tisz te le te ket. 
Hi te les sé gé nek el is me ré -

sét je len tet te, hogy a né met
új ra egye sí tés után ő ve zet te
azt a bi zott sá got, amely az
egy ko ri NDK ál lam biz ton sá -
gi szol gá la tá nak ira ta it dol -
goz ta fel és hoz ta nyil vá nos ság ra. E
rend kí vül ké nyes te rü le ten is ál ta lá -
nos el is me rést arat va te vé keny ke dett.
Bár 2010-ben a szo ci ál de mok ra ták és
a zöl dek el nök je lölt je volt, Christian
Wulff el nök  ta va lyi  kény sze rű  le -
mon dá sa után va la mennyi na gyobb

párt – és még in kább a tár sa da lom
egé sze – ne ki sza va zott bi zal mat, és
őt vá lasz tot ták meg a leg főbb köz jo -
gi mél tó ság posztjára. 

* * *

Ga uck már az El ba-par ti nyi tó is ten -
tisz te le ten is részt vett, és kö szön tőt
mon dott. Az „Amennyi re szük sé ged
van” mot tó ra utal va a mér ték le tes ség -
re hív ta fel a fi gyel met, hang sú lyoz va,
hogy  az  em be rek nek  leg in kább  az
üd vös sé get  el ho zó  Krisz tus ra  van

szük sé gük. Más nap az tán a vá sár vá -
ros ban ő is egy sok ezer részt ve vőt be -
fo ga dó pa vi lon ban vesz részt egy be -
szél ge té sen, amely nek kö zép pont já -
ban a fo gya ték kal élő em be rek áll nak. 
A fó rum részt ve vő je még két to -

váb bi  kü lön le ges  em ber.  Samuel
Koch né hány év vel ez előtt az egyik

leg nép sze rűbb te le ví zi ós mű sor ban
szen ve dett – élő adás ban, sok mil lió
né ző sze me lát tá ra – sú lyos bal ese -
tet, amely nek kö vet kez té ben nyak tól
le fe lé tel je sen bé na. RainerSchmidt
pe dig sú lyos fo gya té kos ság gal szü le -
tett: egyik lá ba rö vi debb, kar jai hi á -

nyoz nak,  csu pán  egy  ap ró  csonk
van egyik kar ja he lyén. Ő sok aka -
dályt le küzd ve több szö rös pa ra lim -
pi ai baj nok spor to ló lett, ma pe dig
evan gé li kus lel kész. 
Jo a chim Ga uck em lé kez tet ar ra,

hogy gye rek ko rá ban a tár sa da lom el -
kü lö ní tet te, sőt el is rej tet te a fo gya -
té ko so kat.  Fel idé zi,  hogy  ele in te ő
ma ga is mi lyen za var ban volt vak di -
ák tár sa kö ze lé ben, vagy ho gyan kel -
lett meg ta nul nia, mi ként se gít het egy
ke re kes szé kes nek a köz le ke dés ben. 

Leg in kább  Ga uck  gon -
dos ko dik ar ról, hogy a be -
szél ge tés  ne  vál jék  bul vá -
ros sá,  ha nem  a  kor lá tait
le küz dő két fi a tal em ber hi -
te les  port ré ja  raj zo lód jon
ki. Mi köz ben meg ér tés sel
hall gat ja a ke re kes szé kes fi -
a tal em ber  val lo má sát  ar -
ról, mi ként győz te le a hely -
ze té ből adó dó fruszt rá ci ót
és  két ség be esést,  a  vi lág
leg ter mé sze te sebb mód ján
tart elé egy po ha rat szí vó -
szál lal,  hogy  in ni  tud jon.
Vagy ami kor Sa mu el Koch
ar ról  vall,  hogy  ma  már
nem azt kér de zi, mi ért en -
ged te ezt az Is ten, ha nem
an nak örül, hogy ép pen a
baj ban  se gít  ne ki,  ak kor
na gyon hal kan ezt mond ta
az  ál lam fő:  „Sza va it  nem
aka rom kom men tál ni. Csu -
pán  kö szö nöm  Is ten nek,
hogy hal lom önt.” 
Ugyanő az tán őszin te ér -

dek lő dés sel hall gat ja Rainer
Sch mid tet, aki élet vi dá man
me sé li el, mi ként kez dett el
ping pon goz ni. Az edző azt

akar ta, hogy já ték ve ze tő le gyen, de ő
ra gasz ko dott  ah hoz,  hogy  a  kar ja
he lyén  le vő  csonk ra  erő sít sék  az
ütőt. Ilyen mó don is sor ra ver te el -
len fe le it. Ő is az Is ten nel va ló kap cso -
la tá ról  be szél:  „Há lát  tu dok  ad ni
azért, hogy leg alább egy hü velyk uj -
jam van. Nem az zal fog lal ko zom, mi -

ért nincs tíz uj jam, ha nem
örül ni tu dok an nak, hogy az
egyet len uj jam se gít sé gé vel
tu dok ci pőt húz ni, ír ni, au -
tót ve zet ni.” Majd el mond -
ja, ho gyan érett sé gi zett le, és
vé gez te el a teo ló gi át. „Lel -
kész ként  nem  va gyok  fo -
gya té kos” – je len ti ki ha tá -
ro zot tan, utal va ar ra, hogy
ki-ki meg ta lál hat ja a ma ga
hi va tá sát.  Az tán  de rűt  fa -
kaszt va  hoz zá te szi:  „Oké,
ke resz tel ni  ne kem  nem
könnyű,  de  an nál  job ban
örü lök, ha si ke rül.” 
A két lel kész az tán amo -

lyan rög tön zött szak mai vi -
tát foly tat ar ról, mit is je lent
az  ink lu zív  tár sa da lom,  és
mit te het az egy ház a fo gya -
ték kal élő kért.
Né zem Jo a chim Ga u ckot,

nya ká ban  kék  sál lal.  Nem
egy  po li ti kus,  ha nem  egy
em ber  van  előt tünk.  Ami
ab ban is meg nyil vá nul, hogy
már rég vé get ért a hi va ta -
los prog ram, de ő még min -
dig, mint egy „mű so ron kí -

vül” ott be szél get a két fi a tal em ber -
rel. Nem egy ke re kes szé kes sel és egy
cson ka bon ká val  –  ha nem  két  ve le
egyen ér té kű em ber rel. 
Ta lán ép pen eb ben rej lik a nagy -

ság tit ka.
g Fa bi ny Ta más
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InterjúMargot
Käßmann-nal

A Kirchen tag részt ve vői több al ka lom mal
is  meg hall gat hat ták Margot Käßmann
teo ló gus nőt, a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) ta ná csá nak egy ko ri el nö két,
ko ráb bi han no ve ri evan gé li kus püs pö köt,
aki je len leg a re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik  év for du ló já ra  va ló  elő ké szü le tek
nagy kö ve te ként te vé keny ke dik Ber lin ben. 
Egy há zunk hon lap já nak szer kesz tő je, Horváth-BollaZsuzsanna a ham -

bur gi ta lál ko zó ide je alatt vi de o in ter jút ké szí tett ve le, amely az Evangéli-
kus.hu hon la pon te kint he tő meg. Az ope ra tőr GyőriAndrásTimótheus.
A kö zel tíz per ces be szél ge tés so rán szó esett töb bek kö zött a ju bi le u mi

ün nep sé gek elő ké szü le te i ről, a reformációéstolerancia évé ről, an nak né met
tár sa dal mi ha tá sá ról, az öku me né hely ze té ről. Az egy ko ri püs pök nő meg -
le pőd ve és öröm mel vet te ke zé be a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban nem ré gen
nap vi lá got lá tott, AnyákaBibliában–20portréamaembereszámára cí -
mű kö te tet, amely az ő köny vé nek (MütterderBibel–20Porträtsfürun-
sereZeit)ma gyar for dí tá sa. (For dí tot ta GyökösRéka, ára 1690 fo rint.)
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„Szent,szent,szentaSeregekUra,
dicsősége betölti az egész földet!”
(Ézs 6,3)

Szent há rom ság he té ben az Útmuta-
tó reg ge li s he ti igéi a te rem tő, meg -
vál tó, meg szen te lő Is ten imá dá sá ra
in dít ják a ke resz tyé ne ket. „Hár man van nak, kik a menny ben bi zony sá got tesz -
nek: Atya, Ige és Szent lé lek, s e há rom egyet len egy lé nyeg.” (GyLK 674) „Örök -
ké va ló Is ten az Úr, aki te rem tet te a föld ha tá ra it: ki für kész he tet len az ő böl -
cses sé ge!” (Ézs 40,28; LK) A szent és há rom sá gos egy Is ten ről ta nít ja Atha-
nasius hit val lá sa: „Az egye te mes-ke resz tyén hit pe dig ez: az egy Is tent a há -
rom ság ban, a há rom sá got pe dig az egy ség ben tisz tel jük.” Luther val lo má sa:
„A tel jes Szent há rom ság mind egyik sze mé lye azon van, hogy a sze gény, nyo -
mo rult em bert a bűn ből, ha lál ból, ör dög ha tal má ból meg iga zu lás ra, örök élet -
re Is ten or szá gá ba se gít se.” Is ten ki je len tett tit ka, Jé zus mond ja: „Újonnan
kellszületnetek.” Ezt a fe lül ről va ló szü le tést Is ten mun kál ja szent igé je és Szent -
lel ke ál tal. „…havalakinemszületikvíztőlésLélektől,nemmehetbeazIs-
tenországába.” Azért emel te tett Jé zus a ke reszt re, majd a menny be, „hogy
akihisz,annakörökéletelegyenőbenne”. (Jn 3,7.5.15) Pál így di cső í ti a Szent -
há rom sá got: „Ó,Istengazdagságának,bölcsességénekésismereténekmély-
sége!(…)Bizony,tőle,általaésértevanminden:övéadicsőségmindörökké.”
(Róm 11,33.36) A pró fé ta így vall ja meg hi tét: „Nincshozzádhasonló,Uram!
(…)azÚrazigazIsten,élőIsten,örökkévalóKirály!” (Jer 10,6.10) Az Ószö-
vetség evan gé lis tá ja az örök Va gyok ön ki je len té sét tol má csol ja: „Én,énva-
gyokazÚr,rajtamkívülnincsszabadító.(…)Tivagytokatanúim–ígyszól
azÚr–,hogyénIstenvagyok.Ezutániscsakénleszek!” (Ézs 43,11–13) Athén -
ben Pál az Are o pá go szon a po gá nyok nak az ad dig is me ret len Is ten ről be -
szél, „akimennynekésföldnekUra”,„őbenneélünk,mozgunkésvagyunk”,„most
azthirdetiazembereknek,hogymindenkimindenütttérjenmeg”. (Ap Csel
17,24.28.30) A gyü le ke ze tek nek pe dig ezt ta nít ja a Szent há rom ság ról: „…egy
aLélek…,egyazÚr,egyahit,egyakeresztség,egyazIsteneésAtyjaminde-
neknek;ővanmindenekfelettésmindenekáltalésmindenekben.” (Ef 4,4–
6) Az egy há zi esz ten dő má so dik fe lé ben is min den pén tek igé je ama nagy -
pén tek ről üzen. Jé zus utol só sza vai a ke resz ten a zsi dók es ti imá já ból (lásd
Zsolt 31,6a) va lók: „Atyám,atekezedbeteszemleazénlelkemet!” S a ki vég -
zést ve ze tő po gány „századoslátta,amitörtént,dicsőítetteIstent,ésígyszólt:
»Ezazembervalóbanigazvolt.«” (Lk 23,46.47) Mi ezt vall hat juk: „Hi szek
az egy Úr ban, Is ten egy szü lött Fi á ban, aki az Atyá val egy lé nye gű.” (Niceaihit-
vallás)Csak Jé zus ban is mer het jük és lát hat juk meg az Atyát. „Higgyetekne-
kem,hogyénazAtyábanvagyok,ésazAtyaénbennemvan…,ésamitcsak
kértekmajdazénnevemben,megteszem,hogydicsőíttessékazAtyaaFiú-
ban…” (Jn 14,11.13) „Egy Úr is ten, Szent há rom ság, / Egy imá dan dó va ló ság,
// Tő led ered min den ál dás, / Té ged il let az imá dás.” (EÉ 248,4.5) „Szent,szent,
szentazÚr,amindenhatóIsten…” (Jel 4,8)
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A  zsú fo lá sig  meg telt  Bé kés csa bai
Jó kai Szín ház né ző te rén ülök, és vá -
rom, hogy ki alud ja nak a fé nyek. Kö -
rü löt tem  sok-sok  fi a tal,  több sé gük
kö zép is ko lás le het, a kör nyék kö zép -
fo kú ok ta tá si in téz mé nye i ből ér kez -
tek. Ta lán csak né hány tu cat nyi an le -
he tünk, akik va la mely fe le ke zet hez
tar to zunk, és még ke ve seb ben, akik
rend sze re sen le vesszük a Szent írást
a köny ves polc ról. Most még is meg -
telt a te át rum, és mind annyi an ugyan -
ar ra az elő adás ra vá runk. 
A Jó kai Szín ház idén má so dik al ka -

lom mal csat la ko zott a szol no ki szín -
ház kez de mé nye zé sé hez. Az Ádámok
ésÉvákünnepenév vel il le tett prog ram -
ban egy éve Azembertragédiájának
tíz szí nét mu tat ta be egy-egy ti zen éve -
sek ből ál ló al kal mi tár su lat, ez út tal pe -
dig a Bib lia tör té ne te i ből vá lo gat tak.
(Abemutatórólésazevangélikusvo-
natkozásúdíjazottakrólazEvÉletmá-
jus12-iszámaadotthírt.)Hely ze tü ket
ne he zí tet te,  hogy  az  apos to lok  és
evan gé lis ták nem szín pad ra szán ták a
szö ve get, így min de nek előtt dra ma ti -
zál ni kel lett a ki vá lasz tott részt. En nek
so rán a csa pa tok új ra gon dol hat ták, és
gyak ran új ra is gon dol ták a több ezer
éves for rást, majd pro fi szí né szek és
ren de zők se gít sé gé vel ál lí tot ták szín -
pad ra a bib liai tör té ne tet.
Ha fi gye lem be vesszük, hogy a tíz

csa pat tag ja ként két száz nál is több ti -
zen éves lé pett szín pad ra, és azt, hogy
a ter ve zett két al ka lom után hir te len -
jé ben meg hir de tett har ma dik es tén is
csak az utol só so rok egyi ké ben ka pott
he lyet a kró ni kás, már ön ma gá ban si -
ker tör té net ről be szél he tünk.

* * *

Az elő adás el ső ré szé ben öt ószö vet -
sé gi tör té net ele ve ne dett meg. Ká in és
Ábel vi szá lya a Bé kés Vá ro si Szín ját -
szó Stú dió elő adá sá ban az egész es te
alap hang ját meg ad ta. A kez dő kép, egy
fe hér ru há ban zso loz má zó kar ál tal su -
gallt har mó nia nem tart so ká ig, a fe -
ke te ru há ban be lé pő go nosz pró bál -
ja el hall gat tat ni a tö me get. A sö tét alak
mind vé gig a szí nen van, csend ben fi -

gyel, te kin te té vel irá nyít ja az ese mé -
nye ket, majd a vér on tás után han got
is  ad  örö mé nek.  A  kó rus  több ször
meg szó lal; a sá tán igyek szik el né mí ta -
ni, ám egyik tag ját se hogy sem tud ja
el hall gat tat ni.
Bá bel tor nyát a me ző be ré nyi evan -

gé li kus  gim ná zi um  csa pata  nem -
hogy a je len be, ha nem egye ne sen a
jö vő be vit te. A tu dó sok ból és me ne -
dzse rek ből ál ló csa pat űr lif tet ké szít
an nak  el le né re,  hogy  az  elő tér ben
imád ko zó re ve ren dás pap több al ka -
lom mal nem tet szé sé nek ad han got.

Az  ün ne pé lyes  lift ava tón  azon ban
meg tör té nik  a  tra gé dia:  min den ki
más nyel ven kezd be szél ni.
A me ző ko vács há zi gim ná zi um Jó -

zsef és Po ti fár né ta lál ko zá sá nak fel dol -
go zá sa kor kész mű vet vett elő: Web-
ber si ke res mu si cal jé nek egy rész le tét
hasz nál ták fel. A szín vo na las ko re og -
rá fia is mu tat ja: az is ko lá ban im már
több év ti ze des ha gyo má nya van a ze -
nés szín ját szás nak. 
Po ti fár, a gaz dag tőzs de cá pa fe le sé -

gé nek  meg for má lá sa  ta lán  túl  me -
rész nek ha tott, ha bár a kö zép is ko lá sok
is tud ják már, hogy „mi ből lesz a cse -
re bo gár”, és min den bi zonnyal az ere -
deti sze rep lő sem ár tat lan be szél ge tés -
re hív ta ma gá hoz Jó zse fet. A bör tön -
be zárt cím sze rep lő szó ló já ban meg -
szó lal a re mény: Is ten ve le van. Az ezt
kö ve tő tán cos betét a tör té net szem -
pont já ból  ki csit  ta lán  za va róan hat,
pro fi show-sze rű meg ol dá sai azon ban
vas tap sot ered mé nyez nek.
A bé kés csa bai Ke mény Gá bor Lo -

gisz ti kai és Köz le ke dé si Szak kö zép is -
ko la sa la mo ni dön té sét egy ud va ri bo -
lond ma gán szá ma ve ze ti fel. Sze mé -
lye  bár mennyi re  szó ra koz ta tó,  in -
kább za var ja a bölcs ki rály sze mé lyé -
nek meg is me ré sét. A vi tat ko zó anyák
ha tá so san ko re og ra fált ve sze ke dé sé -
re, majd a dön tés utá ni – az is ko la gi -
tár klub ja ál tal kí sért – ze nés zá rás ra
so ká ig em lé kez ni fo gunk.
Eszterkönyvét jól fog lal ja össze a

bé ké si re for má tus gim ná zi um csa pa -
ta. Ha va la mennyi vel több időt for -
dí tot tak vol na a tán cok be ta nu lá sá -
ra, va ló sá gos zsi dó sá to ros ün nep be
re pí te nék a né zőt.
A bé kés csa bai Bel vá ro si Ál ta lá nos

Is ko la  és  Gim ná zi um  di ák jai  Ke -
resz te lő Já nos ha lá lát vit ték szín re. A
zse ni á lis  dra ma tur gi á nak  kö szön -
he tő en  a  meg-meg szó la ló  be bör -
tön zött pró fé ta min den sza va meg -
fe le lő en reflek tál a He ró des trón ter -
mé ben zaj ló ese mé nyek re. A Sa lo mét
ala kí tó  Gergely Vivien tán ca  nem
vé let le nül je len tet te meg for má ló já -
nak a  leg jobb tán cos nak  já ró dí jat.
A há zas ság tö rő asszony tör té ne té -

be a bé kés csa bai Kós Ká roly-tag is ko -
la ta nu lói is mert könnyű ze nei slá ge -
re ket csem pész tek, ami két ség kí vül
elő nyé re vált a je le net nek.
A me gye szék he lyen mű kö dő Szé -

che nyi Ist ván-szak kö zép is ko la szín -
ját szói mo dern öl tö zet ben sok év szá -
za dos bű nö ket  je le ní tettek meg. A
temp lom ban üz le te lő pros ti tu ál ta kat,
a csa ló sze ren cse já té kost, a kol dus -
maffi át mű köd te tő bőr dzse kis fi a tal -
em be re ket,  a  ha mis  pró fé tá kat
hosszú  per ce kig  csak  fi gye li  egy
hosszú ha jú, za kós fi a tal em ber. Az -

tán  egy szer  csak  meg áll  a  for gó -
szín pad,  és  a  za kós  a  tö meg  kö zé
csap. A zsib vá sár utá ni csend vé gig -
gon dol tat ja a né ző vel a temp lom tisz -
tí tás lé nye gét.

* * *

Ta lán a bé kés csa bai evan gé li kus gim -
ná zi um  di ák jai  vol tak  a  leg me ré -
szeb bek: Lá zár fel tá masz tá sá nak tör -
té ne té ben ugyan is nem lát juk a szín -
pa don  sem  Jé zust,  sem  a  ha lál ból
meg me ne kü lőt. A  te me tő csősz  fo -
gad ja – pén zért – a cso dá ra éhes tö -
me get. Együtt vár juk a cso dát, együtt
ké tel ke dünk, együtt hi szünk, együtt
ra jon gunk  ve lük.  Csak  raj tunk  áll,
hogy együtt lé pünk-e ve lük ki a te me -
tő kert ből, úgy, mint ha mi sem tör tént
vol na. SzabóCsongor, a tö meg el ső
so rá ba fu ra ko dó kí ván csi fi a tal em ber
meg ér de mel ten lett a leg jobb mel lék -
sze rep lő, de a Jé zus ra sztár ként te kin -
tő frus kák vagy a hát só sor ba szo rult,
ala csony nö vé sű cso da vá ró is esé lyes
le he tett vol na az el is me rés re.
Az  es tét  zá ró  ese mény sor  Jé zus

pas si ó ja a Ge cse má né-kert től a ke reszt -
ha lá lig, ne gyed órá ba sű rít ve. A bé kés -
csa bai And rássy Gyu la Gim ná zi um di -
ák jai je les re tel je sí tet ték a fel ada tot. Ki -
eme len dő a sze rep lők át élt já té ka és a
meg os to ro zás fáj dal mas, még is íz lé ses
meg je le ní té se. Az egyes je le ne tek kö -
zött be lé pő, fe hér tüll szok nyá ban tán -
co ló ba le ri na kis sé old ja a fe szült sé get.
És bár ta lán nem is tu da tos volt, az is -
ten gyil kos ság nál a tán cos sze mé lye jó
el len pont ja a két órá val ko ráb ban lá -
tott fe ke te alak nak. Ket te jük meg je le -
né se is ki fe je zi a rossz és a jó, a go nosz
és a ke gyel mes Is ten ha tá rol ta ská lán
moz gó em be ri ség – és ben ne a bib liai
idők és a mai kor em be re – ví vó dá sát. 
Az i-re a pon tot a já no si ige fel -

hang zá sa te szi fel a ke reszt ha lál nál:
„MertúgyszeretteIstenavilágot,hogy
egyszülöttfiátadta…”

* * *

Má jus ban né hány órá ra el ső sor ban
nem Tha lia, ha nem az egyet len Is ten
temp lo má vá vált a bé kés csa bai te át -

rum. Több tu cat ti zen éves ke res te meg
és po rol ta le a csa lá di Bib li át, és fo gal -
maz ta meg szö veg könyv vel, já ték kal,
tánc cal és dal lal, hogy mit je lent ne -
ki egy-egy ben ne ol va sott tör té net. És
bár  a  prog ram  cí mé ben  Ádám  és
Éva je lent meg, re mény ség sze rint ke -
ve sen ma rad nak meg az el ső em ber -
pár sze mé lyé nél: most vagy éle tük egy
ké sőb bi sza ka szá ban – ta lán ép pen er -
re a prog ram ra is vissza em lé kez ve –
el jut nak a meg halt és fel tá ma dott Jé -
zus sal va ló ta lál ko zá sig.

g Lász ló Je nő Csa ba
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Gya ko ri kí gyónk, ta vak, ha las ta vak,
mo csa rak, ku bik göd rök, al föl di csa -
tor nák kö ze lé ben bár hol meg fi gyel -
het jük. Ál ta lá ban het ven-nyolc van
cen ti mé ter hosszú pél dá nyok kal ta -
lál ko zunk, de Dél-Eu ró pá ban elő for -
dul nak két mé te res ví zi sik lók is. 
A  faj  jel lem ző je  a  ha lán ték tá jon

mind két ol da lon lát ha tó sár gás szí -
nű, fél hold ala kú folt.
Té li  pi he nő je  után  az  Al föl dön

már ci us má so dik fe lé ben, egyéb ként
áp ri lis ele jén jön elő. Má jus vé gén, jú -
ni us  ele jén  pár zik,  ek kor  gyak ran
több pél dányt  is  lát ha tunk egy más
kö ze lé ben.
A  nős té nyek  a  nyár  de re kán  a

nyir kos ta laj ba vagy az avar ba rak ják
le pu ha hé jú to já sa i kat. A kis sik lók
au gusz tus vé gén, szep tem ber ele jén
búj nak ki a to já sok ból, és nyom ban
ön ál ló ak – szét szé led nek, és va dász -
ni kez de nek.
A ví zi sik ló fő leg bé kák kal táp lál ko -

zik. Tó gaz da sá gi gá ta kon jár va gyak -
ran elő for dult, hogy meg hal lot tam a
kí gyó szá já ban lé vő bé ka két ség be -
esett sí rá sát. Ilyen kor ele in te ki sza -
ba dí tot tam, de az tán úgy gon dol tam,
töb bé nem avat ko zom köz be. A sik -
ló éhes, és az el en ge dett bé ka he lyett
majd fog egy má si kat.
Ha egy na gyobb kecs ke bé kát si ke -

rül  fog nia, a kí gyó gyak ran hosszú
ide ig tart ja a szá já ban. Ad dig for gat -
ja,  amíg  fej jel  elő re  le  nem  tud ja
nyel ni. Táp lál ko zás mód ja ta lán ke -
gyet len nek tű nik, de ne fe led jé tek: a
bé ka is zsák má nyol – szi ta kö tő ket,
lep ké ket fog. Ő is en ni, él ni akar. A
ter mé szet min dig igaz sá gos.

A ví zi sik ló ala kos kod ni, ra vasz kod -
ni  is  szo kott.  Ha  hir te len  lép tem
mel lé je, és érez te, hogy már nem tud
me ne kül ni, holt nak tet tet te ma gát. A
há tá ra for dult, még a szá ját is ki tá tot -
ta, nyel vét ki ló gat ta. De köz ben fi -
gyelt, és ha né hány  lé pés sel odébb
men tem, nyom ban „fel tá madt”, be -

csuk ta a szá ját, és gyor san be sik lott
a fű vagy a nád kö zé.
Vé dett,  ter mé szet vé del mi ér té ke

hu szon öt ezer fo rint.
g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány to jást rak le egy
ví zi sik ló?
2. Va jon tud-e úsz ni?
3. Ha va la ki meg fog ja, ho gyan vé de -
ke zik?

Vízisikló

Válaszok:1.kortólfüggően15-35tojást;
2.jólúszik,sőtbukniistud;3.rend-
kívülbűzösváladékotbocsátazem-
berkezére.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me Sélnek aZ áll atok

Tíz nap pal Jé zus menny be me ne te le
után el ér ke zett a zsi dók ara tá si há la -
adó ün ne pe, a pün kösd. Idő köz ben
a ta nít vá nyok Jú dás he lyé re Má tyást
vá lasz tot ták ti zen ket te dik nek.
Ami kor  az  ün ne pen  a  ta nít vá -

nyok együtt vol tak, hir te len ha tal mas
szél ro ham hoz ha son ló zú gás tá madt
az ég ből, és az egész há zat be töl töt -
te.  Az után  vá rat la nul  láng nyel vek
je len tek meg előt tük, ame lyek szét -
oszol va rá juk száll tak. A Szent lé lek
volt az, amely mind a ti zen ket tő jü ket
be lül ről át jár ta. Ahogy ez meg tör tént,
fur csa  vál to zást  érez tek  a  ta nít vá -
nyok:  bé kes ség  és  bá tor ság  száll ta
meg  őket,  és  kü lön fé le  nyel ve ken
kezd tek el be szél ni.

Az ün nep re sok fe lől ér kez tek em -
be rek, hogy a je ru zsá le mi temp lom -
ban  tölt sék  a  pün kös döt.  Ami kor
hal lot ták a nagy zú gást, oda sza lad tak
a ház hoz, amely ben Pé te rék vol tak,
hogy lás sák, mi tör té nik. A cso dál ko -
zá suk ha tár ta lan volt, ami kor min den -
ki a ma ga nyel vén ér tet te, amit Jé zus
ti zen két  ta nít vá nya mon dott ne kik. 
Vol tak, akik azt hit ték, hogy ré sze -

gek, ezért csú fol ni kezd ték őket.
Ak kor Pé ter így szólt hoz zá juk:
– Hall gas sa tok rám! Nem bor tól

ré sze ged tek meg ezek az em be rek.
Ha nem az tör tént, amit Jó el pró fé ta
már  ré gen  meg mon dott:  az  Is ten
el kül di majd Lel két, és cso dák fog nak
tör tén ni. Ezt lát já tok most, és ezért

ér ti itt min den ki a ma ga nyel vén az
üze ne tet.
Majd Jé zus ról, a Meg vál tó ról pré -

di kált ne kik.
– Tér je tek meg, és ke resz tel ked je -

tek meg Jé zus Krisz tus ne vé ben! –
kér te őket.
Sza vá ra a hall ga tó ság ból há rom ez -

ren  ke resz tel ked tek  meg.  Utá na  is
együtt ma rad tak. Min de nü ket el ad ták,
a pénzt pe dig szét osz tot ták egy más és
a sze gé nyek kö zött. Egy nagy csa lád ként
él tek kö zö sen imád koz va és sok jót té -
ve. Ők al kot ták az el ső gyü le ke ze tet.

Keressétekmegaképenahétoda
nemillőtárgyat!

Pünkösdimegerősítés
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A rend őr meg ál lít egy sport ko csit. A
ve ze tő ki ha jol:
– Ta lán túl gyor san men tem, biz -

tos úr?
– Nem, uram, túl ala cso nyan re pült.

* * *

A tu ris ta el bű völ ten fi gye li a  tel jes
erő ből do bo ló benn szü löt tet, majd
kí ván csi an meg kér de zi tő le:
– Mi ért do bol ilyen he ve sen?
– Mert na pok óta nincs vi zünk.
– És most eső ért imád ko zik?
– De hogy! Hí vom  a  víz ve ze ték-

sze re lőt!

* * *

A ta ní tó nő az órán fel te szi a kér dést:
– Mit gon dol tok, mi ért bar na a fa

kér ge?
– Azért, mert nyá ron so kat na po -

zott – hang zik a vá lasz.

* * *

– Esz ti ke, ha van ti zen négy szem
cuk rod, és a fe lét az öcséd nek adod,
hány szem ma rad ne ked?
– Tíz.
– De Esz ti ke, te nem tudsz osz ta ni!
– Én tu dok, de az öcsém, sze ren -

csé re, még nem…

* * *

– Na gyon ne héz lesz meg ta nul ni
zon go ráz ni?
–  Egy ál ta lán  nem.  Csak  ar ra  kell

ügyel ni, hogy a meg fe le lő idő pont ban
a meg fe le lő bil len tyű t üs se le az em ber.

* * *

– Mit eszik a ve ge ta ri á nus kan -
ni bál?
– Zöld sé gest.

* * *

Évi ké nek a Piroskaésafarkast ol vas -
sa fel a nagy ma má ja.
– Lá tod, ezért kell szó fo ga dó nak

len ni! – mond ja a na gyi a me se vé -
gén. – Ha Pi ros ka szó fo ga dó lett vol -
na, nem et te vol na meg a far kas.
– Ezt csak hagy juk – le gyint Évi ke.

– El vég re a nagy ma mát is meg et te.

* * *

A fe le ség a férj ko csi já val megy el ott -
hon ról.  Mi kor  ha za ér,  a  fér jé hez
for dul:
–  Drá gám,  van  egy  jó  meg  egy

rossz hí rem. Választhatsz: me lyik kel
kezd jem?
– Kezdd a jó val!
– Mű kö dik a lég zsák!

Hum or Z Sák

1. Jó nás a cet gyom rá ban ju tott el Ni -
ni vé be.
2. Mó zes bot ja kí gyó vá is tu dott vál -
toz ni.
3. Ábel juh pász tor volt.

4. A kí gyó Ádá mot vet te rá, hogy sza -
kít son a til tott gyü mölcs ből.
5. Sa la mon Dá vid uno ká ja volt.
6.  Is ten a Sí nai-he gyen ad ta oda a
Tízparancsolatot.

7. Ruth az anyó sá val ment Jú da föld -
jé re.

Igazvagyhamis?
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(Megfejtés:1–hamis,2–igaz,3–
igaz,4–hamis,5–hamis,6–igaz,
7–igaz.)
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g Dr. Hu bert Gab ri el la

Az Evan gé li kus Or szá gos Könyv tár
(EOK) 2011-től kezd ve épí ti a MEB-
adat bá zist (MagyarEvangélikusBib-
liográfia).Már a hat va nas, het ve nes
évek ben elő de ink ter vez ték az evan -
gé li kus bib li og rá fia lét re ho zá sát. Kü -
lön ka ta ló gus fi ók ban gyűj töt ték hoz -
zá a cé du lá kat. 
A mos ta ni bib li og rá fia lét re jöt tét

elő se gí tet te, hogy egy há zunk re for -
má ci ói  em lék bi zott sá ga  a  2017-es
ju bi le u mi fel ké szü lés je gyé ben tá mo -
gat ja ezt a mun kát. Az Evan gé li kus
Or szá gos Könyv tár pe dig, együtt mű -
köd ve az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Könyv tá rá val (EHEK), biz -
to sít ja a szak mai mun ka le he tő sé gét.
Egyik cé lunk, hogy a ma gyar or szá -

gi  evan gé li ku sok kal  kap cso la to san
mind  tel je seb ben  össze gyűjt sük  a
nyom ta tott  anya got,  éven te  pe dig
szám ve tést  ké szít sünk  az  adott  év
evan gé li kus  pub li ká ci ó i ról.  Má sik
cé lunk, hogy az in ter net in for má ció -
ten ge ré ben  meg könnyít sük  a  ma -
gyar evan gé li kus ság gal kap cso la tos
köny vek és ta nul má nyok kö zött va -
ló ke re sést-ku ta tást. Egy út tal le he tő -
ség nyí lik ar ra is, hogy adat bá zi sun -
kat be kap csol juk a vi lá gi könyv tá ri
adat bá zi sok ba.
Kikszámárahasznosabiblio-

gráfia? Vir tu á li san össze kö ti  a
kü lön bö ző te rü le te ken dol go zó
egy há zi ér tel mi sé gi mun ká ját, de
egy ben ab lak a kül vi lág fe lé is, le -
he tő ség ar ra, hogy mun ká in kat
meg is mer tet hes sük  a  kí vül ál -
lók kal, és össze kös sük az egy há -
zi és vi lá gi tu do má nyos sá got.
Mit gyűjt a bibliográfia? A

ma gyar (ma gyar or szá gi) evan gé -
li kus szer zők nek az evan gé li kus
egy ház zal kap cso lat ban ál ló mű veit
és/vagy az evan gé li kus té má jú ta nul -
má nyo kat (eset leg cik ke ket), köny ve -
ket.  2011-től  kezd ve  tel jes  kö rű en
fel dol goz zuk a Credo, az Evangélikus
Iskola (ké sőbb EvangélikusNevelés),
a KeresztyénIgazság és a Lelkipász-
tor cik ke it, ta nul má nya it, va la mint a
meg je le nő  evan gé li kus  ki ad vá nyo -
kat. Igyek szünk össze -
gyűj te ni  az  egy há zon
kí vül ki adott evan gé li -
kus té má jú pub li ká ci ó -
kat  is.  Vissza me nő leg
pe dig,  az  anya gi  és
egyéb  le he tő sé gek től
füg gő en,  rész le te sen
fel dol goz zuk egy-egy fo lyó irat (pél dá -
ul  a Lelkipásztort 1924-től  kezd ve)
vagy nap tár cik ke it.
Mirehasználhatjukabibliográfi-

át?Az adat bá zis szá mos egy sze rű és
össze tett ke re sé si le he tő sé get en ged
meg. Rá kér dez he tünk a szer ző re, a
mű cí mé re, a nyelv re, a mű tár gyá ra,
a mű ben tár gyalt sze mé lyek re, in téz -
mé nyek re stb. A ki mun kált teo ló gi -

ai  tárgy szó rend szer  le he tő vé  te szi,
hogy a teo ló gia kü lön bö ző ága i nak
(Ószövetség,Újszövetség, rend sze res
teo ló gia, egy ház tör té net, gya kor lati
teo ló gia, val lás- és tár sa da lom tu do -
mány) pub li ká ci ó it meg néz zük. Le -
he tő sé günk  van  –  az  öku me ni kus
Bib lia rö vi dí té se it hasz nál va – rá kér -
dez ni a bib li ai he lyek re (pél dá ul Má-
té evangéliumára: Mt;  Mt  3;  Mt
3,12), te hát tex tu ári um ként is hasz -
nál ha tó. De meg tud hat juk pél dá ul azt
is, hogy mi lyen evan gé li kus új sá gok
je len tek meg az el múlt év szá za dok -
ban. Ha nem tud juk a pon tos ki fe je -
zést, % je let kell ír nunk: isko%,bibl%
stb. A nyi tó la pon hasz ná la ti út mu ta -
tó se gí ti a ke re sést.
Holtartamunka? Je len leg több

mint  nyolc ezer  re kord  ké szült  el.
Éven te össze sí tett bib li og rá fi át ál lí -
tunk össze. A MEB2012már ol vas -
ha tó az Evan gé li kus Or szá gos Könyv -
tár hon lap ján: href.hu/x/kirv.
Mitegyünk,haszeretnénkadato-

kat szolgáltatni a MEB számára?

Egy részt le he tő ség van a Bejelentés
gomb ra kat tint va el kül de ni a könyv
vagy ta nul mány ada ta it a szer kesz tő -
ség nek,  amely nek  tag jai  ezt  majd
meg szer kesz tik, és át eme lik a bib li -
og rá fi á ba. De ar ra is van le he tő ség,
hogy éven te lis tán küld jük el a MEB-
be szánt pub li ká ci ó kat. Itt azon ban
ügyel ni kell ar ra, hogy va la mennyi

fon tos in for má ció sze -
re pel jen  a  lis tán kon. 
Kihezfordulhatunk

listánkkal?A bib li og -
rá fia ké szí tő i nek (Her-
zogCsaba,dr.Hubert
Gabriella [szer kesz -
tő],  Jillyné Mássik

Mária és SelmecziPálma) köz vet le -
nül vagy a konyv tar@lu the ran.hu e-
mail cím re küld he tő el a pub li ká ci -
ós lis ta. 
Azadatbáziselérhetősége:huma-

nus.bibl.u-szeged.hu/human/meb.

A szerző az Evangélikus Országos
Könyvtártudományosmunkatársa

ElindultaMagyar
Evangélikusbibliográfia

b Rovatunkezúttalegyolyanjelentősmunkáróladhírt,amelynemcsak
méltómódonkapcsolódika2017-esreformációiemlékévhez,deugyan-
akkoramodernkutatásiigényeknekismegfelelősegédletethozlétrea
magyarországievangélikusságotkutatókszámára.Azevangélikusvonat-
kozásúkiadványokadatainakösszegyűjtésenemkisfeladat.Ahelyiki-
adványokrólazegyházmegyeigyűjteményimegbízottakvagyakárma-
gukagyülekezetekishírtadhatnakacikkbenismertetettmódon.

tHe SauruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra

A  bu da vá ri  evan gé li kus  gyü le ke zet
au tó busz nyi  cso port ja  má jus  4-én,
szom ba ton  ki rán du lá son  vett  részt
BaliczaIván lel kész ve ze té sé vel. Úti -
ka la u zunk Vitális Gyuri bá csi  volt,
nyolc van négy éves kor el nök ként ko -
rát  meg ha zud to ló  fris ses ség gel  és
pon tos ság gal. Me net rend jé ben min -
den ál lo más sze re pelt, perc re pon tos
ér ke zé si és in du lá si idők kel. A nem kö -
ze li úti célt ugyan is csak fe szes prog -
ram mal le he tett tel je sí te ni. Még is él -
mény volt mind annyi unk nak a szép
má ju si nap sü té ses idő ben Gö mö r or -
szá gon ke resz tül bu szoz ni. 
Utunk ki sebb faj ta ta nul má nyi ki -

rán du lás sal  is  fel ért,  hi szen  nem -
csak  „úgy  ál ta lá ban”  tu ris tás kod -
tunk, ha nem a gö mö ri ma gyar evan -
gé li ku so kat és gyü le ke ze te i ket szán -
dé koz tunk fel ke res ni. Ki sebb ség a ki -
sebb ség ben  –  mond hat juk  ve lük

kap cso lat ban, hi szen bár a fel vi dé ki
ma gyar ság egy re fogy, de a ka to li kus
több ség mel lett je len tős szám ban él
itt re for má tus ság is. A két vi lág há bo -
rú kö zöt ti több tíz ezer evan gé li kus -
nak azon ban az egész ma gyar lak ta
dé li sáv ban má ra csak a tö re dé ke ma -
radt; jó, ha öt ezer ma gyar evan gé li -
kus él Szlo vá kia-szer te. 
S tisz te let ne kik, mert az itt hon ról

is is mert gon dok, a szór vá nyo so dás,
gyü le ke ze tek el gyön gü lé se, el nép te -
le ne dé se mel lett a ma gyar sá gért va -
ló ag go da lom és küz de lem is fel hő zi
éle tü ket. Hi szen a ha tá ron túl az Is -
ten há za egy ben a nem ze ti ség, a kul -
tú ra, a kö zös ség ott ho na is. Ha ez a
jel kép el gyön gül és el bu kik, az nem
jó jel a meg ma ra dás szem pont já ból.
Ri ma szom bat  és  Rozs nyó  vá rosi

gyü le ke ze tei haj dan ma gyar több sé gű -
ek vol tak – ma ez res nagy sá gú szlo vák
több ség mel lett ki sebb ség be szo rul va
né hány száz ma gyar él. A kis fal vak
gyü le ke ze te it meg a lét szám csök ke nés,
a nép fo gyat ko zás fe nye ge ti.
Ba log pá dár Ri ma szom bat hoz kö -

ze li,  dom bok  közt  meg hú zó dó,  a
nyelv ha tá ron fek vő ma gyar köz ség.

Ahogy itt mond ják: ott élnek, „ahol
vé get ér a ma gyar Miatyánk”.Tri a non
előtt  a  négy száz hat van  fős  köz ség
tisz ta ma gyar la kos sá gá nak túl nyo -
mó ré sze evan gé li kus volt. A má so -
dik vi lág há bo rú utá ni be neši ma gya -
rül dö zés az tán száz ti zen hét pá dá rit
űzött el la kos ság cse re címén. Zoli bá -
csi, az ősz ha jú ku rá tor a temp lom
be já ra tá nál csa lá don ként fel so rol va
őket egy táb lát tett ki em lé kük re. 
A ma gya rok ki te le pí té se, az el ván -

dor lás kö vet kez té ben a fa lu la kos sá -
ga  má ra  száz nyolc van  fő re  csök -
kent, és alig több mint fe lük a ma -
gyar! A gyü le ke zet nek 1963 óta nincs
hely ben la kó lel ki pász to ra, az utol só,
Baltazár János után már nem  jött
sen ki. Több mint fél év szá za da hol az
egyik,  hol  a  má sik  gyü le ke zet ből
szol gál ki lel ki pász tor rit ká san, ha -
von ta, né hány ha von ta. S a pász tor

tá vol lé té ben a nyáj las san, de biz to -
san ol va do zik. Bi zony min den egyes
em ber  szá mít  ilyen kor,  igye kez nek
egy más ban tar ta ni a lel ket: „Gyer tek
is ten tisz te let re, fi zes sé tek a gyü le ke -
zet fenn tar tást.” 
Pá dá ron csat la ko zik hoz zánk Ló-

czyTibor. Sa jó gö mö ri ta ní tó csa lád ból
szár ma zik. Vál lal ko zói pá lya fu tá sát
há rom éve egy bal eset meg sza kí tot -
ta, a bo ká ja meg sé rült, az óta tart – a
sa jó gö mö ri tisz te le tes, RusznyákDe-
zső se gít sé ge ként – bib lia órát, be se -
gít a Sa jó gö mör höz tar to zó ti zen egy
(!) ma gyar evan gé li kus társ-, fi ók- és
szór vány gyü le ke zet el lá tá sá ba. E ma -
gyar misszi ós mun ka a bu da ör si gyü -
le ke zet, GarádiPéter (volt gyü le ke -
ze ti fel ügye lő) és EndreffyGéza lel kész
ki tar tó pat ro ná lá sá val most ki bő vül,
te re pe lesz az egész Fel vi dék, és tá mo -
gat ni igyek szik a töb bi ma gyar evan -
gé li kus gyü le ke ze tet is. 
Gö mö r or szág  név adó  hely sé gé -

ben, Sa jó gö mö rön Rusz nyák De zső
lel kész  vár ben nün ket –  az utób bi
évek ben nagy mun ká val és költ ség -
gel  szé pen  fel újí tott  –  evan gé li kus
temp lom ban.  A  Kár pát-me den cé -

ben is egye dül ál ló, az 1521-es worm -
si  je le ne tet  áb rá zo ló,  nagy mé re tű
„Itt ál lok, más ként nem te he tek” fal -
fest mény előtt avat be a sa jó gö mö ri
gyü le ke zet múlt já ba (képünkön).
Mi kor a je len áb rá zo lá sá hoz ér, el -

ér zé ke nyül: a hoz zá tar to zó sok kis
hely, Vár ge dé től Pá dá ron át Gö mör -
pa nyi tig, haj dan négy lel készt is el tar -
tott. „Nem könnyű lát ni, hogy az én
időm alatt, a ke zem kö zött ol vad nak
el ezek a haj da n szép gyü le ke ze tek”
– fá tyo lo so dik el a hang ja. Pe dig aki
is me ri  Rusz nyák  tisz te le tes  mun -
kás sá gát,  tud ja,  raj ta  nem  mú lik.
Hi szen Sa jó gö mör ál ta la lett is mert;
gyak ran sze re pel a ma gyar or szá gi és
nyu ga ti ma gyar evan gé li ku sok lap ja -
i ban, ta lál ko zó in. Így ju tot tak el ide
a bu da ör si ek is, de SzeverényiJános,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
or szá gos misszi ói lel ké sze is gya ko -

ri ven dég, és Rusz nyák De zsőt sem
rit kán lát ni az Ül lői úton, egy há zunk
or szá gos köz pont já ban. 
A Pel sőc től Agg te lek  fe lé  ve ze tő

úton újabb ma gyar evan gé li kus fa lut
le lünk: Hosszú szó a ne ve. A kis evan -
gé li kus temp lom ban ér te sü lünk ró la,
hogy a tö rök után észak ról ide te le pült
szlo vá kok  el ma gya ro so dott  utó dai
lak ják. Ma már itt sincs lel kész, pe dig
meg fe le lő pap lak vár ná a be köl tö zőt
– mond ja Ló czy Ti bor –, ele gen dő
he lyi ség, für dő szo ba is van. Hosszú -
szót Rozs nyó ról lát ja el ViliamSolá-
rik pop rá di szár ma zá sú, ma gya rul be -
szé lő lel kész. Ő várt ben nün ket utunk
utol só ál lo má sán, a tü rel mi ren de let
után  épült,  nagy sza bá sú  rozs nyói
temp lom ban, ahol az ol tár előtt bá -
nyász jel vé nyek em lé kez tet nek a haj -
da ni la kók fog lal ko zá sá ra. 
Sok új is me ret tel és mély be nyo -

má sok kal  tért  vissza  a  bu da vá ri ak
cso port ja. Utunk so rán meg is mer -
ked het tünk  a  hát rá nyos  hely ze tű,
kis gö mö ri ma gyar evan gé li kus szór -
vány éle té vel. Könnyebb lesz így rá -
juk gon dol va ér tük imád koz ni. 

g Czen the Mik lós

Hűségakevésen
Látogatásagömörimagyarevangélikusoknál

A bu da pes ti Bel vá ros já ró ke lői szá má -
ra szó lalt meg az Írás üze ne te pün kösd -
hét főn. Ötö dik al ka lom mal szer ve zett
öku me ni kus bib lia ol va sást a De ák téri
evan gé li kus temp lom lép cső jé re a Ma -
gyar Bib lia tár su lat, a Re for má tus Köz -
éle ti és Kul tu rá lis Köz pont, a Kál vin Ki -
adó és a Lu ther Ki adó.
A  Szent írás  sza vai  több  nyel ven

hang zot tak fel; az ol va sók kö zött diákok
és is mert sze mé lyi sé gek is vol tak. Egy-
egy sza kaszt ol va sott töb bek kö zött Szé-
násiJonathanSándor re for má tus bör -
tön lel kész (héberül), HorváthMátyás
bör tön misszi ós mun ka társ (lováriul) és
Kubik Anna Kos suth-dí jas  szín mű -
vész (magyarul).
g Ká roly György Ta más felvétele
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a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház 
or szá gos pres bi té ri u má nak köz le mé nye

Az evan gé li kus pres bi te rek 2013. szep tem ber 14-re meg hir de tett or szá -
gos ta lál ko zó ját (EPOT) szer ve zé si aka dá lyok mi att 2014-ben ren dez -
zük meg.
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Szentháromságünnepe.Liturgikusszín:fehér.
Lekció:Róm11,33–36;Ézs6,1–13.Textus:Mt28,16–20.Énekek:41.,250.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. dr. Agod Anett; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút
193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de. 10. dr. Béres Tamás; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Horváth
Fe renc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deáktér,
V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Timo Agren;
du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor
Ta más;  liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv., kon -
fir má ció) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,Németvölgyiút
138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyar
tudósokkrt.3. du. 5. (évzáró labirintusjárás); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.)
Ben cé né Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (tanévzáró is -
ten tisz te let) Grendorf-Balogh Melinda; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Ta más; du. 6. (zenés áhítat) dr. Varga Gyöngyi; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy
Ta más; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Szirmai Zoltán; Rákosszentmihály,
XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Bö rönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46.
de. fél 11. Halász Alexandra; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Halász Alexandra;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker
Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.
(reformátustemplom) de. 8. Győ ri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.
89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sá ra; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. End -
ref fy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).
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Összeállította: Balla Mária

H i r D e t é s

Kü lön le ges em ber volt, imád sá gos, a
Te rem tő höz min den  ízé ben kö tő dő,
sza bad lel kű pász tor, a rá bí zott nyáj bé -
kés, hű sé ges, áll ha ta tos őr ző je, aki hit -
val ló ősei, elő dei örök sé gét mind vé gig
kö vet te, ma gá ban hor doz ta…
Ka masz ko rom tól  is mer tem  őt.

Ami kor an nak ide jén he lyet te sí tő lel -
kész ként ná lunk, az ene sei gyü le ke zet -
ben szol gált, fon to sak vol tak, hi tem -
ben  meg in dí tot tak,  meg erő sí tet tek
azok az al kal mak, ami kor pré di ká ci -
ó it, imá it hall gat tam. Meg ra ga dott az
a  kán tor ta ní tó  nagy ap já tól  örö költ
sza bad ság, az a min den sal lang tól, ke -
net tel jes  sza vak tól men tes,  őszin te,
ter mé sze tes val lo más, amellyel a Min -
den ha tó hoz  for dult,  ahogy  be szél -
ge tett ve le, ahogy hall ha tó vá la szok
nél kül kér dez te, ahogy fo gad ta az Úr
csend be cso ma golt sza va it. 
Az tán év ti ze dek kel ké sőbb, a győri

sze re tet ház ban  is mét  ta lál koz tunk.
Be szél get tünk, me sélt, me sélt, majd
mi kor  bú csúz tam,  édes anyám hoz
igye kez ve, meg kér dez te, ki vel is osz -
tot ta meg em lé ke it… Mi kor mond tam,
hogy MesterházyGyöngyi fia va gyok,
rám mo soly gott, és ál dást kí vánt. Ag -
gód tam ér te, mert nem tud tam, mer -
re tart. Nem tud tam, mi mo tosz kál fe -
jé ben-lel ké ben. 
Fél tet tem Bar na bá csit! Fél tet tem azt

az em bert, aki lel kész édes ap ját 1945.
már ci us 19-én, a ke gyet len orosz för ge -
teg ben ve szí tet te el. Fél tet tem azt az
em bert, aki val lot ta: egye dül Is ten igé -
jé vel ma ga Jé zus vi gasz tal hat meg ke -
gyel mes sze re te té vel. Jé zus ál do za ta az
egye dü li  elég té tel  a  bű nök re,  nincs
más vi gasz ta lás, nincs má sért üd vös ség. 
BödecsBarnabás győ ri evan gé li kus

lel kész élt nyolc van két esz ten dőt. Ön -
ként ment el e vi lág ból. Ma ga mö gött
hagy va azt az élet utat, amely 1931. má -
jus 30-án Bu da pes ten kez dő dött. Ma -
ga mö gött hagy va azo kat az esz ten dő -
ket,  ame lye ket  Sú ron,  Sop ron ban,
Ke me nesszent már ton ban, a győ ri sze -
re tet ház ban,  a  ben cés  gim ná zi um -

ban, az evan gé li kus teo ló gi án töl tött.
Ma ga mö gött hagy va azt a szol gá la tot,
ame lyet BácsiSándormel lett Győr-Új -
vá ros ban, Győr új fa lun, Öt te vé nyen,
majd Győr-Ná dor vá ros ban tel je sí tett. 

Őriz te  a  nyá jat,  a  gyü le ke ze tet,
ame lyet Is ten rá bí zott, Gy őr szent ivá -
non, Bőny ben, Ba nán, Gö nyűn  és
Győ rött is. A kór ház ban járt, ahol 
a  be te ge ket,  el gyen gült  hí ve it,  az
utol só  órá ik ban  a  hal dok ló kat  vi -
gasz tal ta. Há rom év vel ez előtt el ve -
szí tet te  fe le sé gét,  és mi u tán egy re
job ban el ha tal ma so dott raj ta a be -
teg ség, em lé ke ze té ben össze tört az
idő, ta valy ja nu ár ban a győ ri sze re -
tet ház ba ke rült. 
Bar na bá csi ez után is ment, vá ros -

szer te sé tált, őszin te szív vel val lot ta
meg  ön ma gát.  Az zal  az  alá zat tal,
amely ből egyik 1976-os pré di ká ci ó ja
is szü le tett. Így zá rul: „Va jon nem azért
van oly sok pa nasz kis és nagy be teg -
sé gek nél,  mert  ma gunk  kö rül  for -
gunk? Nem for du lunk Is ten fe lé, nem
vall juk meg bű ne in ket, nem kér jük se -
gít sé gét. Be te gek és gon do zók kö zött
va la ki nek  a  há lá ja mind  csa lád ban,
mind más em be ri kö zös ség ben köl -
csö nös hit be li gaz dag sá got je lent! A Jé -
zus tól meg érin tett em be rek di csé re -
te gyó gyu lás, sza ba du lás és öröm itt
és az örök élet ben.” Aho vá Bar na bá -
csi áp ri lis 29-én köl tö zött. 
Em lé ke le gyen ál dott!

g Gülch Csa ba

Inmemoriam
BödecsBarnabásevangélikuslelkész(1931–2013)

Az an ti fa sisz ta már tír éle té nek het ven
év vel ez előt ti utol só nya rát ki dom bo -
rí tó is me ret ter jesz tő kö tet rá irá nyít ja
a  fi gyel met  a  már-már  el fe le dett
Bajcsy-Zsi linsz ky End ré re. A könyv
szer ző je-szer kesz tő je KerecsényiZol-
tán, a Bajcsy-Zsi linsz ky Em lék bi zott -
ság ügy ve ze tő je, aján lá sát D. dr. Har -
ma ti Bé la (képünkön) fo gal maz ta. 
A bu da pes ti könyv be mu ta tó nyi tá -

nya ként JávorPálnak, a har min cas–
negy ve nes évek leg nép sze rűbb ma gyar
fér fi szí né szé nek  1944-es  sop ron kő -
hi dai bör tön nap ló já ból – mely ben a
mű vész Bajcsy-Zsi linsz ky meg ölé sét is
meg örö kí tet te – ol va sott fel rész le tet
HegedűsD.GézaKos suth-dí jas szín -
mű vész. 
Dr.Vitányi Iván szo cio ló gus,  or -

szág gyű lé si kép vi se lő, Bajcsy-Zsi linsz -
ky End re egy ko ri sop ron kő hi dai rab -
tár sa,  a  kö tet  lek to ra  el mond ta:  jó,
hogy ez a ki ad vány nap vi lá got lá tott,
mert Bajcsy-Zsi linsz ky ma is ak tu á lis,
ha nem a leg ak tu á li sabb, hi szen bő hét
év ti zed del  ez előtt  azt  ke res te,  ami
össze köt, nem azt, ami szét vá laszt; s
olyan nagy ság volt, aki ha tal mas utat
járt be a szél ső ség től a de mok rá ci á ig.
Ez az út iga zán pél da adó, vál lal ha tó.
Vi tá nyi sze rint az em lék kö tet tel s a kö -
zel múlt ban lét re jött Bajcsy-Zsi linsz -
ky Em lék bi zott ság gal van re mény ar -
ra, hogy en nek a rend kí vü li ma gyar
em ber nek a kul tu sza új ra éled. 
A  kö tet  össze ál lí tó ja,  Ke re csé nyi

Zol tán  ki emel te:  Bajcsy-Zsi linsz ky
éle tét, mun kás sá gát ér té kel ni nem az

ő fel ada ta, ezt el vé gez ték il le té ke seb -
bek, mint pél dá ul az ál ta la igen nagy -
ra be csült, ki lenc ven öt esz ten dős Vigh
Károly tör té nész. Új uta kat sem kí vánt
vág ni a már tír élet mű vé nek ku ta tá sá -
ban, a kö tet nem tu do má nyos jel le gű
mun ka – hang sú lyoz ta –, nem tar tal -
maz ön ál ló ku ta tá si ered mé nye ket, ha -
nem for rá sok ra tám asz ko dik. Össze -
ál lí tó ját az a cél ve zet te, hogy mi nél
több, Bajcsy-Zsi linsz kyt és ko rát meg -
je le ní tő szö veg, idé zet ke rül jön be le a
ki ad vány ba,  olyan  –  ré gen  kö zölt,
má ra már szin te el fe le dett – vissza em -
lé ke zé sek  is  he lyet  kap ja nak ben ne,
ame lyek Bajcsy-Zsi linsz kyt hi te le sen
mu tat ják be. 
Bajcsy-Zsi linsz ky po li ti kai pá lya fu -

tá sá nak csúcs pont ja volt a het ven év -
vel ez előt ti nyár, az utol só „sza bad” nyár,
hi szen egy esz ten dő múl va már bör tön -
ben ült, so ha töb bé nem lát hat ta a Ba -
la ton part ját, kis nya ra ló ját Pál kö vén,
ahol a ma gyar an ti fa sisz ta el len ál lás sok
ne ves sze mé lyi sé ge ke res te fel, ahol fon -
tos  po li ti kai  vi tá kat  foly ta tott,  ahol
ter vez get te a jö vőt, ahol szá mos írá sa,
me mo ran du ma  fo gal ma zó dott meg. 
Az an ti fa siz mus nem po li ti kai  és

nem fe le ke ze ti ho va tar to zás kér dé se
–  mu ta tott  rá  to váb bá  Ke re csé nyi.
Ezért a kö tet em lé kez tet Bajcsy-Zsi -
linsz ky an ti fa sisz ta kor tár sa i ra is, pél -
dá ul  Apor Vilmosra, a  zsi dó men tő
győ ri  ka to li kus  püs pök re,  Remete
László lel kész re, az el len ál lás evan gé -
li kus már tír já ra, SalkaháziSára szo -
ci á lis test vér re, a zsi dó kat men tő vér -

ta nú ra  vagy  ép pen  Bárdosi Jenőre,
a sop ron kő hi dai bör tön bá tor evan gé -
li kus lel ké szé re, Bajcsy-Zsi linsz ky éle -
te utol só órá i nak ta nú já ra. 
Ke re csé nyi Zol tán ki emel te: a kö tet

az zal a szán dék kal is ké szült, hogy rá -
irá nyít sa a fi gyel met a ma gyar zsi dó ság
de por tá lá sá nak  kö zel gő  het ve ne dik
év for du ló já ra.  Ezért  a  könyv  lap ja in
Bajcsy-Zsi linsz kynek azt a meg rá zó an
bá tor és bá mu lat ra mél tó an sok ré tű te -
vé keny sé gét is igye ke zett fel vil lan ta ni,
me lyet az ül dö zöt tek ér de ké ben fej tett
ki. Igen ke ve sen tud ják, hogy – át me -
ne ti leg – az ő köz ben já rá sá ra a köl tő,
RadnótiMiklós is fel men tést ka pott a
mun ka szol gá lat alól. „Ban di bá csi fel -
lé pé se ezer és ezer zsi dó val lá sú ma gyar
ál lam pol gár  éle tét men tet te meg” –
idéz te Ke re csé nyi BarcsSándorhaj da -
ni kis gaz da po li ti kust. 
Vé gül  két  Bajcsy-idé ze tet  osz tott

meg a je len lé vők kel az em lék bi zott ság
ve ze tő je. Áll jon itt az egyik: „Le he tek
én és va gyok is jó faj vé dő, mert nem
va gyok haj lan dó meg von ni az em beri
jo go kat at tól a nép től, amely a ti zen -
két apos tolt ad ta a vi lág nak… Nem ze -
tün ket és ál la mun kat egyes-egye dül
csak  a  ma gyar  nép…  jó zan sá ga  és
Tol di Mik lós-i  ere je ment he ti meg,
sem mi más erő a ke rek vi lá gon…”
A mél tó ság tel jes ren dez vény Búzás

Huba veszp ré mi  köl tő  Bajcsy-Zsi -
linsz ky em lé ké re  írt köl te mé nyé nek
sza va la tá val, majd sze rény ven dég lá -
tás sal, be szél ge tés sel ért vé get.

g K. Z.

Aztkereste,amiösszeköt
ÚjkötetBajcsy-ZsilinszkyEndréről

b Bajcsy-ZsilinszkyEndrenemcsakkiválópublicistaésküldetésespoliti-
kus,hanemhívőlelkületű,kereszténymagyaremberisvolt,akiírásai-
ban,beszédeibengyakortaéltbibliaihasonlatokkal,képekkel,példázatok-
kal.Nemvéletlenül,hiszenevangélikusőseivelegyüttőishitte,hogyfel-
adatavan,amelyetcsakőtudelvégezniszeretetthazájáért,népéért,sezt
kivégzéseelőttasiralomházbanlelkészénekismegvallotta–emelteki
D.dr.HarmatiBélanyugalmazottevangélikuspüspökAzutolsónyár–
Bajcsy-ZsilinszkyEndreéleténekutolsószakaszairól,valamintamagyar
antifasisztaellenállásról címűkötetmájus8-ibemutatóján.



Templomok, templomtornyok fel újí tása, villámvédelem kiépítése. 29 év
referenciával. Bede László, 30/943-5089.

* * *

AngolnyelvitáborWales ben 8–17 éve sek nek. Tel.: 20/886-8195, uta re meny hez.hu

* * *

Bu da pest XI II. ke rü le té nek zöld öve ze té ben 35 m2-es, vi lá gos, tég la épí té sű,
ked ves la kás te rasszal, jó par ko lás sal, köz le ke dés sel (M3, 105-ös busz) 8 mil -
lió 300 ezer forintért el adó. 20/773-8740.
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Evangélikus Élet 2013. május 26. f mozaik

Az Egye sült Ál la mok sa já tos sza ba -
dal mi rend sze re mi att gyak ran le het
hal la ni a nagy in for ma ti kai cé gek „há -
bo rú já ról”. Bár a szá mí tó gé pes prog -
ra mok a vi lág min den tá ján a szer zői
jog ha tá lya alá tar toz nak, az ame ri -
kai rend szer le he tő vé te szi az egyes
szoft ve res meg ol dá sok sza ba dal maz -
tat ha tó sá gát is, s ez né ha igen visszás
hely ze te ket is szül het. 
Pél dá ul 2004-ben a Microsoftnak

si ke rült meg sze rez nie a dup la kat tin -
tás sza ba dal mát. Az óta ha egy ope -
rá ci ós rend szer-gyár tó  sze ret né  le -
he tő vé ten ni, hogy a prog ra mo kat két
kat tin tás sal le hes sen el in dí ta ni az ő
prog ram kör nye ze té ben,  ak kor  li -
cenc dí jat  kel le ne  fi zet nie.  E  so rok
író ja azon ban nem hal lott olyan eset -
ről, hogy ez be kö vet ke zett vol na. A
Microsofthoz ha son ló mé re tű cé gek

ugyan is szin tén ren del kez nek  ilyen
ma gá tól  ér te tő dő  sza ba dal mak kal,
ame lye ket ők is bár mi kor fel hasz nál -
hat ná nak a töb bi ek el len. 
Az egész hely zet ki csit a hi deg há -

bo rú hoz ha son lít,  csak ép pen nem
ezer szám ra had rend be ál lí tott nuk le -
á ris töl te tek áll nak egy más sal szem -
ben, ha nem ha son ló mé re tű sza ba dal -
mi port fó li ók.
A patt hely zet csak az er re sza ko -

so dott, va ló di ter me lést nem vég ző
„sza ba dal mi trol lok nak” ked vez, így
a  Google már  ré geb ben  fel emel te
sza vát a rend szer meg szün te té se ér -

de ké ben.  Sze ren csé re  a pi ac ve ze tő
cé gek  több sé ge  is  úgy  lát ja,  hogy
in kább az in no vá ció a meg ol dás, hi -
szen vég ső so ron a jó al kal ma zá sok
és web ol da lak ve zet nek a si ker hez.
Idén ta vasszal szá mos be je len tés -

sel  szol gál tak  az  in ter ne tes  vi lág
„nagy ha lai”. Kezd ve a leg fris seb bel: a
fény ko rát mint egy tíz év vel ez előtt élő
Yahoo fel vá sá rol ta  a Tumblr ne vű
mikrob log-szol gál ta tást,  amely  je -
len leg  a  tar ta lom pub li ká lást  le he -
tő vé té vő egyik leg nép sze rűbb esz -
köz. A ki fi ze tett ár 1,1 mil li árd dol lár
lesz, amely ma ga sabb, mint ame lyet
nem rég a Facebook fi ze tett az Instag-
ram ne vű fo tó al kal ma zá sért. 
A Yahoo ve zér igaz ga tói szé ké ben

most MarissaMayer ül, aki a Google-
nál kezd te a kar ri er jét, és emel ke dett
az igaz ga tói posz tig. A fel vá sár lás cél -

ja  pe dig  egy ér tel mű en  az,  hogy  a
meg ko pott nim bu szú Yahoo vissza -
ke rül hes sen az in ter ne tes tech no ló -
gai cé gek él vo na lá ba. 
En nek  ke re té ben  le po rol ták  a

Flickr ne vű fény kép meg osz tó szol gál -
ta tá su kat is, amely ko ráb ban a pro fi
fo tó sok  egyik  ked venc  já ték te re pe
volt.  Ural mát  azon ban  las san ként
ki kezd ték  az  olyan  szol gál ta tá sok,
mint pél dá ul az 500px. Ezek nem csak
a web re, de okos te le fon ra is op ti ma -
li zál ták fe lü le te i ket. 
A Flickr óri á sit lé pett, ugyan is az

ed di gi  freemium mo dell  he lyett,

amely nél a nagy tár te rü le tért fi zet ni
kel lett,  most  min den ki nek  in gyen
ad 1 TB tár he lyet. Ennyi pe dig bő ven
elég ah hoz, hogy az át la gos fény ké pe -
ző gép pel ké szült fo tók ból mint egy öt -
száz ez ret  (!)  tá rol jon  el,  rá adá sul
ezen túl tel jes mé ret ben. A meg újult
we bes in ter fész hez pe dig jól ki ala kí -
tott mo bil al kal ma zá sok is tár sul nak.
Meg újul idén ta vasszal a Facebook

hír fo lya ma – amely amúgy kí sér te ti -
esen ha son lít a fent em lí tett Tumblr-
hez–, és a nagy ri vá lis Google+ is meg -
vál toz tat ta kül le mét. Nem rég zaj lott
le a GoogleI/O ne vű fej lesz tői kon -
fe ren ci á ja,  amely ről  azt  mond ják,
hogy há rom óra alatt annyi új don sá -

got je len tet tek be raj ta,
amennyi vel  más  cé gek
egy  egész  év  alatt  sem
tud nak elő áll ni.
Csak  egy  volt  az  új -

don sá gok  kö zül,  hogy
nép sze rű  e-mail-kli en -
sük,  a  Gmail ezen túl
nem  10  GB,  ha nem  15
GB tár he lyet kí nál, vagy -
is a leg több hasz ná ló so -
ha  nem  kény sze rül  rá,
hogy tö röl je ré gi le ve le -
it. A Google+ kö zös sé gi
ol dal és a GoogleMaps
tér kép  fel hasz ná lói  fe -
lü le té nek  meg vál toz ta -

tá sa mel lett a Google a Hangouts ne -
vű szol gál ta tá sát is to vább fej lesz tet -
te, így mos tan tól kö zös fe lü le ten le -
het (vi deo)cse veg ni az is me rő sök kel.
Ez zel pe dig olyan nép sze rű al kal ma -
zá sok nak üzen tek ha dat, mint a Sky-
pe vagy a Viber.
Eb ben az év ben  foly ta tó dik az a

trend, hogy egy re ke vés bé kell a sa -
ját gé pünk erő for rá sa i ra ha gyat koz -
nunk, hi szen egy re több min dent tá -
rol ha tunk gaz da sá go sab ban az in ter -
ne ten. Csu pán egy jó bön gé sző kell,
és mi énk a vi lág…

g N. B.

Tavasziháborúskodás
e g yH áZ é S vil ág H áló

Rovatgazda:NagyBence

Nagy  va ló szí nű ség gel  már  min -
den ki hal lot ta az antioxidáns ki fe -
je zést, pon to san még sem tud ná el -
ma gya ráz ni, mik is ezek, és ho gyan
mű köd nek. 
Ma nap ság egy re in kább elő tér be

ke rül az egész sé ges táp lál ko zás, az
élet mód vál tás, amely so rán az an -
ti oxi dán sok kulcs fon tos sá gú sze re -
pet kap hat nak, ezért ér de mes tud -
nunk, mi is a sze re pük. 
Szer ve ze tünk ben na pon ta szá -

mos bio ló gi ai oxi dá ci ós fo lya mat
ját szó dik le, ame lyek mel lék ter mé -
ke ként sza bad gyö kök ke let kez nek.
Ha túl zott mennyi ség ben kép ződ -
nek, kó ros vál to zá so kat in dít hat -
nak el. Az an ti oxi dán sok fel ada ta
az  oxi dá ci ós  fo lya ma tok  gát lá sa,
las sí tá sa.  A  sza bad  gyö kök höz
kap cso lód va sem le ge sí tik azo kat,
ezért fon tos, hogy a szer ve zet ben
a  sza bad  gyö kök  és  az  an ti oxi -
dán sok mennyi sé ge egyen súly ban
le gyen. 

Ha a sza bad gyö kök kép ző dé se
fel gyor sul – pél dá ul stressz ha tá sá -
ra  –,  fenn áll  an nak  a  le he tő sé ge,
hogy a szer ve zet egy adott pil la nat -
ban nem tud ja töb bé fenn tar ta ni ezt
az egyen súlyt, és a sza bad gyö kök
pusz tí tá sa már nem csak a kór oko -
zó kat, de szer ve ze tünk ép sejt je it is
ve szé lyez te ti. 
Mi okoz hat ja szer ve ze tünk ben a

sza bad gyö kök fel sza po ro dá sát? A
rend szer te len, egy ol da lú táp lál ko -
zás (ke vés zöld ség-gyü mölcs, egy -
ol da lú di é ta) vagy hely te len élet mód
(él ve ze ti sze rek, pél dá ul al ko hol, do -
hány áru  rend sze res  fo gyasz tá sa).
Sőt ugyan ez a hely zet, ha gyak ran
vég zünk in ten zív test edzést, vagy
ha  a  szer ve ze tünk ben  kró ni kus
gyul la dá sos  fo lya ma tok  zaj la nak.
Mi vel a ká ros kör nye ze ti ha tá sok
egy ré szét (pél dá ul a le ve gő szennye -
zést, a mun ka he lyi stresszt) ne héz
ki kü szö böl ni, így min den ki nél fenn -
áll a sza bad gyö kök és az an ti oxi -

dán sok köz ti egyen súly fel bo ru lá -
sá nak le he tő sé ge.
Az an ti oxi dán sok rész ben szer ve -

ze tünk ben  ter me lőd nek,  rész ben
vi szont  kül ső  for rás ból  szár maz -
nak, mint a zöld sé gek és gyü möl -
csök. Eb ből adó dó an a he lyes táp lál -
ko zás nak ki emel ke dő sze re pe van az
egész ség  fenn tar tá sá ban.  Saj nos
azon ban ma már a táp lá lé kunk kal
nem min dig  tud juk  fe dez ni  azt  a
mennyi sé gű vi ta mint, ás vá nyi anya -
got és nyom ele met, ame lyek se gít -
sé gé vel a sok ká ros ci vi li zá ci ós ha tást
el len sú lyoz ni tud nánk. 
Ah hoz, hogy a meg bil lent egyen -

súlyt hely re ál lít suk, ext ra adag an ti -
oxi dáns ra van szük ség. Ezért szü le -
tett meg az új BéresCseppExtra,
mely to vább fej lesz tett össze té te lé vel
fo ko zott vé del met biz to sít im mun -
rend sze rünk szá má ra. A rég óta jól is -
mert  ter mék  össze té te lé ben  újult
meg, fo koz va az an ti oxi dáns- és im -
mun vé de lem ha tá sos sá gát. 

A koC ká zA tok ról és mel lék hA tá sok ról ol vAs sA el A Be teg tá jé koz tA tót, 
vAgy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!
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Sok min dent az an ti oxi dán sok ról

A Bé res Csepp ext rA vény nél kül kAp hA tó ro Bo rá ló gyógy szer.
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Csen des hét és há zas ság gon do zó hét 
A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csendeshetet szer vez há zas pá rok -
nak jú li us 1–7. kö zött Dö mö sön. A hét ve ze tő je: dr.PálhegyiFerenc. In -
for má ció: www.bhsz.hu, in fo@bhsz.hu vagy 20/417-4871 (Nemeskériné
TóthÉva). Ezenkívül családosházassággondozóhetet szer vez jú ni us 30.
és jú li us 6. kö zött Pé li föld szent ke resz ten. A hét ve ze tő je: AmbruszGá-
bor. In fo má ció: www.bhsz.hu, amb rusz.ga bor@bhsz.hu vagy 20/886-3835
az es ti órák ban.

de ák té ri ek ta lál ko zó ja
„Egylángotadok,ápold,addtovább…”(ReményikSándor)

Ked ves Di ák tár sunk!
Sze re tet tel meg hí vunk ha gyo má nyos má ju si al kal munk ra, ame lyen a De -
ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim ná zi um volt nö ven dé kei is mét ta lál koz hat -
nak egy más sal, a je len le gi gim na zis ták kal, el tölt het nek egy kel le mes dél -
utánt az al ma ma ter ben. Az ün nep ség má jus 31-én, pén te ken dél után fél
négy kor kez dő dik.
A temp lo mi áhí ta ton a lel ké szi szol gá la tot vég zi: ZászkaliczkyPéter.

Or go nán köz re mű kö dik: BenceGábor.
Ren dez vé nyünk  a  dísz te rem ben  foly ta tó dik  dél után  fél  öt kor.  A

meg je len te ket kö szön ti: SólyomÉva.Ven dé günk lesz D.dr.HarmatiBé-
la nyu gal ma zott püs pök úr, aki a gim ná zi um épü le te vissza szer zé sé nek
húsz év vel ez előt ti tör té ne tét oszt ja meg a hall ga tó ság gal. Meg hall gat -
juk KézdyEdit igaz ga tó nő elő adá sát a gim ná zi um mai éle té ről. 
A dísz ter mi ese mé nyek után tisz te let tel és sze re tet tel vá runk min den

volt nö ven dé ket egy csé sze te á ra, sü te mény re.

e vé l&le vé l

di a ko nisszave ze tők ta lál ko zó ja
A Kaiser s wert hi Szö vet ség het ven négy né met és hu szon hat kül föl di di a ko -
nissza-anya há zat össze fo gó nem zet kö zi szer ve zet. Köz pont ja Ber lin ben van.
A szö vet ség éven te meg szer ve zi a di a ko nissza ve ze tők ta lál ko zó ját va la me -
lyik né met vá ros ban. 
Idén áp ri lis vé gén a ke let-né met or szá gi Ni es ky adott ott hont a ta nács ko -

zás nak, ame lyen – dr.Christine-RuthMüller asszony nak, a Kaiser s wert hi
Szö vet ség ve ze tő jé nek meg hí vá sá ra – a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye -
sü let fő nök asszo nya ként ma gam is részt ve het tem. 
Kö zel negy ven, kü lön bö ző csa lá di ál la po tú és fog lal ko zá sú di a ko nissza -

ve ze tő gyűlt össze a ta lál ko zón. Ér de kes elő adá so kat hall gat hat tunk Refor-
mációéstolerancia cím mel. Az el múlt öt száz év tör té nel mé nek át te kin té -
sén túl mai ve ze tői te vé keny sé günk, szol gá la tunk le he tő sé ge i ről is szó esett.
A kis cso por tos be szél ge té sek al kal má val meg oszt hat tuk egy más sal sa já tos
hely ze tünk ből adó dó gond ja in kat és örö me in ket. 

Kí ván csi an hall gat tam tár sa im be szá mo ló it ar ról, mi lyen for mák ban él -
nek to vább mo dern ko runk meg vál to zott kö rül mé nyei kö zött a di a ko nisszakö -
zös sé gek  Né met or szág ban.  Ma gam  is  be szá mol tam  Fé bé-egye sü le tünk
ter ve i ről: sze ret nénk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tá mo ga tá sá val,
oda szánt éle tű di a kó nus test vé rek be vo ná sá val foly tat ni az idős di a ko nissza
test vé rek év ti ze de ken ke resz tül igen sok ál dást je len tő sze re tet szol gá la ti mun -
ká ját – ugyan an nak az Úr nak ve ze té sé re fi gyel ve, aki teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az.

Gö rög Zol tán né (Budapest)

AFlickrnyitólapjánakrészlete

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let el nök sé ge ez úton is ér te sí ti tag -
ja it, hogy má jus 30-án, csü tör tö kön 16 óra kor tag gyű lés lesz a Sa rep ta-
sze re tet ott hon temp lo má ban (Bu da pest II. ker., Ör dög árok u. 9.).
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Vasárnapi orgonamuzsika
7.45/DunaTv
Világ-Nézet
Kereszt és toll
8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/MezzoTv
Bach:Máté-passió
9.40/M1
KérdésekaBibliában
9.55/M1
Reformátusmagazin
10.20/M1
Maihitvallások
Látogatóban Finta Gergelynél
11.00/M1
Reformátusistentisztelet
közvetítéseDebrecenből

HÉTFŐ

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Schütz: Dávid-zsoltárok
19.35/Bartókrádió
ABergzenekarhangversenyea
prágaiSzentÁgnes-kolostorban
19.40/Kossuthrádió
Csillagváró
Részletek a Makám együttes
lemezéről
20.45/DunaWorld
Szerelmesföldrajz
,,Nagyvárad, költők kedvese’’
21.00/DunaTv
On-linekamaszok
(magyardokumentumfilm)
22.50/M1
KorTárs(kulturálismagazin)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Döbrentey Ildikó mesemondó
16.00/DunaTv
Néprajziértékeink
(ismeretterjesztősorozat)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.45/DunaWorld
Arejtélyes20.század
Kun Miklós történész műsora
21.04/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
22.03/Petőfirádió
Akusztik
Kozma Orsi koncertje 
az MR 8-as stúdiójában
2.30/Tv2
Atitokgyermekei
(magyar–törökfilm,2002) (116’)

SZERDA

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Christopher Herrick orgonál
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóatállyai
evangélikustemplomból
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
A református egyház félórája
20.15/DunaWorld
Hitvallókésügynökök–
Azigazságszabaddátesz
benneteket
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
21.15/DunaTv
Igen,akarom?
(franciajátékfilm,2006) (85’)
22.55/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós
esszéje

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Hajnaligondolatok
10.05/DunaTv
Lyukasóra(irodalmiműsor)
19.45/Kossuthrádió
A77legszebbrádiósmese
20.05/Bartókrádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Kocsis Zoltán jótékonysági
hangversenye
20.20/DunaWorld
Magyarelsők
Az első magyar mozis
21.15/DunaTv
Bizalom
(magyarjátékfilm,1979) (101’)
21.45/M2
Angijelenti
(dokumentumműsor)
23.15/DunaTv
MüpArtclassic
Világsztárok a Liszt Ferenc
kamarazenekarral

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Elgar: Gerontius álma –
részletek
10.35/M2
Magyarnépmesék
(magyarrajzfilmsorozat)
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.32/Kossuthrádió
Regényestörténelem
Kinizsi Pál története
15.35/DunaWorld
KérdésekaBibliában
22.40/M1
Hair
(amerikaifilmmusical,1979)
(116’)
23.00/DunaTv
KoncertekazA38hajón
A 30Y zenekar koncertje

SZOMBAT

8.30/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk(kulturálismagazin)
12.45/DunaTv
Valakiodafönt
(amerikaijátékfilm,1956) (109’)
17.45/MáriaRádió
(Budapest)
Mégisszeretni
Gyökössy Endre tanítása
20.15/M1
Apád,anyádidejöjjön!
(amerikaicsaládifilm,1998)
(127’)
21.04/Kossuthrádió
Gulliverutazásai
Jonathan Swift regényének
rádióváltozata

VASÁRNAP

6.50/MáriaRádió(Budapest)
Ökumenikuslapszemle
8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, 
ismétlés: 22.00)
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseZürichből
Igét hirdet: 
Christoph Sigrist lelkész
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
10.55/M1
Evangélikusmagazin
16.04/M.KatolikusRádió
Nyelvédesanyánk
(anyanyelviműsor)
20.25/DunaWorld
LélekBoulevard
Dr. Hámori József
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va sár nap (má jus 26.)
Elfáradnakésellankadnakazifjak,mégalegkiválóbbakismegbotlanak. De
akikazÚrbanbíznak,erejükmegújul,szárnyrakelnek,mintasasok,futnak,
ésnemlankadnakmeg,járnak,ésnemfáradnakel. Ézs 40,30–31 (Jn 3,1–8/9–
15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 29; Fil 2,13) A fá radt ság hoz zá tar to zik ah hoz a
jó rend hez, ame lyet Is ten meg te rem tett. Ő ma ga pa ran csol ta meg, hogy pi -
hen jünk, töl tőd jünk a he te dik na pon. A mai nap is azért ada tott, hogy megint
rá fi gyel jünk, tő le kér jünk ta ná csot és út mu ta tást. Ha így te szünk, nem hét -
köz na pi ener gi á val töl tőd he tünk fel, ha nem olyan nal, mely hosszú tá von el -
kí sér ben nün ket, és tar tal mat ad éle tünk nek.

Hét fő (má jus 27.)
Pálígyszólt:„Semmitsemmondokazonkívül,amitMózesésaprófétákmeg-
jövendöltek: aKrisztusnakszenvedniekell,ésmintakielsőnektámadfelaha-
lottakközül,világosságotfoghirdetnianépnekésapogányoknak.”Ap Csel 26,22b–
23 (Jer 10,6–12; Ap Csel 4,23–31; Ézs 51,4) Nagy ke gye lem, ha va la ki ré gi jö ven -
dö lé se ket lát hat be tel je sed ni. Ez még in kább meg erő sít he ti a ben ne lé vő hi tet,
re mény sé get, el hi va tott sá got. Az apos to lok át él het ték ezt. Sa ját bő rü kön ta pasz -
tal hat ták az írá sok be tel je se dé sét. Még Pál apos tol is olyan meg győ ző en be szél
er ről, mint ha sze mé lye sen is mer te vol na az Urat. Bár tud juk, hogy csak a da -
masz ku szi úton ta lál koz tak, ez a ta lál ko zás elég volt ar ra, hogy át for má lód jon
Pál éle te. Lel ke sí tő sza vai má ig so ka kat jut tat nak el a hit re.

kedd (má jus 28.)
DeamikormegjelentamiüdvözítőIstenünkjóságaésemberszeretete, nemaz
általunkvéghezvittigazcselekedetekért,hanemazőirgalmábólüdvözítettmin-
ket.Tit 3,4–5a (Ézs 43,8–13; Ap Csel 4,32–37; Zsolt 19,13) Is ten so sem kér tő -
lünk le he tet len dol go kat. Ez az oka an nak, hogy nem né zi cse le ke de te in ket.
Tet te ink  mi att  ugyan is  szé gyen kez nünk  kell,  mert  kép te le nek  va gyunk
hosszú tá von jót cse le ked ni. Is ten azon ban ir gal mas, ezért küld te a Meg vál -
tót, aki ről úgy szól az ige, mint Is ten jó sá gá ról és em ber sze re te té ről. Ben ne
mind ket tő kö zel jött, emi att él he tünk bol do gan.

Szer da (má jus 29.)
JézusígyszóltMáriához:„Asszony,miértsírsz?Kitkeresel?” Jn 20,15a (Ap Csel
17,/16/22–34; Ap Csel 5,1–11; Zsolt 34,19a) Ez a je le net az üres sír előtt ját szó -
dik. A mag da lai Má ria te le van kér dés sel és nyug ta lan ság gal, mert nem tud
éssze rű ma gya rá za tot ar ra, hogy nincs meg Jé zus holt tes te. E re mény te len hely -
zet ben vi szont ma ga Jé zus szó lít ja meg. Ő lép köz be együtt ér ző sze re te té vel.
Mert ő nem hagy ja ma guk ra azo kat, akik sze re tik őt. Ha mi is ta lál koz ni sze -
ret nénk ve le, ak kor ne künk is sze re tet tel kell fe lé for dul nunk, ő pe dig vi szo -
noz ni fog ja sze re te tün ket.

Csü tör tök (má jus 30.)
Rendelkezéseketadtamnekik,ésmegismertettemvelüktörvényeimet,amelyekál-
talélazember,hamegtartjaazokat.Ez 20,11 (Ef 4,1–7; Ap Csel 5,12–16; Mt 5,17)
Is ten tör vé nye hasz nos, ha az em ber föl di éle tét rend ben sze ret né tud ni, vi szont
ke vés az üd vös ség hez. Az em ber nem tud ele get ten ni en nek a kö ve tel mény nek.
Er ről a szo mo rú ál la pot ról ta nús ko dik az Ószövetség.Ám Jé zus azért jött, hogy
be tölt se ezt a tör vényt, s raj ta ke resz tül mi is ré sze sül he tünk en nek ál dá sá ban.
Jé zus óta egy pa rancs van. Ez a sze re tet. Eb ben tö re ked jünk a tö ké le tes ség re!

pén tek (má jus 31.)
MiveltehátmárelfogadtátokKrisztusJézust,azUrat,éljetekisőbenne. Kol
2,6 (Lk 23,44–49; Ap Csel 5,17–33; 1Krón 29,13) Nem fe les le ges in tést fo gal -
maz meg az apos tol, hi szen – ahogy Luthermond ja – a ke resz tény em ber -
nek na pon kén ti meg té rés re van szük sé ge. Na pon ta meg kell hoz nunk a dön -
tést Urunk mel lett, és na pon ta el kell ha tá roz nunk, hogy őne ki en ge del mes -
ke dünk, őt szol gál juk. Ez a dön tés azt hoz za ma gá val, hogy be lé pünk egy
új vi lág ba. Jé zus ban él ni nem csak azt je len ti, hogy el fo gad juk sze re te tét, ha -
nem azt is, hogy ko mo lyan vesszük aka ra tát. Egye dül így jut ha tunk kö ze -
lebb az üd vös ség hez.

Szom bat (jú ni us 1.)
Hallottam,hogyegyhatalmashangszólatrónusfelől:„Íme,azIstensátora
azemberekkelvan,ésővelükfoglakni,őkpedignépeilesznek,ésmagaazIs-
tenleszvelük.” Jel 21,3 (Jn 14,7–14; Ap Csel 5,34–42; Ézs 51,6) Nagy sze rű öröm -
hír, hogy Is ten nem csak a múlt ban és a je len ben tö rő dik az em ber rel, ha nem
a jö vő re vo nat ko zó an is szi lárd ter ve és el kép ze lé se van. Ő nem hagy el ben -
nün ket:  óvó  ke ze  vé del mez  min den  ve szély től.  A  ki vá lasz tot tak  vég re
szem től szem ben áll hat nak az Atyá val, és már sem mi sem árt hat en nek a kap -
cso lat nak. Ezt is Jé zus nak kö szön het jük, aki utat nyi tott az em ber szá má ra
az üd vös ség fe lé. Vár juk hát jó re mény ség gel az előt tünk lé vő idő ket!

Újnap– újkegyelem
50 éve ha rang ön téS
Őr bottyán ban
gom Bos mIk lós
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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.

ha ran gon tes.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.

HÍREK, HIRDETÉSEK

a lep ra misszió köz gyű lé se
A Lep ra misszió má jus 27-én, hét főn 10 óra kor tart ja ta va szi csen des nap -
ját és rö vid köz gyű lé sét a tö rö k őri re for má tus gyü le ke zet temp lo má ban (Bp.
VI II. ker., Szá za dos út 4. – a Sta di o nok met ró meg ál ló mel lett a Ke re pe si út -
ról nyí ló ut ca). Sze re tet tel vár ják a tá mo ga tó kat és az ér dek lő dő ket.

GYÁSZ HÍR
Szo mo rú, de Is ten aka ra tá ban meg nyug vó szív vel tu dat juk, hogy özv.Me-
kisÁdámnész.MoldovánJudit 91 éves ko rá ban el hunyt. Te me té se má -
jus 23-án 14 óra kor volt Bé kés csa bán, a Be ré nyi úti te me tő ben.

Gyermekei

GYÁSZ HÍR
„Igen,Uram,tetudod,hogyszeretlektéged!” (Jn 21,15)

Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy BízikLászlóJózsef nyu gal ma zott bör -
tön lel kész éle té nek 70. évé ben, má jus 2-án el hunyt. Te me té se má jus 17-
én Aszó don sa ját ké ré sé re szűk csa lá di kör ben az aszó di lel kész szol gá -
la tá val meg tör tént.
Az örök élet re mé nyé ben bú csúz nak tő le azok, akik sze ret ték.

Öröm mel és Is ten irán ti há lá val tu -
da tom, hogy or di ná ci óm ün ne pe
a  pest szent lő rin ci  evan gé li kus
temp lom ban (1183 Bu da pest, Kos -
suth  tér  3.)  lesz  jú ni us  1-jén  15
óra kor.  Az  or di ná ció  szol gá la tát
GáncsPéter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke vég zi. Az al ka lom ra és az
azt  kö ve tő  sze re tet ven dég ség re
sze re tet tel hí vom csa lád já val együtt!
Erős vár a mi Is te nünk!
Horváth-CsitáriBoglárkaFlóra

mai hit val lá sok – lá to ga tó ban fin ta ger gely nél
Má jus 26-án, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M1-en 10.20-kor Mai
hitvallások cí mű mű so runk ban dr.FintaGergely or go na mű vész-egy ház -
ze nész hez lá to ga tunk. Az adást má jus 27-én, hét főn a Du na World csa -
tor nán 15.35-kor meg is mét lik. Szer kesz tő: NagyLászló.


