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„Egyházunktagjainaknagyrészeúgy
egyháztag,hogygyakorlatilagnemisél
azegyházban.Nemveszrésztazegyháziéletben,istentiszteletekrenemjár,
jóesetbeniscsakpasszívszemlélő.”
Négydimenziósmisszió… f 3.oldal

78.évfolyam,23.szám g 2013.június9. g Szentháromságünnepeután2.vasárnap

„Aztgondoltam,valakiapüspökeink
közülbúcsúztatjaaköltőt,vagyegy
híresprédikátor,demindenkitisztelte
kérését:nekemkellettagyászoló
gyülekezetbenkiállniésprédikálni!”
WeöresSándor100 f 7.oldal

„Stratégiaiszempontbólfontosnaknevezte,hogyhittudományi
egyetemünkönvégérvényesenvezessékbeamissziológiaoktatását
ésamisszióigyakorlatot.Tananyaggáválhatnánakavilágbanés
egyházunkbanisjólműködőgyülekezetalapításiés-megújulásimodellek.Aleépülőgyülekezeteketmegkellenepróbálniújraéleszteni.”
Ülésezettazsinat f 13.oldal
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Tanítólakásbólvendégház f 3.oldal
Gazdagságaszegénységben f 5.oldal
AlbrechtDüreremlékezete f 6.oldal
Észrevétlenhűség f 6.oldal
Ezazanap! f 8–9.oldal
Misszióinap–visszatekintő f 10–11.oldal

1 lélek/kilométer
Püspökiszórványvizitáció
aTokajésKörnyékeEvangélikusEgyházközségben

Inkább szeretni, mint csodálni
b ASzuha-patakvölgyébenfekvőKurityán
evangélikustemploma1729-benépült.Az
ezerhétszázfős,Borsodmegyeitelepülés
egyetlentemplomátareformátusokésarómaikatolikusokislátogatják,hiszenrendszeresenrendeznekbenneökumenikusistentiszteleteket. Gyakran szolgál helyi
kulturálisprogramokhelyszínekéntis–a
helyiek véleménye szerint „a település
központjátalkotó,nagyszereppelfelruházottépület”.Nemmeglepő,hogyvalamelyestaközségmindenlakójamagáénakérzi,ésmindenkinekszívügyeazépségeés
szépségefelettiőrködés.

Azépületteljeskörűállagmegóvásaérdekében
aKurityánértAlapítvány2009-benpályázatot
nyújtottbeazÚjMagyarországvidékfejlesztésiprogram keretében,amellyel2011-benkilencmillióforintotsikerültnyerniük.Azösszegből
felújítotttemplomotjúnius1-jén,aközségés
azegyházakközösünnepéndr.FabinyTamás
püspökszentelteújjá,így–TúróczyZoltán püspök1957-esszolgálatautánötvenhatévvel–ismétpüspökiáldásbanrészesültazIstenháza.
Amunkálatoksoránmegújultavakolás,alábazat,ahomlokzat,atető,afedélszerkezet,a
nyílászárók,abádogozás,aburkolatésatető.

b Az úgynevezett Kongó Munkacsoport
tartottaévesülésétmájus24–26.között
Piliscsabán.Abajormisszióiintézet(MissionEineWelt)ésahamburgiközpontú
MisszióiésÖkumenikusKözpont(Zentrum für Mission und Ökumene) által
koordináltegyüttlétrenemvéletlenülkerültsorMagyarországon.Kétesztendeje
ugyanisazEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)istagjalettamunkacsoportnak,hiszenévekótamagyarokissegítik
a kezdetben száz, most már százötven
kongóikisgyermekiskoláztatását.(AMissionEineWeltAfrika-referensévelinterjúnkaz5.oldalon.)

ÍgyaKurityánbalátogatókszámáranemlehet
kérdés:útbaejtik-eapálosromkolostorésaPallavicini-kastélymellettazevangélikustemplomotis.
ApüspökigehirdetésébenZsolt26,8alapján
arrólszólt,hogynemelégcsodálni,szeretniis
kellIstenházát.Nemelégcsupántörténelmi
látványosságkénttekintenirá,mertakkornem
jönlétreIstenésemberközöttaszeretetkapcsolat.Apárévemégazelmúlásthirdetőromostemplommostújraaztüzeni:nemszabad
leírnieztarégiót,Istenmegújítószeretetének
ittisvanhelye.Atemplommindenkithívamagaegyszerűségével.Bárelődeinknincsenekitt
közöttünk,demiittvagyunk.Kérdésaz,hogy
jönnek-e utánunk utódaink. Imádkozunk-e
ezért?–tettefelakérdéseketFabinyTamás.
AzünnepiközgyűlésenBalázsTibor, azalig
félszázlelkesevangélikusszórványtgondozó
sajókazailelkész,illetveVargaLajosné, aKurityánértAlapítványelnökeszámoltbeamunkálatokról. Végezetül rendhagyó kulturális
műsorkövetkezettazelnökasszonykonferálásával.
A legfontosabb az, hogy Kurityánban is
hangozzékazigeazősifalakközöttminden
odavágyóésodatévedőszámára,hogyatemplomból kilépve Isten szeretetében megerősödvefolytathassaútját.
g HHÁ

Tokaj,Tállya,Hernádbüd,Abaújszántó(képünkön), Monok.
Apüspöknemcsupánkísérőként, hanem aktív szolgálóként vállalkozott a gyülekezetlátogatókörútra.Egykoron,
siófokiszolgálataidején–hasonlóan ﬁatalon, hasonlóan
sokszórványtelepülésselmegbízva–FabinyTamásmagais
megtapasztaltaahosszúvasárnapokkihívásait.
Mertkorántsemkönnyűaz
ilyen körút, nem egyszer ű
mosolyogva és százszázalékosankoncentrálvavégigcsinálni:Luther-kabátfel,liturgia, igehirdetés, beszélgetés
ahívekkel–Luther-kabátle,
utazás – Luther-kabát fel…

akárhatszorisegyetlenvasárnap.Ilyenkortalánazongondolkodikelegypüspök,vajon
sajátvagyaszórványhelyzetbenmunkálkodólelkészszolgálatafárasztóbb-e.
Ésvanegymásikkérdésis,
amelyrenemmindigkönnyű
aválasz:kell-ekilencóraleforgásaalattszázkilométertutazniszázevangélikusért?Anehézgazdaságihelyzetbenazt
kellenemondanunk,hogyez
bizony ráﬁzetés. Viszont nekünkmásszempontokatkell
szem előtt tartanunk: a kilencvenkilencet otthagyó jó
pásztorpéldáját(Mt18).
Bárazötistentiszteletváltozatos körülmények között

Összefogásban Kongóért
A hosszú hétvégét átfogó alkalmat a külmisszióiegyesületszervezőtitkára,SzirmaiZoltánné készítette elő nagy gondossággal. A
programbólnemhiányzottabudapestivárosnézéssem.APiliscsabántartottkonzultáció-
nakugyanis–túlazafrikaiügyekintézésén–
céljavoltazis,hogyaHamburgkörnyékéről
és Bajorországból érkezett mintegy tizenöt
résztvevőmegismerjehazánkat:közvetlenül
szerezhesseninformációtaktuálistársadalmipolitikaihelyzetünkről,illetőlegtájékozódhassonegyházunkmisszióimunkájáról.

zajlott(aháromszázférőhelyes
templomtólanyárikonyháig),
közös volt mindegyikben a
kicsinység–ésatöbbfelekezetűség. Hol huszonöten, hol
pedigtízenvártákaszolgálattevőket.Éppenezértavasárnap i text us alapj án (Róm
1,16–17) a püspök az együtt
maradásésPálapostol„nem
szégyellemazevangéliumot”
hitvallásánakfontosságáthelyezteahívekszívére.
HaszégyelljükKrisztus-követésünket,akkormindenmás
kegyescselekedetünkhiábavaló.Istenamindenkörülményekközöttélőreménységet
várjakövetőitől.Ettőlleszünk
hűtanítványok.Ottélhetjük
meghitünket,ahovahelyeztettünk.Ottkellerősítenünk
ahívőközösségetjelenlétünkkelésbizonyságtételünkkel.És
Krisztus nem fogja cserbenhagynimégazötfősvasárnapigyülekezetetsem.
Szenth ár oms ág ünn ep e
utánazelsővasárnaponTokajéskörnyékeevangélikus
gyülekezeteib en ez volt az
örömhír.Legyenezanövekedésbenvalóreménységforrásaahívekésfiatal,közösségépítőlelkipásztorukszámára
egyaránt!
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b Bizonynemritka,hogyalelkészek–felekezettőlfüggetlenül–avasárnapotcsaládjuknélkülkénytelenektölteni.Reggeltőlestig.Olyannyira,hogymégebédidőbensincs
idejükhazakanyarodni.AsztalosRichárd beosztottlelkészaTokajésKörnyékeEvangélikusEgyházközséget
gondozzaimmáronhároméve.Atokajibázisonkívülhét
kicsinyszórványgyülekezetevangélikusainakpásztora.
Páratlanhetekenöt,pároshetekenpedignégyistentiszteletettartamajdfélmegyényiterületen,sőtalkalmankéntahatárontúliNagytárkánybaisátlátogat.Vasárnaponként száz kilométert autózik, hogy összesen alig
százembernekprédikálhasson…Egyilyenútraszegődött
aﬁatallelkészmelléjúnius2-ánazÉszakiEgyházkerületpüspöke,dr. FabinyTamás.

Abban,hogyanémettestvéreinkbenélő,országunkkalkapcsolatoselőítéletmegváltozott,
nemkisszerepetjátszottdr.SzentpéteryPéternek,
azEvangélikusHittudományiEgyetemdocensénekátfogóelőadásaMagyarországmúltjárólés
jelenéről. Bakay Péternek, egyházunk cigánymisszióireferensénekjóvoltábólnémetvendégeinkárnyaltképetkaphattakaromákhelyzetérőlis.ASárszentlőrincrőlveleegyüttérkezett
asszonyokpedigarróltettekbizonyságot,hogy
Krisztusmitvégzettelazéletükben.(Bizonyságaiőkannak,hogymikéntdöntileaSzentlélek

Úristenamagyarokkalszembenielőítéletfalait,
éshogyanszüntetimegazősiellenségeskedést
beásésoláhcigányokközött.)
Néhánynappalkésőbb,amikorakonzultációrésztvevőileveletírtakakongóipüspöknek
ésmunkatársainak,atöbbiközöttígyfogalmaztak:„…eljöttekhozzánkaromákis.Tudjátok,
őkolyanokottMagyarországon,mintnálatok
amaszájok.”
Azidézettsorokarrólárulkodnak,amitamunkacsoport tagjai elkötelezetten képviselnek.
Hogytudniillikmi,emberekösszetartozunk.A
földközösotthonunk,saz„erősebb”testvérnek
feladatafelkarolniagyengébbet.
g BPM
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Oratio
œcumenica
Kegyelmes Atyánk! Köszönjük neked,hogyigédbenújraésújraszólsz
hozzánk,ésabennedvalóreménységrehívszminket.
Könyörg ünk azokért, akik reménytelenül élnek. Segítsd őket,
hogyfelemelhesséktekintetüketrád,
ésmeglássákbennedazéletértelmét
ésteljességét.
Könyörgünkazokért,akikanagy
árvizekbenelveszítettékotthonukat,
eddigiéletükmunkájánakgyümölcseit.Segítsdőketerőveléskitartássalaz
újjáépítésben, újrakezdésben. Adj
melléjük segítő kezeket, a mások
gondját felvállaló kisebb-nagyobb
közösségeket. Tégy bennünket is
nyitottá,hogysegítségükrelegyünk
aszenvedőknek,nélkülözőknek.
Könyörgünk azokért, akik nem
bennedkeresikazéletreménységét
ésteljességét.Vezesdőketazegyetlenszükségesfelé,hogymindenmásértcsakezután,ráadáskéntadjanak
hálátteneked.
Könyörgünkazokért,akikbenned
bíznak,tőledkaphattákmegazélet
teljességénekajándékát.Tartsdmeg
őket,testvéreinketaveledvalóközösségben,ésaddmegnekikaztazelszánást,hogyakaratodatéskegyelmedetmindjobbanmegakarjákismerni.
Könyörgünk azokért, akiket fel
akarszhasználniegyházadépítésére.
Segítsmegtalálnihelyünketagyülekez et köz öss ég éb en. Add, hogy
mindannyianfelvállaljukazt,amittanítványaidrabízolfeladatként.Segíts
szólnunk, ha kell, hallgatnunk, ha
kell,add,hogyegészéletünktanúságottegyenabennedmegtaláltbékességrőlésteljességről.
Kegyelmes Atyánk! Mindenünketatekezedbehelyezzük,mertnálad mindenünk biztonságban van.
Őrizdlépteinketebbenavilágban,és
tartsmegbennünketországodteljességre jutására Jézus Krisztus, a mi
Urunkáltal.Ámen.

S e m p e r r e f o r m a n da

„AmikoraBibliátfordítanikezdtük,
abbanisreménykedtünk,hogymajd
kevesebbetírnakezután,stöbbetolvassákéstudakozzákazÍrást.Mert
mimáscéljalenneatöbbiírásnak,
mint hogy a Szentíráshoz vezessen,ésbenneeligazítson,ahogyJánosmutatottKrisztusra:»Nekinövekedniekell,nekempedigkisebbé
lennem.« (Jn 3,30) Hogy ki-ki a
tiszt a forrásb ól igyekezzék inni,
ahogyeztmindenjóravalóegyházatya biztosan meg is tette. Mert
sem a zsinatok, sem az egyházatyák,semminemfogunkolyanjól
írni,mégalegvilágosabbéslegtermékenyebb pillanatainkban sem,
mintahogyaSzentírás,vagyisIsten
magaírt.Jóllehetüdvösségünkhöz
szükségünkvanaSzentlélekre,ahitre,azistenesbeszédreéscselekedetekre is, ezek mellett azonban a
prófétákatésazapostolokatisaszószékrekellültetnünk,hogylábukhoz
telepedve hallgassuk, mit mondanak,snemnekünkkellbeszélnünk
azőfülükbe.”
d LutherMárton: Németelőszó
(CsepregiZoltánfordítása)
EvangélikusélEt.élEd.élEd?
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„Ma, ha az ő szavát halljátok,
ne keményítsétek meg a szíveteket!”
Areformátoriteológiafélreértettfelismerésénalapulazadivatosszlogen,
hogy„Istenúgyfogadjaelazembert,
ahogyvan!”PedigLuther aztvetette
akorabelihivatalosegyháziteológia
szemére, hogy nem számol Ádám
bűnbeesésénekazembertermészetét
megrontókövetkezményével,amely
miattminden,evilágraszületőember
Istenszámáraelfogadhatatlan.
AzembernekSzentlélektőlkellújjászületnie ahhoz, hogy Isten számáraelfogadhatólegyen.Ennekfeltételepedigamegtérés:azÁdámtól
örököltbűnöstermészet–Pálapostolszavával:azóember–elítéléseés
naponkéntimegfojtásaazegyszerikeresztségvizében.Luthererregondol,
amikora95tétel bevezetőjébeneztírja:„MikorUrunkésMesterünkazt
mondta:»Térjetekmeg!«–aztakarta,hogyahívekegészéletebűnbánatratéréslegyen(Mt4,17).”(Zsigmondy
Árpád fordítása)
Ezzelszembennemállmegazaz
érv,hogyazevangéliumoktanúsága
szerintJézusMátét(Lévi),Zákeust
vagyasamáriaiasszonytpillanatnyi
bűnösállapotábanfogadtael.Igaz,Jézusszóbaálltvelük,hiszenősoha
nemfordultelmegvetésselegyetlen
bűnöstől sem. Akik viszont ennek
nyománhittekbenne,ésakövetői-
vélettek,azoknakgyökeresenmegváltozottazélete.Mátéotthagytaa
vámszedőpultot,Zákeusfelhagyott
acsalássalésrablással,ésmegtérítettemindazokkárát,akiketadószedés
címénkifosztott.Azegyházüldöző
Saul Pál apostolként lett Krisztus
mártírja, és még folytathatnám a
b Mai éneks zerz őnk szem él ye
összekapcsoljaaz1955-ösésaz
1982-es énekeskönyvet. Scholz
László (1911–2005)ﬁatalkorától
írtverseket,igehirdetőiszolgálatátpedigteológiaitudatossággal
végezte.Agyülekezetiénekekben
ekéttevékenységekapcsolódott
összemindannyiunképülésére.
Fedezzükfelkevésbéismert,ritkábbanénekeltszövegeitis!

„Hanemküzdünknagyelszántsággalmondatrólmondatraakifejezésért,henyévéleszafogalmazásunk.
A henyeség pedig mind a tanítás
pontosságátmegöli,mindagyülekezetszerűségszempontjátmegrontja.
(…)Magyarnyelvünkegyháziművelésemaislegnagyobbnemzetiszolgálatainkközétartozik”–írjamár
1942-ben.Énekszövegeiiseszigorú
mércéhezigazodvakészültek.
ScholzLászlótizenegyénekfordítással(EÉ55,102,110,157,163,329,
371,388,393,493,503)éstizenhateredetikölteménnyelszerepelénekeskönyvünkben.
Felrázópünkösdiversét–Szentlélek,LelkeAtyánaksFiúnak (EÉ245)
–nemrégteljesegészébenközöltük
(EvangélikusÉlet, 2013/20.szám,2.
o.).Ezazénekevangélizációkonterjedtannakidején,ésaDunántúliénekeskönyv újrészébenismegtalálható.Ezenkívülmégöténekétismerhetjük1955óta.
AzElénkbejönaszeretet (EÉ298)
hittanításunk alapját fogalmazz a
meg:„Szívéhezajtótmaganyit,/A
keresztségbenővanitt:/Atya,Fiú,
Szentlélek.”(1.versszak)
Az Először lépek oltárodhoz (EÉ
300)váltakozóstrófáiakonﬁrmandusok imádságát és a gyülekezet
biztatásátöntikszavakba.

sort.Istenszámáraelfogadhatatlan
addigiéletüketmindannyianelítélték,
és nap mint nap arra törekedtek,
hogyIstenakaratátcselekedveIstennektetszőéletetéljenek,azzalareménységgel,hogyavégsőnaponIstenismegváltottgyermekeinektekintiéselfogadjaőket.
„Ma,haazőszaváthalljátok,nekeményítsétekmegaszíveteket!”– amikoralevélírójaa95.zsoltártidézi,egyértelműenJézusnakabűnösöketIsten
iránti hűségre és engedelmességre
hívószaváragondol.Afarizeusokés
aképmutatókegyesekazértnemvoltak képesek meghallani ezt a szót,
mertaztgondolták,nemnekikszól,
hiszenőkmármostisilyenek:hűségesekIstenhez,ésengedelmesenkövetikakaratát.EzvoltazokaaJézus
szavával szembeni ellenállásuknak,
szívükmegkeményítésének.
De Jézus bűnösöket hívó szava
előttazokapogányokismegkeményítették szívüket, akik a pogányságot
nemismertékelbűnnek.Istenfélőnek
tartottákmagukat,mertvoltakisteneik,akiknekáldoztak.Hallanisem
akartakarról,hogyezbűn,mertIsten
számáraapogányságelfogadhatatlan.
Azon buktak el, hogy Istent nem
tudtákolyannakelfogadni,amilyennekJézusban,azemberrélettIstenbenkinyilatkoztattamagát.
Ám nincs új a nap alatt. Vannak
olyanok,akikmaisúgyhallgatjákJézushívószavát,mintamelynemnekikszól,mertúgyvélik,őkmárrégen
elegettettekneki.EzértmostaniállapotukbanIstenszámáraelfogadhatónakérzikmagukat.Pedigezenaföl-

dönIstenszámárasenkisemelfogadhatóazemberrélettIstenen,Jézuson
kívül. Isten mindannyiunkon az ő
arcmását keresi, és egészen addig
nemvagyunkszámáraelfogadhatók,
amígfölnemismerirajtunk.
AKrisztusképérevalóformálódásunkazonbanhitrejutásunkalkalmával csupán elkezdődött. Halálunk
órájáigmindennapfolyamatbanvan,
hamegnemkeményítjükaszívünket.
Ezért amikor úgy gondoljuk, hogy
csakmásoknakkellváltozniuk,denekünkmárnem,akkorbiztosaklehetünkbenne,hogymegkeményedetta
szívünk.AkkornekünkisszólazsoltárosnakaZsidókhozírtlevél szerzőjeáltaltolmácsoltfelszólítása:„Ma,ha
azőszaváthalljátok,nekeményítsétekmegaszíveteket!”
Korunkkereszténységétfokozottan
fenyegeti a mindenkori pogányság
kísértése:Istentamagunkszámáraelfogadhatóvá igyekszünk tenni. Ez
nemigazolhatóa„HogyanjuthatokirgalmasIstenhez?”reformátorikérdésével.Nemtagadható,hogyLuthera
középkorikegyességáltalkiformáltés
atemplomioltárképekésfreskókáltalisterjesztettzordistenképetnem
tartottahitelesnek.Deőeztéppena
Szentírásban adott kinyilatkoztatás
alapjánbírálta.Ezértnemlehetráhivatkozvaigazolniaztamoderntörekvést,amelyazigeikinyilatkoztatásistenképétigyekszikazemberelvárásaihozésigényeihezigazítaniésezzel
magátIstentazemberszámáraelfogadhatóvátenni.
Azantikpogányságiseztakartaelérniakülönbözőistenekoltáránbe-

„Az Úr erőtlenben erős,
ne feledd, ő él benned!”
ScholzLászlóénekszövegei
AJézus-énekek fejezetegyikdarabjábana73.zsoltárlegfontosabbgondolataittaláljuk,Krisztusravonatkoztatottformában.„Mindenkorveled
vagyok,/JézusKrisztus,énMegváltóm!(…)//HogyhaSzentlelkedvezet,/Megküzdökafergeteggel!”(EÉ
394,1–2)
AkövetkezőversJn15alapjánkészült.„Jézusaszőlőtő,/Mivesszők
vagyunk,/Élünk,haőbenne/Meg
ismaradunk.(…)//Atyánkmetszőkése/Minkettisztogat,/Hogytöbbetteremjünk,/Gyümölcsöt,sokat.”
(EÉ395,1–2)
A Szép Hajnalc sill ag (EÉ 397)
nemcsupánszövegéttekintvenyereségeénekeskönyvünknek,hanem
azértis,mertígyegyszépbarokkdallamotmentettünkmegafeledéstől.
ASchönsterHerrJesu vershezugyanisnémetnyelvterületenkétdallamis
társul.Azelső,molldallamScholz
verséhez kapcsolódik, a második,
dúrdallamotpedigFelségesJézus (EÉ
371)kezdettelénekeljük(keletkezéséről:EvÉlet, 2008/51–52.szám,15.
o.).Acsillagemlítésemiatténekeskönyv ünk vízkeresztre ajánlja az
éneket,deóévestegraduálének-javaslata is ez (valószínűleg a második
strófaalapján).„Századokjönnek,/
Shamarelistűnnek,/Fényükkihuny,ködbevész./Nékednemártnak/Felhőkésárnyak:/Fényességbencsakegyrenősz!”
ATisztítsdmegszíved,Jeruzsálem
népe (EÉ460)Ézsaiáskönyvén ala-

pul, és a Jeruzsálem pusztulására
emlékező vasárnap graduáléneke
(részletesen:EvÉlet, 2008/30.szám,
2.o.).Másodikversszakakülönösen
illikapassiósdallamhoz:„SzeplőtelenlégyaKrisztusnapjára,/Mert
igennagyvoltváltságodnakára,/ÁrtatlanomlottKirályodnakvére.–/
Térjmegkedvére!”
Scholz többi éneke az 1982-es
gyűjteménybenjelentmegelőször.A
Csüggedt, alélt vagyok (EÉ 246) a
Szentlélekvigasztalásáértfohászkodik;aHováforduljon,merretérjen
(EÉ396)előbbútmutatástkér,majd
kimondja,hogyJézusmagaazút.
Amásikembermás,mintén (EÉ
472)RezessyLászló dallamánszólal
meg,azÍztadasó,megtart,óvromlatlanul (Mt5,13–16alapján,EÉ473)
pedigSulyokImre dallamáhozkapcsolódik.Ezutóbbi–melyaSzentháromságünnepeutáni13.héténeke–személyeskérdésekkelszembesítiazéneklőt:„Mértvagyunkmég
romlás, ízetlen halom? (…) Mért
vagyunkhátárnyékaföldkerekén?
(…)Arcátmérttakarja,kimaJézusé?”(1–3.versszak)Avégénviszont
reménytadvafohászkodik:„Megváltottál,Jézus,önnönvéreden./Könyörüljmostfáradt,gyarlónépeden!”
(4.versszak)
Az Úgy fogadd be a testvért (EÉ
474)azembergyengeségemiattlegnehezebbenmegvalósíthatóéletforma,amegbocsátás,szeretetfontosságáthangsúlyozza:„Nézd,Krisztus
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mutatottáldozatokkal.Erreazútratévedtakereszténységis,amikorJézus
kereszthalálátIstenreható,Istennek
azemberirántiindulatátkedvezően
befolyásolóáldozatnakfogtaföl.PedigazÍrásszerintIstenazértáldozta
fölegyszülöttFiátazembermegmentéséért, mert eleve az ember javát
akarta.EzértakarjaazembertKrisztusáldozatávalnemcsakmegváltoztatni,hanemújjáteremteni.Mertcsak
azÁdámképétaKrisztushalálának
erejévellevetőésaKrisztusképétaz
őföltámadásánakerejévelmagánkiábrázolniengedőújemberválikIsten
számáraelfogadhatóvá.
Ezaváltozásnemhelyettesíthető
egyKrisztusáldozatával„megszelídített”Istenképénekafelvázolásával,aki
úgyfogadjaelazembert,ahogyjelenleg van. A kinyilatkoztatás szerint
Istennemazérttürelmesmahozzánk,
mertjelenállapotunkbanelfogadhatónaktalál,hanemmertKrisztusáldozatára tekintve már most a Fia
képmására megújult embert látja
bennünk,akivéKrisztushalálánakés
föltámadásánakerejévelnapontaformálódnunkkell.Eközbennapontakell
viselnünkarégiönmagunknakvaló
meghalásésaszületendőújemberünk
vajúdásánakfájdalmait.
Haezeketafájdalmakatmakacsul
elkerülniakarjuk,ésszívünketmegkeményítve akadályozzuk Krisztus
halálánakésföltámadásának–mint
azIstenelőttiegyetlenkedvesáldozatnak–bennünkvalómunkálkodását,
akkor bizonyos, hogy az ige most
éppminkethívmegtérésre:„Ma,ha
azőszaváthalljátok,nekeményítsétekmegaszíveteket!”
g VéghElyiAntal
C a n tat e

úgy,amintvagy,/Megszánésátölel.
/Neirtózzemberektől,/Hozzájuk
lépjközel!”(2.versszak)
AParányicsillagezaföld (EÉ489)
ateremtettvilágcsodájárairányítja
aﬁgyelmet,majdaTeremtőhözfordul:„Ó,bölcsIsten,kiművedet/Emberrelkoronáztad,/Add,megszenteljüknagyneved,/Legyenbennünk
alázat!”(5.versszak)
Találódöntésselahitvallásparafrázisához tartozó dallamon szólal
meg Az Isten szent és felséges (EÉ
330).Afelséges,irgalmasésmindig
egyIsten„Arcátnemlátja,csakahit.
/LetérdelünkaSzentelőtt,/Mert
hisszükésimádjukőt.”(4.versszak)
Ahúsvétifejezetlezárásacímadó
énekünk,aTámadjfelújéletremár
(EÉ225).Nagyszerűenútnakindítaz
ünneputánahétköznapokrais:„Úgy
ébredjmindenreggelen,/Hogyéletedhúsvétlegyen–/Támadjfel,dráganépe!”(4.versszak)
ASzálljonazénekszárnyánaszélnek (EÉ70)–jólilleszkedvetáncos
dallamához–szinteeksztatikusállapotbaemel;húsvétiörömötsugárzó
szövegeazegyháziévmásidőszakában is fogódzót jelenthet. „Bízzál
őbenne,kitvégeselme/Fölnemfoghat,szemnemlát!/Ujjongószívvel,
ámulvahiddel:/Látőtéged,sátfog,
át!/Magáhozláncol,küzdeszvagyjátszol, / Alva vagy ébren, derűben,
vészben/Irgalmaőriz.Halleluja!/Fojtogatbánat,kísértéstámad,/Marcangolkétség?Megváltódélmég!/Életreővisz.Halleluja!”(2.versszak)
g Dr.EcsEdiZsuzsa
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Hat állomás és tizenhat szó
Horváth-CsitáriBoglárkaFlóraordinációjaPestlőrincen
b Nagytarcsa,hittudományiegyetem,Kőszeg,
Tolnanémedi,DeáktérésPestszentlőrinc.
Egyindulólelkészpályájánakállomásai.A
legtöbblelkésznyugdíjbavonulásakorsem
tudannyigyülekezetetfölsorolni,amennyit
Horváth-Csitári Boglárka pályája eddig
érintett.Ezperszeönmagábannemérdem,
deismerveBoglárkatörténetét,afelsorolt
állomásokamegéltésmegharcolthitéselhivatottságmérföldkövei.

Horváth-CsitáriBoglárkaFlóra Kecskeméten
született1982-benkatolikuscsaládgyermekeként.1992-benköltözöttcsaládjávalNagytarcsára,aholGáncsPéter ésGáncsPéterné,Márti
hatásáraigenhamarbekapcsolódottazevangélikusgyülekezetéletébe.1996-bankonﬁrmált,ésmárekkormegfogalmazódottbenne,
hogyalelkésziszolgálatnakszenteliéletét.
Ebbennagyszerepetjátszottagyülekezetbenvégzettszolgálat,agyenesdiási,révfülöpiifjúságitáborok,aSzélrózsatalálkozókéstermészetesenlelkészei,GáncsPéterésSmidéliuszGábor, akikmindigszeretettelkísérték.
Teológiai tanulmányait 2001-ben kezdte.
Nagyérdeklődésselfordultagyakorlatiteológia,elsősorbanahomiletikafelé,évekigdemonstrátoravoltdr.SzabónéMátraiMariannának. 2007–2008-banKőszegenvégezteaha-

Eztazelhivatottküzdenitudásttöbbeniskiemeltékköszöntőjükben.GáncsPéter püspökis,aki
prédikációjábanmegköszönte,hogyBoglárkaátgondolthitvalláskéntfelsoroltaeddigipályájahat
állomásátaválasztottpáliigével–ahogyanazordinációraszólómeghívónszerepelt–:„JézusKrisztusmondja:»Elégnekedazénkegyelmem,mert
azénerőmerőtlenségáltalércélhoz.« (2Kor12,9a)”
„Ezahatállomás,életedstációiésezatizenhatszóéletedtitka,hitvallása,küldetésnyilatkozata”–mondtaapüspök,majdVI.Pál pápát
idézvehangsúlyozta:matanúkkellenekésjóvezetők,akikenátragyogafény,átjönazerő.Hiszenalelkészvezetőjeaközösségnek,ésittsincs
másképp,mintahogyanﬁzikaórántanultuk:az
ajóvezető,akiarajtaátfolyóáramot,energiát
minélkisebbveszteséggel,minélnagyobbhatásfokkaltudjatovábbítani.EnnéltöbbetHorváthCsitáriBoglárkánaksemkívánhatunk.
AlelkészszentelésliturgiájábanBácskaiKároly, azEvangélikusHittudományiEgyetemadjunktusaésGyőriGábor esperesszolgáltGáncs
Péter püspök mellett. A köszöntők sorában
szótkaptakazújonnanordináltlelkészbarátai,
mentoraiéskollégáiiskorábbigyülekezeteiből.
g Szövegésfotó: KissTamás

todévetBaranyaynéRohnErzsébet ésBaranyay
Csaba mentorságamellett.Mentoraimindemberileg,mindlelkésziszolgálatukbanpéldátadtakszámára,ésagyülekezetisnagyszeretettelfordultfelé.
2008–2010közöttTolnanémediésTamásigyülekezetébenszolgált.2009júniusában
házasságot kötött Horváth Mátéval. 2010
augusztusátólaDeáktérigyülekezetbenszolgáltakmintegyházﬁésgondnok.2011júliusábanlegnagyobbboldogságukramegszületettkislányuk,ZorkaEmma.
Boglárka2012szeptemberébenvisszaállt
aszolgálatba,jelenlegGyőriGáboresperes
mellettvégzimunkájátPestszentlőrincenés
Pestszentimrén, ahol egy igazi befogadó,
szeretőközösségbentaláltotthonracsaládjávalegyütt.

Tanítólakásból
gyülekezeti vendégház
b AGyőrhöztartozógyőrújfaluievangélikus leányegyházközségben gyülekezeti
vendégházat szentelt fel az elmúlt hét
szombatján,amásodikgyőrújfaluievangélikustalálkozóalkalmábólKissMiklós,
aGyőr-MosoniEgyházmegyeesperese.A
gyülekezetmár2011-benpályázott,ésel
isnyerteatámogatást,ennekeredményeképpenszalmatetősépületekésjátékraalkalmasdrótkötélpályaépülhetettaközségben.Amegkezdettfejlesztésfolytatásakéntazevangélikusközösségsajáterőbőléspályázatipénzbőlfelújítottaésturisztikai célra alakította át az egyházközségrégitanítólakását.

Ahelyiekaszigetközikerékpárútkínáltalehetőségekre alapoztak, merthogy a vendégház
nagyszerűkiindulásipontjalehetkerékpáros
ésvízitúráknakegyaránt.
Azépületbenegyhárom-éskétkétágyasszobavárjaavendégeket.Mindenszobáhozfürdőésvécé,
valamintteakonyhatartozik. A sátorozók számára
különfürdésilehetőségáll
rendelkezésre.Azudvaralkalmassátorverésreésbográcsozásra,sőtkemenceis
van,ígyakárfrisskenyérsütéséreislehetőségnyílik.A
vendégekközvetlenülatáborhelymellettéttermetés
boltottalálnak.
Az udvaron harangtornyot is felállítottak, igaz,
egyelőre csak ideiglenes
helyre.Atemplomkertben
álló,1906-banépültevangélikusiskolaépületbenlakottugyanisazaharang,amelynapjainkbana
templomtoronybólhívogatjaahíveket.Erreaz
iskolaitoronyramárcsakalegidősebbekemlékezhetnek,mivelazállamosításésatemplom

elkészülteutánlebontották.Tavaly,arégiiskolaépületfelújításakorazonbanelőkerültarégitoronytetőnbelüliszerkezete.EzadtaazötletetTóthPéter presbiternek,hogyvisszaállítsaarégihelyére.Mostmáreredetiformájában
láthatóatorony,de–azelmúltnapokzord,esős
időjárásakövetkeztében–mégnincsavéglegeshelyén.Reménységszerintazonbanajövőhétenmárottfogállni.
A szombati ünnepi rendezvény a templomban istentisztelettel kezdődött, melyen
KissMiklóshirdetteIstenigéjétRóm1,16–17
alapján.Amodernkoremberesokokottalálhat,amiértszégyenkezniekell,deaKrisztusrólszólóbizonyságtételésazevangéliumban
való hit nem szégyellni való dolog. Mert az
evangélium igazság, benne emberi életeket
átformálnitudóerőlakozik,ésabűnbőlvaló
szabadulástéséletethozzael–mondtaazesperes. Az istentisztelet liturgiájában Jánosa
Attila győriigazgatólelkészvettrészt.AvendégházkialakításánaktörténetétJakusGyula,
agyülekezetgondnokaismertette.
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Azistentiszteletutánagyülekezetátvonulta
templommellettállófelújítottvendégházhoz,majd
KissMiklósfelszentelte(képünkön) azépületet.
g K.M.

Négydimenziós misszió…
AzideitavaszonavattákfelBudapestenazelsőúgynevezett4DX-esmozit.Ezenaztkellérteni,hogyújtechnikávalszórakoztatjákanagyérdeműt:
anézőmárnemcsupántérbenláthatjaavetítettképet,hanematöbbiérzékszervétisbevonvaátélheti.Adott
esetbenmegmozdulnakalattaaszékek,speciálisszelepekkelaszélérzetétisimitálnitudják,hogyanézőténylegesenérezzemagátottaszélben,az
esősjelenetnélvízpermethullanézőtéren, hogy a bőrén érezhesse az
esőt,ésígytovább.
Bár vannak, akik joggal vonják
kétségbea„négydimenziós”jelzőt,
mondván,hogyanegyedikdimenzió
nemazérzékelésünkkiszélesedése,
hanemazidő,vagyisrosszaszóhasználat.Ebbemostnemenjünkbele.
Akiakarja,megérti,hogyaszórakoztatóipar ezzel mit szeretne jelezni.
Azt,hogymegintegyhatalmaslépés
történtatechnikában.
Írásombanezutánsemaszóhasználattal,sematechnikairészletekkel
nemfoglalkozomtovább.Olvasóim
ﬁgyelmétinkábbazújtechnológia
céljafelészeretnémirányítani.Mert
ezek az újítások arra irányulnak,
hogyanézőminélinkábblépjenbe
avirtuálistérbe.Nekívülálló,passzív
szemlélője, hanem résztvevője legyenatörténetnek.Elgondolkodtató, hogy még a szórakoztatóiparbanisküzdenekazért,hogyanézőtérenanézőnecsakszemlélő,hanem
résztvevőlegyen!
Amindenkoriemberősidőkóta
hajlamosarra,hogyfelvegyeakívül-

álló,passzív,szemlélődőpózt.TalálkozunkezzelaproblémávalaBibliábanis.Jézusazirgalmassamaritánusrólszólópéldázatábankétolyan
embertisbemutat,akikfőállásbanaz
Istenügyébenforgolódnak(papéslévita),azaktuálisélethelyzetbenazonbanakívülállókközömböséspasszív
pózátfelvéveelmennekarászoruló
mellett…Kitudja,hány„szemlélődő”embermentelabetesdaibeteg
mellettisharmincnyolcévalatt?…
Miért„nincsembere”ahömpölygő
nagyvárosban?Mertakörülötteélők
akívülállókpasszívközömbösségévelmentekelmelletterendszeresen.
Változottebbőlaszempontbóla
világ?Atechnikaifejlődésnyománaz
emberkönnyebbeneljuthatakáravilágmásikoldalárais.Ahírekispillanatokalattkörbeérnekaföldön.A
moderneszközöksegítségévelbeszélni tudunk távol élő szeretteinkkel,
ugyanakkor szinte áthidalhatatlan
távolságothozlétreemberésember
közöttaközömbösség.
Azemberélvalaholegyországban,
egytelepülésenvagyegycsaládban,
desokszorúgy,minthasemmiköze
nemlenneatöbbiekhez.Ottvan,de
csak passzív an. Csak felszínesen
szemlélődik,nemveszrésztamásik
életében,csakazelvárásaitfogalmazzamegvelekapcsolatban.JohnFitzgeraldKennedy néhaiamerikaielnök
talánlegtöbbetidézettmondatapontosaneztaproblémátérinti:„Neazt
kérdezd,hogymittettértedazország,hanemazt,hogytemittettélaz
országért…”

Mai egyházi életünk fő problémáinakgyökereisittvan.Egyházunk
tagjainaknagyrészeúgyegyháztag,
hogygyakorlatilagnemisélazegyházban.Nemveszrésztazegyházi
életben,istentiszteletekrenemjár,jó
esetbeniscsakpasszívszemlélő.A
népszámlálásiadatok2001–2011közöttiváltozásasokaknakmegdöbbenéstokozott,pedigcsakegylépéssel
közelebbvittbennünketarealitáshoz.
Négydimenz ió s misszióra van
szükség!Ezenaztértem,hogyazegyháznaknagyonkomolyankellvennie
azt,amitaszórakoztatóiparfelismert
már.A„nézőt”apasszívszemlélődők
pozíciójábólbekellhívni,bekellvezetni a belső térbe. Határozott célunknak kell lennie, hogy passzív
testvéreinklépjenekbevalóbangyülekezeteinkbe, vegyenek részt közösségeinkéletében!Teológiainyelvenezamegtérésrehívás.Luther a
95tételtmindjártazelsőtételbena
megtérésrehívássalkezdte.Ésmicsodaváltozásokindultakel!
Ehhezperszeazegyházonbelülis
szemléletváltozásnakkellbekövetkeznie.Gondoljunkbele,hogyistentiszteleteinkenésgyülekezetialkalmaink
többségénjut-emásszereparésztvevőknek,minta„néző”szerepe!
Ittmostízelítőülegymárlétezőés
egytervezésifázisbanlévő„négydimenziós” missziói lehetőséget vázolok.
Az osztrák evangélikus egyház
néhányévekialakítottegyturistautat
azAlpokfestőihegyeinátKönyvek
útja vagybővebbenKönyvcsempészek
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útja elnevezéssel.ABajorországból
déli irányban egészen Szlovéniáig
vezetőútvonalonnemcsupántúrázást kínál, hanem „négydimenziós
módon”tanít.Atúrázókszámáraaz
útvonalatésszálláslehetőségeketkínálókísérőkönyvimpulzusokat,sok
érdekesésfontostörténelmiismeretet,valamintlelkiútravalótisad.
Sajátosbizonyságtételezazevangéliumhatalmáról.Areformációtkövetőgyászosévtizedekbenazevangélium által megérintett emberek
micsodakockázatot,veszélyeketvállaltak,amikorköpenyükalattaSzentírástvitték,hogyazörökéletbeszédeeljussonmindtöbbekhez!…Isten
Lelkesegíthetmeglátniésmegérteniamaemberénekis,hogymivolt
azakincs,amelyértilyenkockázatot
vállaltakésáldozatokathoztak!
Régóta gondolkodom egy olyan
„négydimenziós”misszióialkalmon,
amelyamidunántúlitörténelmünkbőlmerítveúgytanít,hogyarésztvevőkmintegyalábukban,atagjaikban megérezhetik, átélhetik, hogy
mitjelentettbizonyosszázadokban
az evangélikus hit megélése. Nekünk,maievangélikusoknakiserőt
adhatannaktudata,hogyolyanelődök leszármazottai és utódai lehetünk,akikevangéliumihitüketakkor
semhagytákel,amikorvasárnaponkéntatemplombajutásérttíz-húszötvenkilométereketkellettmegtenniükgyalogvagylovaskocsival.
Olyanartikulárismisszióinapterveikörvonalazódnakbennem,amelyenvalamelyiktörténelmiartikulá-

ris templomunkba látogatnánk el
több(különbözőtávolságralévő)kiindulásipontrólgyalog,illetvelovas
kocsikkal.Többlehetez,mintemléktúra.Több,mintbelegondolásegykorieleinknehézhelyzetébe.Segíthet megérteni honi evangélikusságunkbelsőerejétésrátalálniamögöttelévőkincsre.Arrólnemisbeszélve,hogyezakeretiskínálvalamit a modern embernek, amiben
manapságmáraligvanrésze.Egymás
mellettközösenhaladhatunkaközös
célfelé,ésközbenbeszélgethetünk.
És talán ezen az úton vagy az
odaérkezésutánalelkiprogramokon
isodaszegődikmellénkaz,akisokaknakmégismeretlenidegen.Akiaz
emmausi úton is odaszegődött elcsüggedttanítványaihoz,ésújerőt,
újlátást,újéletetadottnekik!

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület
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A szószék többlete

EvangélikusÉlet

A támogatói közösségben rejlik
a segélyszervezet ereje

Katasztrófavédelem-egyházakegyüttműködés

b ANógrádmegyeikatasztrófavédelemazországbanegyedüliként
kötöttegyüttműködésimegállapodást–1998-ban–akatolikus,
a református és az evangélikus
egyházzal.Akezdeményezésazótaisegyedülálló,ésolyannyira
gyümölcsöző a partnerviszony,
hogymájus27-énatizenötéves
megállapodásthatározatlanidőremeghosszabbítottákafelek.

AdokumentumotSzabóSándor kormánymegbízott,avédelmibizottság
elnöke,SzabóIstván, aMagyarországiReformátusEgyházDunamelléki
Egyházkerületénekpüspöke,Fabiny
Tamás, aMagyarországiEvangélikus
Egyház Északi Egyházkerületének
püspökeésBeerMiklós, aMagyarKatolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének püspöke írta alá ünnepélyes
keretekközöttSalgótarjánban.
A megállapodás értelmében az
egyházmegyeésazegyházkerületek
vállalják,hogykatasztrófahelyzetben

közreműködnekazellátásban–akár
az egyházi épületek rendelkezésre
bocsátásával–,ésbiztosítjákazinformációáramlást. Emellett karitatív
szervezeteik bevonásával segítik a
felajánlásokgyűjtését,elosztását,mozgósítják híveiket a veszélyeztetett
vagykárosodottterületeken,ahollelkészeiklelkigondozásbanisrészesítik
arászorulókat.Afelekszeretnék,ha
nemcsakelvimegállapodásróllenne
szó,hanemagyakorlatbanishatékonyanműködőszervezettrendszerről.
Azegyházakáltalnyújtottplusz„a
szószékereje”–amintabizottságelnökemegfogalmazta–,olyanértelemb en, hogy a lelkészek szoros
mindennapikapcsolataahívekkelsegítiazönkéntesektoborzásátvagy
adottesetbenapánikbaesettkárosultakmegszólítását.
Mindazonáltalmindannyiunkreményeaz,hogy–katasztrófahíján
–nemleszszükségazegyüttműködésre.Hamégis,jókezekbenlesza
közösügy:Istenáltalvezetett,imádkozóemberekkezében.
g HHÁ

Minősítő bizonyítvány
diakóniai intézményeknek
b AMagyarországiEvangélikusEgyházdiakóniaiszolgálata40intézményben5000ellátottszámáranyújtsegítségetmintegy1500munkatársközreműködésével.Azintézményekvezetői,azintézményilelkészekésmunkatársakmindenévbenkonferenciángyűlnekössze,
hogytapasztalatotcseréljenek,gyarapodjanaktudásbanéslelkiekben.Május28–30.közöttRévfülöpönazOrdassLajos nevétviselőevangélikusoktatásiközpontvoltahelyszíneadiakóniaikonferenciának.

Adiakóniaifejlesztéseknekisfontos
eszközéül szolgálnak a minőségirányításirendszerek,amelyekkialakításatöbbintézményünkbenisebbenaz
esztendőbentörténtmeg.Tavalyhat
diakóniaiintézmény(EmmausEvangélikusSzeretetotthon–Nyíregyháza,
ÓtemplomiSzeretetszolgálat–Szarvas, Evangélikus Papnék Johannita
Szeretetotthona–Kistarcsa,EvangélikusDiakóniaiOtthon–Kaposszekcső,EvangélikusSzeretetház–Győr,
Johanneum Evangélikus Diakóniai
Központ–Szombathely)kezdtemeg
afelkészüléstazISO9001szabványszerintiminősítésre.
Asikeresauditálásutánünnepélyes
keretekközöttvehettékátazérintett
intézményekadísztanúsítványokata
révfülöpi diakóniai konferencián. A
dokumentumokat Asztalosné ZupcsánErika szociálpolitikáértfelelőshelyettes államtitkár, illetve Kasziba
Zsuzsanna, a CERTOP Termék- és
RendszertanúsítóHázKft.ügyvezető
igazgatójaadtaát.
Azideikonferenciamásikkülönlegességevolt,hogyadiakóniailelkészekmunkaközössége–Decmann

Tibor lajoskomáromilelkésznek,az
AgapeEvangélikusSzeretetszolgálat
intézményvezető lelkészének személyében–vezetőtválasztott.
Aprogramsoránazintézményvezetőkismertettékamunkatársiközösségek összekovácsolásának lehetségesésegy-egyintézménybenmárjól
beváltgyakorlatait.MolnárJózsef diósgyőrilelkészakórházilelkésziszolgálatrólszólt,azÉszakiEgyházkerületfelügyelője,FábriGyörgy pedigaz
egyházhelyzetétmutattabeváltozóvilágunkban.Mondanivalójánakközéppontjábananépszámlálástanulságai,
astratégiairányaiszerepeltek.
GáncsPéter elnök-püspökistentiszteletiszolgálata,illetveaközösbibliatanulmány Pál athéni fellépéséről a
diakóniaiszolgálatmissziósfeladatairahívtafelaﬁgyelmet.
AzutolsónaponmegalakultaDiakoBand nevűének-észenekar,hogya
diakóniábandolgozómuzikálismunkatársakaközöszenélésselishirdessékJézusörömhírét,amelyetadiakóniábanvégzettáldozatosmunkájukkal
ahétköznapokbanisközvetítenek.
g BudaAnnamária

b AzÖkumenikusSegélyszervezetmájus29-éntartottaévirendesközgyűlésétBudapesten.Arendezvényenrésztvettekaszervezetetalapítóegyházakvezetői,pártolótagjaiésaszervezetvezetői,munkatársai.Aközgyűlésnapirendjénegyebekmellettazévespénzügyibeszámolóésazárszámadás,valamintazelmúltévmunkájánakértékeléseisszerepelt,LehelLászló, aszervezetelnök-igazgatójapedig
ajövőbelitervekrőlistájékoztatástadott.

AközgyűléslevezetőelnökeBölcskei
Gusztáv püspök, a Magyarországi
ReformátusEgyházZsinatánaklelkészielnökevolt.Anapirendipontokközöttszerepeltavezetőitisztségekmegújítása:aközgyűlésújraválasztottaLehelLászlótelnök-igazgatónak,SzentiványiIlonát,Hafenscher Károlyt, Vad Zsigmondot, G.
NémethGyörgyöt ésSzemereiZoltánt
pedigafelügyelőbizottságtagjának.

nyoshelyzetűcsoportokreintegrációs tör ekv és ei n ek tám og at ás a, a
hosszútávúfüggőségihelyzetmegszüntetése;ebbeafolyamatbaazellátottakatisbevonják.
Aszakmaitevékenységnemcsaka
gyermekeketsegítőfejlesztőprogramokmegújításábannyilvánulmeg,
hanempéldáulacsaládokátmeneti
otthonaiszámáraévrőlévremegszervezettországosszakmaikonferenciákbanvagyaszakmábanújdonságnakszámítómunkaerő-piaciprogramlétrehozásábanésműködtetésébenistestetölt.
A nemzetközi segélyprogramok
között emelítést tett a Japánban a
földrengéséscunamiutánmagyar
adományokbólépítettnapköziátadásáról. Az Afganisztánban ENSZegyüttműködésben (WFP) 21 600
ember számára segítséget nyújtó
élelmiszerprogramról,valamintEtiópiábanatöbbezerembernekvizet

idekerülőcsaládokmezőgazdasági
képzésükutánönállóingatlanbaköltözhetnek,aholháztájitermelésselis
biztosíthatjákmajdmegélhetésüket.
Nemzetközivonatkozásbanegyfehéroroszországi,atársadalomperifériájáraszorultemberekreintegrációját, valamint egy kamb od zsai
gyermekeketsegítőprojektterveiről
szólt.
Lehel László beszámolója végén
köszönetet mondott minden magánadományozónak,vállalkozásnak,
az alapítóknak, az önkénteseknek
ésasegélyszervezetmunkatársainak,
hiszenezazaközösség,amelylehetővétesziahatékonysegítségnyújtást,
sígyaszervezeteredményessétudott
válni2012-benisamagaáltalkitűzöttcélokelérésében.

mozgalmas elmúlt év
és nagy ívű tervek
AzújabbhatévremegválasztottLehelLászlóelnök-igazgatóbeszámolt
az Ökum en ik us Seg élys zerv ez et
2012-benelvégzettmunkájáról.Szólt
azévelejénMagyarországrabeköszöntöttrendkívülihidegidejénsokakat támogató akciókról. IsmertetteazezerdiákotérintőiskolakezSegélyezés a számok tükrében
désiakciórészleteit,melybenhazai
G.NémethGyörgyfelügyelőbizottsárászorulógyermekekmelletterdélyigitagrövidfelszólalásábanazévesbeek és kárpátaljaik is segítséget
számolótméltatvaelmondta,hogy
kaptak. Elmondta, hogy 2012ﬁgyelemre méltóak a szervezet
benelkészültakolontárivörösadománygyűjtési akciók során
iszap-katasztrófa után megkezhasználtújabbésújabbmarketingdetttanösvény-emlékparknagy
kommunikációsmódszerei.Fonrésze, illetve a segélyszervezet
tosnakítélteaszervezetnekakamjelentősforrásokkalvettrésztafapányoklezárásautánielszámolálu közösségi életének teret adó
sát,beszámolásátis.Mintmondotközösségiházmegújításábanis.
ta,úttörőkezdeményezésezhaAzegészévbenfolyóEU-élelmizánkban,amelyazadományozóés
szersegély-akció hazánk egyik
aszervezetköztibizalmikapcsolegn ag yobb seg élyp rogr amj a,
latot megszilárdítja, s elősegíti a
melyben a segélyszervezet már
szervezettranszparenciáját.
nyolcadikéveveszrészt.
G. Németh György állítását
Azadománygyűjtőkampányok
igaz olt ák Fürj Gáb orn ak, a
közülazelnök-igazgatókiemelte
KPMGHungáriaKft.képviselőa2012-esadventipénzadományjénekszavaiis.Jelentésébenleszögyűjtést,melynekkeretébenmingezte: az Ökumenikus Segélydeneddiginélnagyobbmértékben
szervezet közhasznú egyszerűvalósultmegazösszefogásahazai
sítettévesbeszámolójamegbízrászorulókérdekében:191millió
hatóésvalósképetadaszervezet
forintgyűltössze.
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
LehelLászlóbeszámolójában LehelLászlóevangélikuslelkész,asegélyszer- helyzetéről.
hangsúlyozta,hogyazÖkumeni- vezetújjáválasztottelnök-igazgatója
ApénzügyihelyzetrőlSzemekusSegélyszervezetagyakorlati
reiZoltánfelügyelőbizottságitag
segítségnyújtás mellett továbbra is adókútmegtisztításárólésGayote- adotttájékoztatástaközgyűlésnek.
nagy ﬁgyelmet szentel a szakmai lepülésiskolájánaktanszerekkeltör- Elmondta,hogyazÖkumenikusSemunkának,hogymindenterületen ténőtámogatásáról.
gélyszervezet2012-ben1849milliárd
hatékony segítséget nyújthasson a
Ajelenlegmárfolyó,illetveelőké- forintbevétellelrendelkezett,melyszükséghelyzetbe került emberek- születbenlévőprojektekközülLehel ből1341milliárdforintotkaritatívtenek.Mintmondotta:fontos,hogya Lászlókiemelteegyúj,hajléktalano- vékenységénekﬁnanszírozásárakölproblémákkezeléserendszerszemlé- katsegítőnappaliellátóintézmény, tött,afennmaradó508millióforinletűmegközelítésbentörténjen,mi- továbbá egy krízishelyzetbe került totpedigamárelkezdődöttprograközbenaminimálisintervencióelvé- családokatsegítővédettházmegnyi- mok2013-banfolytatódószakaszanekalkalmazásamellettazellátottak tását,ésbeszéltegy,ajövőbenmeg- irakülönítetteel.
autonómiájánakmegőrzéséreistö- valósuló Somogy megyei átmeneti
Aszervezetalapítványánakkuratórekednikell.Elsődlegescélahátrá- otthon különleges mivoltáról. Az riumi elnöke, D. dr. Harmati Béla
nyugalmazottevangélikuspüspök
beszámoltazalapítványmúltévi
tevékenységről. Legfőbb feladatuknak2012-benisazÖkumenikusSegélyszervezetmunkájának
támogatásáttekintették.Apüspök
elmondta,hogyazalapítvány2013
telénazadventi-karácsonyiadománygyűjtéshezésközösségépítéséhezszeretnehozzájárulnipéldáulegyadományboltmegnyitásával.
AközgyűléstBölcskeiGusztáv
szavaizárták.Apüspökarraemlékeztetett,hogyazelvégzettmunkáért Isten iránti hálaadással is
Evangélikusküldöttek(szembenjobbrólbalra):SmidéliuszGábor,ifj.Hafenscher tartozunk.
g Ifj.KisBoáz
KárolyésD.dr.HarmatiBéla
a s z e r ző F e lv é t e l e i
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Nemcsupánátmenetisegítséget,hanemkitörésipontokatkellkínálni
arászorulóknak

EvangélikusÉlet

b Reinhard Hansennek, a bajor
misszióiintézet(MissionEineWelt)Afrika-referensénekneve
sokak számára már ismerősen
csengitthon.TöbbszörjártMagyarországon:holazEvangélikus
Külmissziói Egyesület (EKME)
nyári konferenciájára érkezett
előadóként, hol pedig kongói
vendégeket kísért hozzánk. A
segédlelkésziéveketleszámítva
szolgálatátteljesmértékbenafeketekontinensevangélikusgyülekezeteinek támogatása tölti
be.Nyolcesztendeigőmagais
Tanz ániában élt, azóta pedig
rendszeresenlátogatjaaMission
EineWeltpartneregyházaitAfrikában.Kérdésemre,hogymelyik
országnőttkülönösenisaszívéhez,nemtudottválaszolni,csupánazttudtamondani,hogya
legtöbbkihívással,feladattalbizonyKongóbantalálkozik.

–AKongóiDemokratikusKöztársaságban,amelynekhatalmasterületén
egész Nyugat-Európa elférne, nincs
nyugalom.Azegykoribelgagyarmat,
Zaireföldjénsosemvoltritkaapolgárháború,éssajnosamainapigmindennaposak a harcok. Gazdag ásványkincseirevágyikavilág.Aszámítástechnikaiipar,amobiltelefon-gyártás
elképzelhetetlen az ott bányászható,
koltánnevűércbőlkinyerhetőtantál
nélkül.Akoltánmegszerzéseérdekébenugrasztjákegymásnakatöbbnyireaszomszédosországokkormányai
általtámogatottérdekcsoportokat:a
ruandainépirtókat,ahutumilíciákat
ésaszinténruandaituszikat.Ilyenkörülményekközöttbizonynagyonnehéz az evangélikus egyháznak ott a

b Békéscsabánéldr.PierreSangala geoﬁzikus, a hidrogeológia
doktora.Anyugat-afrikaiMalibanszületett,deMagyarországontanult,ésKanadábaniskutatott.Kalandoséletútjáróléshitéről,megtérésérőlnyilatkozott
azEvangélikusÉletnek.

PierreSangalaMalikeleti,szaharai
részénszületettadogontörzsben.A
családbanösszesentizenhatgyermek
nevelkedett,deközülükcsakaharmadikkéntszületettPierre-nektették lehetővé, hogy – a rokonság
mindenvagyonátösszegyűjtve–a
háromelemiosztályelvégzéseután
istanulhassonakatolikusmisszióáltalfenntartottiskolában.Testvéreinekatömegeksorsajutott:avégeláthatatlanmezőgazdaságimunka.
AzifjúPierreelvégezteagimnáziumot is, akkor már ösztöndíjat
kapott.Szorgalmaéskiválóeredményeimiattfelvételtnyertabudapesti
EötvösLorándTudományegyetemre(ELTE).ÚgyérkezettMagyarországra1979-ben,hogycsakkeveset
tudottazöregkontinensről.
Mintlapunknakelmesélte,család-
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Gazdagság a szegénységben
BeszélgetésaKongóMunkacsoportbajorkoordinátorával
szolgálatátvégeznie.Sabizonytalankörülmények miatt nehezebb európai
adományozókatistalálni.
– Ezért javasolta a magyar külmissziónakis,hogyinkábbKongóttámogassa?
–Pontosan.Csupánhuszonötolyan
gyülekezet,illetveegyházmegyevan
egészNémetországban,amelyfelvállalta,hogyennekabizonytalansorsú
országnakmaroknyievangélikusságát
segélyezze.Ehhezakörhözcsatlakozottörömünkrehuszonhatodikkéntaz
EKME.Természetesenazokazadományok,amelyeketamagyarokküldenekáltalunkKongóba,célbaisérnek.Azaszázötvenkisdiák,akiket
a magyar testvérek támogatnak,
valóbanmegkapjaaziskoláztatásáhozszükségespénzügyisegítséget.
Ámakívülállókat,akikcsupánvilágihírekbőltájékozódnak,nehézmeggyőzniarról,hogyadományuknem
egy„lyukaszsákba”kerül.
–Ezekszerintakongóiegyházakban egyáltalán nem kell számolni
korrupcióval?
–Apénzmindenüttkísértéstjelent.
Nemlennénkőszinték,hanemvallanánkbe,hogybizonymegesettmár,
hogy kinti testvéreink nem tudtak
pontosanelszámolniegy-egykapott
adomány összegével. Ám az esetek
többségében ez inkább abból adódott,hogyottapénzügyeketlazábban
kezelik,nemérzikszükségesnek,hogy
számlátkérjenekvagyadjanak.Ebben
igyekszünktanítaniőket.Megmutatjuk, hogyan könyveljenek, hogyan

bánjanakfelelősebbenanyagiforrásaikkal.Amostanipiliscsabaikonzultációnknakisegyiklényegestémájavolt,
hogy hogyan érzékeltessük afrikai
testvéreinkkel:hanemteszikátláthatóvápénzkezelésüket,könnyenelveszíthetik az adományozók bizalmát.
– A mélyszegénységen túl mi a
legsúlyosabbprobléma,mibenszenvedhiánytezazország?

– Nem vagyok Kongó-szakértő,
ígynemadhatokmindenterületrekitekintőválasztakérdésére.Aztazonbaneltudommondani,hogyaKongói Evangélikus Egyház, amelynek
taglétszámaaligérielaszáznegyvenezerfőt,mitlátalegnagyobbfeladatának.Aháborútkövetőenakiengesztelődésmunkálásanemegyszerű.De
nemcsupánamegbékélésnehéz,hanemazegyházelőttfeszülakihívás:
mit kezdjen az erőszakot, traumát

elszenvedett,sérültemberekkel?Hogyangyógyítsaőket?
–Ebbenhogyantudnaksegítenia
bajorgyülekezetek?
– Felkértük a Bajor Evangélikus
Egyház traumacsoportját, az erre
szakosodott lelkigondozókat, hogy
tartsanak gyógyító foglalkozásokat
azoknakazembereknek,akikKeletKongóbanélnek,sígykülönösenis
átkellettélniükaháború,agerillaharcokborzalmait.Anémetmunkatársakutazásiköltségeit,ottaniellátásukatbajormisszióikörökadományaibólﬁnanszírozhatjuk…
–ValahányszorkongóivendéglátogatottMagyarországra,mi,magyarok mindig úgy tapasztaltuk,
hogyteherbírás,optimizmus,nagy
vidámságáradbelőle…
–Énmagamissokattanulokafrikaitestvéreimtől.Hihetetlenelszánással tudnak felülemelkedni a nehézségeiken, talpra állnak a legnagyobbelesettségükbenis.Eztsegítikaz
úgynevezettmikrohitelezőprogramjaink.Látnákcsak,milyenlelkesedéssel
vágnakbeleazasszonyokaszappanfőzővállalkozásbaabbólakispénzösszegből,amelyetkölcsönzünknekik.
Samikorszertteszneknémibevételre, másokat segítenek abban, hogy
azokmegmondjukvarrodátnyithassanak,aholmajdaziskolaiegyenruhák
készülhetnek.
Erejükazonbannemcsupánanyomorúságos körülmények közt megedzettpszichéjükbőlered.MegszégyenítőaKrisztusbavetettélőhitük.A

Afrikai kunyhótól Békéscsabáig
Misszionálószívvelszeretnehazatérnihazájábaanálunktanultkutató
jaaztszerettevolna,haorvosnaktanul,felisvettékazállamiegyetemre,sőtmégazépítészmérnökiésa
közigazgatási karra is, de a család
mindentiltakozásaellenéreőkülföldrevágyott.Magyarországonelőször
a Nemzetközi Előkészítő Intézetbenamagyarnyelvvelismerkedett
meg, aztán kezdte el az ELTE-t,
aholötévalattgeoﬁzikusioklevelet
szerzett. Később hidrogeológiából
doktorált.
Azvoltaterve,hogyhazatér,ésaz
ivóvízhiánnyalküzdőMalibansegíti
avízkutatást,deaszerelemközbeszólt.Megismerkedettkésőbbifeleségével,egybékéscsabaievangélikus
lánnyal, akit azután vett feleségül,
hogyegyüttnéhányhónapalattbejártákMalit.Azasszonynak–akijelenlegabékéscsabaiKeményGábor
LogisztikaiésKözlekedésiSzakközépiskola földrajz–biológia tanára
–nagyonmegtetszettazafrikaiemberekmelegsége,aszegénységellenéreismegtartottderűje.

Anyugat-afrikaiMaliKöztársaság1960-bannyerteelfüggetlenségét,ésszakadtelFranciaországtól,melynekaz1800-asévekvégeótavoltgyarmata.
AMagyarországnáltizenháromszornagyobbterületűMalilakosságabecslésekszerintmintegy12milliófő.FővárosaBamako.Hivatalos
nyelveafranciamellettabambara,atizenöttörzsközülalegnagyobbnakanyelve.
Anépességkörülbelülhatvanszázalékamuzulmán,két-háromszázalékakeresztény,atöbbiekaszámtalantörzsivallástkövetik.Atizenötévesnélidősebbekmintegynyolcvanszázalékaírástudatlan.Azország
aFöldegyiklegszegényebbállama.
Maliészakirészénforróésszárazaklíma,esőolykoregészévbennem
esik.Délenelviselhetőbbaforróság,ésazesősévszakjúniusvégétőldecemberelejéigtart.Mindentizedikmalilakosmaisnomádéletmódotfolytat,atöbbiekmajdnemkizárólagamezőgazdaságbólésahalászatbólpróbálnakmegélni.Azországlegfőbbexportcikkeagyapot.
Malibanaközelmúltbanjelentősaranykészletettaláltak.Jelenlegaz
országbanpolgárháborúsállapoturalkodik.

1985-ben kötöttek ház asságot.
Háromgyermekükszületett,alegkis ebb már Kanad áb an, ugyani s
Pierre Sangal a vág ya volt, hogy
megismerjeazamerikaikontinenst
is,ezért1992-benKanadábaköltöztek. Québec tartományban az
érckutatásbandolgozott,közben
folyton képezte magát, mester
fokozatotszerzettkörnyezetvédelemből. Megszerezték az állampolgárságotis.Ahosszúés
keménytéligazikihívástjelentett nemcsak a más klímához
szokott afrikai kutatónak, hanemcsaládjamag yartagjainak
is.VégülisotthagytaKanadát,
de élete sorsfordító eseménye,
mintmesélte,mégisehhezazországhozköthető.
Pierre Sangalát katolikusnak
nevelték,ésmagyarországiegyetemiéveialattisgyakoroltahitét,
minden vasárnap szentmisére
járt,szavaiszerintmégsemvolt
igazikapcsolatbanazÚrral.1999bentöbbcsapásérteőtéscsaládját,ésebbenakilátástalannaktűnőhelyzetbenIstenhezkiáltott.
KérteaFennvalóbeavatkozását
életébe,hogyadjonútmutatást,választésmegoldásokatgondjaira.
Imája meghallgattatott, és egy
karizmatikusközösségbejárólány
győzte meg arról, hogy Jéz us a
megoldás,őtudsegítenirajta.Miutánebbenaközösségbenelőször
élteátigazánIstenközelségét,ahit
valóságos erejét, átadta az életét
Krisztusnak,szívbőlésmegg yőződésselhívőkereszténnyévált.Imádkozóéletetkezdettélni,bűnbánatottartott,bűnbocsánatotnyert,és
szövetségrelépettIstennelazúrvacsorában.
–AzafrikaikunyhótólEurópánát

Kanadáig mentem, ott ismertem
meg Istent, és ez számomra felbecsülhetetlenérték.Alegfontosabb,
amivelemtörténhetettegészéletemben–mondtaelPierreazEvangélikusÉletnek.

MégKanadábanszolgálatbaállították,tanított,prédikálnikezdett.
MiutánacsaládhazatértMagyarországra, Békéscsabán találtak új
otthonra.IttismerkedettmegaMagyarPünkösdiEgyházbékésiszékhellyelműködőcigánymissziójával.
Igehirdetőszolgálattevőkéntmagais
misszionál, járja a magyarországi
cigányközösségeket.
Többszörbeszéltacigánymisszió
vezetőinekafalujáról,aholesténként
mindensötétségbeborul,ésazemberekcsakareggeltvárják.Ezmegindítottaamisszióvezetőkszívét,és
kétszázezer forintot juttattak neki.

gyülekezetekapránkéntgyarapodnak
újabbésújabbtagokkal.Friss,pünkösdilélekkelszolgálnakegymásésakívülállókközt.Látogatásaimsoránmindigreménységtöltel,amikortalálkozom az összetákolt templomokban
egybegyülekezőhívekörvendezőseregével.MindennyomorúságukellenéreolyanerőveltudjákdicsérniIstent!
–Megfáradteurópaikereszténységünketkissémegszégyenítieza„Lelkesség”,amelyrőlÖnmostbeszél…
–Pedigazegyikilyenélményemről
mégnemismeséltem.Néhányévvel
ezelőttlelkésznőfeleségemmelegyütt
szemináriumot hirdettünk kongói
asszonyoknak.Abbanszerettünkvolnasegíteni,hogyandolgozzákfel,ha
bántalmazásérteőket,éshogyanvédekezzenekazerőszakellen.Aszemináriumhelyszíneegynagyobbvárosbanvolt,azországközepén,dealegtöbbasszonynakígyisháromszázkilométert kellett gyalog megtennie,
hogyeljöhessenakurzusra.Képzelje
el, micsoda áldozatot hoztak a nők
ezértazegyütttöltöttnégynapért:két
hét–sokszormezítláb,esetlegpapucsban–oda,ésugyancsakkéthétvissza!
Sokszormegvallom,hogyafrikaitestvéreink többre taníthatnak minket,
mintmiőket.
g B.PintérMárta

EbbőlPierreSangalakétnapelemet
tudottvásárolni,melyeketszülőfalujakétházához,rokonságaotthonaihozszereltekfeltavaly.
– Egy fehér ember el sem tudja
képzelni,mitjelentAfrikában,hogy
égkétlámpa.Nemtúlzásállítani,ez
megváltoztatjaazottaniakegészéletét.Tudnakvilágítani,mobiltelefont
működtetni.Énisezáltaltudomkörülbelülhavontafelhívniédesanyámat, hogy beszélhessünk egymással.
Dr.PierreSangalaazutóbbibő
évtizedbenMagyarországonkörnyezetvédelmifelügyelőkéntdolgozott,demár2007ótaamainevénBékésMegyeiKormányhivatalNövény-ésTalajvédelmiIgazgatóságántalajvédelmifelügyelőkéntfejtikitevékenységét.Elégedettamunkájával,éselégedettaz
életévelis.
–SzeretnékvisszatérniMaliba,talánmajdamikornyugdíjasokleszünkafeleségemmel.Szeretnékszolgálniahazámnak,de
nemminthidrológus,ahogyeredetileg terveztem, hanem mint
misszionárius. Szolgálókra van
szükségeazországnak.Hallunk
mostanábanapolgárháborúról.
De egy háborúnak mindig oka
van,mostakőolaj-ésaranylelőhelyekértfolyik.Perszeezeksem
azottélőksorsátfogjákjobbrafordítani,inkábbakorruptkormánytagoknak és a nyugatiaknak hoznak
majdmégnagyobbgazdagságot.
Amit mi teszünk, amikor adománytviszünkazországba,úgytűnik,csakcseppatengerben,mégis
az emberek életét jobbra fordítja,
megkönnyíti.Azörömükszámomra is boldogságot jelent. Ahhoz,
hogysegítenitudjunk,nemmilliók
kellenek,hanemcsakszív–mondtaellapunknakdr.PierreSangala
Békéscsabánélőgeofizikus,misszionálókeresztény.
g SzEgfűKatalin
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EvangélikusÉlet

» m e g n e m f e j t H e t ő , m e g n e m m a g ya r á Z H a t ó t i t ko S e r ő k m e g l á t ó j a«

Négyszáznyolcvanöt éve fejezte be földi életét Albrecht Dürer
b ÁdámésÉva,Bűnbeesés,KáinmegöliÁbelt,Sámson,Királyokimádása,
Máriaélete,Atékozlóﬁú,Passiók,Négyapostol,SzentJeromos,Tízezerkeresztényvértanúsága,ASzentháromságimádása,Apokalipszis. Csakpár
címfelsoroláskéntazokbólarendkívüljellegzetesésszépfametszetekből,rajzokból,festményekből,amelyekazemberszemeelőttmegjelenhetnekanégyszáznyolcvanötesztendejeelhunytDürer nevénekhallatán.

Magánkiadás, de nem magánügy.
Erdélyi Csaba 2012-ben – hetvennyolcéveskorában–megjelent,Egy
szikrányi fényt! című verseskötete
nemkíván„bestseller”lenni.Tulajdonképpennemistöreksziksehová.
Csupánelmondja,hogyanvolt,éshogyan van most. Magát „avatatlan”
költőneknevezi,védjegyéneka„lelkembőllelkezettséget”tekinti(Utószó:Hetvenhatévesen, 99–102.oldal).
Ezazőszinteségaz,amelynemindítjaakritikustszakmaifutamokra.
Hapatikamérlegenvizsgálnátartalom és forma egységét, ha szigorú
esztétakénttartanákezébenErdélyi
Csaba kötetét, nem érthetné meg
„észrevétlen”,defontosüzenetét.
ErdélyiCsabanemrejtivékaalá,
hogy„amígjólmentekdolgai,eszébesejutottversetírni”(Utószó).Legitimfeldolgozásimódjaatraumáknakaversbe(s)írás.Hogymiértkívántamégisnyilvánosságrahozni–
elsősorbanrokonai,barátai,többek
közöttRozsondaiBéla (akötetszerkesztője)ésGiczyJános (akötetborító Harmadnapon című festményénekkészítője)voltsoproniosztálytársakésbátyja,ErdélyiAttila biztatására–ezeketavallomásos,fájdalmasverseket,aztakövetkezőnéhány
sor jól érzékelteti: „Boldog az, ki
cseppnyi gyertyalángjával / fényt,
melegetárasztmagakörül,/mígkanóca az olvadékba nem merül, /
avagykovászkéntelegyedve/anagy
tömegbe,/jóíztviszbeleészrevétlenül.”(21.oldal)
Averseknégynagyciklusbaren-

Kevesentudják,hogyareformáció
Németországánakvilághírűművésze
– festője, graﬁkusa, könyvkiadója,
művészetelméleti írója – mag yar
származású.Apjaegydél-magyarország i, Gyul a melletti falu, Ajtós
aranyművesekéntmunkálkodott,innenvándoroltkiNürnbergbe.Albrecht Dürer 1471-ben már itt látta
meganapvilágot.
Acsaládneveisamagyarnevükreutal:azidősebbAlbrechtDürert
eredetilegAjtósiAlbertnek hívtáka
szülőfaluból,Ajtósbóleredően.Az
„ajtó”németül„Tür”,innenanémetesítettnév:Thürer, amelykésőbb
Dürerre változott.
ADürerősökötvösmesterekvoltak,ígyazifjúDürerszámáratermészetesvolt,hogyelsajátítsaaszakmát.Apjaműhelyébenkezdettrajzolniésfafaragássalfoglalkozni.Kis
időmúlvamármestermellé,ajónevűWolgemut-félefestő-ésgraﬁkusműhelybekerültinasnak.Illusztrációkondolgozott,majdagyakorlóévek leteltével vándorútra indult.
BejártaElzászt,Németalföldet,Svájcot,Itáliát.
Jelentősélményekkel,tapasztalatokkal gyarapodva hazatérte után
műhelyt és boltot nyitott Nürnbergben.Rendkívülimódonvonzódott a kor nagy újdonságához, a
könyvnyomtatáshoz.Alkotásaihamarismerttééskedvelttéváltak,az
emb erek csodálattal nézték kézügyességét,hiszenhihetetlenrészletességgel, valósághűen ábrázolt
alkotásait sokszorosított grafikaként, könyvszerűen is árusította,
útjain még kereskedett is velük.
Művészi nyomatai jelentős hatást
gyakoroltakafestészetésaziparművészet minden ágára. Munkálkodása nyomán forradalmi módon

alakultátkoramégkésőgótikuskötöttségekkelbírónémetművészete.
Vallásosságáról, mély hitéről is
tanúságottettművészetével.Egész
életénáthívő,keresztényemberhírébenállt.Bárkatolikushitétéletevégéigmegőrizte,nagyhatássalvoltrá
Luther. Megragadtákanagyreformátorírásai,rendkívülibizalmatérzett
tanításai iránt. Néhány gyönyörű
metszetétisLuthernekajándékozta.
Nemvéletlen,hogyéletealkonyán
szellemihagyatékkéntNürnbergvárostanácsárahagytaNégyapostol című táblaképeit, amelyekre az Újtestamentumból vett idézeteket írt
LutherMártonfordításában.
Akezealólkikerültszámosgrafikájamellettsokoldalúságáróltanúsk odn ak kül önf él e épít és zet i,
szobrászati tervei, s még irodalmi
vénájátismegcsillantotta:írtútinaplót,illetvecsaládi,önéletrajzivonatkozásúműveket,festészetiéskülönféleelméletitanulmányokat.Körzővelésvonalzóvalisláttatniszerette
volnaazigazságot.Mégazelsőtudományos csillagtérkép elkészítésébenisközreműködött.
Megrendelői,vevőiközthírességek, neves uralkodók sorakoznak.
MegtalálhatóköztükV.Károly,Bölcs
Frigyes,I.Miksa. Ezutóbbiéletevégéiglegfőbbpártfogója,megrendelője,támogatójavolt.
Dürer műv és zete halh at atl an.
Ennyiévszázadtávolábólisemlékezünk,gondolkodunk,ámulunkselmélyülünkIstenadtakézügyességénekgyümölcsein.
Azegykorikiválóművészettörténész,művészetiíró,FarkasZoltán
(1880–1969)aNyugat egyik1929-es
számábanírta:„Dürermindigmeg
nemfejthető,megnemmagyarázhatótitkoserőkmeglátója,akimö-

Észrevétlen hűség
deződnek.Azelső,Ahúsvétiasszonyok címűrövidciklushűfelütésea
kötetnek.Ittmárrögtönláthatjaaz
olvasó,számadóversekkelvandolga.Mitöbb,istenes,helyesebben:Istenhezfordulóversekkel.„Íme,ittvagyok!”–szólAzéndolgom líraialanya,ezzelodabízzamagátés–hol
erősebb,holgyengébb–rímeitalét
nagy rímeltetőjére. Hozzá fordul,
tőleremélválasztésvigaszt.Hogyaz
olvasó ennek a bensőséges párbeszédnekfültanújalehet,azönmagábanisgesztusértékű.Eza(fel)vállalástehátazolvasótisegyújbefogadóibeállítódásrasarkallja–márha
nemdermedsznobériába–,együttérzésre,részvétreésvalamifélesorsközösségvállalásárahívja.
Akövetkező,Forgácsszilánkok címetviselőciklusateremtményiségtökélyénekkibomlásávaljátszikelegy
találóképsegítségével:agöcsörtös,
nyersfadarabszimbolizáljaazembert,
aTeremtőmegmintfafaragómester
lépelénk.AMesterrendületlenül–
ésmintharezzenéstelenül–farag.A
forgácsszilánkokleválásaafadarabnak
fájdalmas, de talán nem hiábavaló.
„Hulljatok,hulljatok,/forgácsszilánkok,/hogyagöcsörtösfadarabból/
lassan végre kibontakozzék, / amit
Mesterebelelátott!”(26.oldal)
Aszenvedés–atöbbversbenis
megidézett Jób és a küldetése elől
menekülőJónástörténeténekmegidézésével–akötetegyikalapkérdé-

se.Denemcsakazegyéniszenvedés
miértjeikapnakhelyet.AKalodában
énekelni címűversciklusbantörténelmisebeketszaggatóversekrelelhetünk.Talánezalegkevésbésikerült
részeakötetnek.HabárnemcsakTrianonfelettkesergősorokattalálhatunk,hanemvigasztkeresőerőfeszítéstésbiztatástis.Aföntebbidézett
Mester-képet egy másik versben,
máskontextusbanismegtalálhatjuk:
„Onnan,amásiklétfelől/másként
látszanak/gyötrelmesittenidolgok;
/magábanértelmetlen/sokkiscserépdarabka/mesterikézzelösszerakva / kigyúl s fenséges katedrális /
pompás rózsaablaka máris, / mihelyt a nap fénye átragyog rajta.”
(Történelem, 46.oldal)
ANyárinapfordulón címűciklus
ellenben–elnemleplezettárnyaival
együttis–napsugarasnakmondható.Ahársakalatthalkankarikázika
líraimesélő,akiezekbenaversekben
letűnt nyarakat idéz meg: kompolti
csendmuzsikát(61.oldal),KékMadár
szárnyának suhogását (64. oldal),
Gyuszibácsikerekasztalánáltöltött
teadélutánt(73.oldal).Ebbenaciklusbankaphelyetegyaléggelésléttelnagyszerűeneljátszó,könnyed-nehézkedőversis,aLevegő. „Uram,könyörüljrajtam,/hiábahogynekapjam/mégmostisazáldottlevegőt,
/svégsőlélegzetemhavettem,/leheleteddelátjárvaengem/eleveníts
meg szent színed előtt!” (72. oldal)

ErdélyiCsabarégivágásúköltő,de
– a rezignált hangvétel ellenére –
nemjellemzőráalemondás.Éppellenkezőleg.Nemmondleseédesapjaszülőföldjéről,abánságihatárőrvidékentalálható,Szerbiáhozcsatolt
Fehértemplomról,seazőegyetlen
„Nórijáról”.Hiszi,hogymégmegpillanthatjaaztakissárgasapkát(79.oldal), amelyet a Császár fürdőben
olysokszorkeresettszemével,hiszi,
hogyszorongathatjaodaátisazokat
„a kicsi, keskeny, áttetsző kezeket”
(77.oldal).Hisziaföldi„befejezetlen
szimfónia” (95. oldal) végső, gyönyörűharmóniáját.
Akötetreegyáltalánnemjellemzőazirónia,mégiselőbukkanegyhelyen,ésegyszeriségévelhangsúlyossáválik.Ittönnönbetegségévelironizálalíraién:„ÉdesBarátaim,megbocsássatok!/Lehet,hogyajtómon
márakkor/Mr.Parkinsonkopogtatott?” (95. oldal) Azzal, hogy egy
pillanatra kilép a néha talán már
kissé túlfuttatott bús futamokból,
elárulja,hogyegymásik,távolságtartóbbszemszögbőlisképeséleteﬁlmjétnézni.Tárgyilagosan,érzelmektől
ment es en. Par ad ox mód on azt
mondhatjuk, hogy ha az ilyesféle
kilépésekbőltöbbvolna,hatöbbször
megc sillanna a csupán szikrányi
fényre igényt tartó kötetben ez a
fajtahumor,talánkönnyebbenbeléphetneebbea„kalodábazárt”világbaazolvasó.

göttük, sőt gyakran önnönmagábanisazördögjátékátérzi,ésmegriad,hogyaztánhosszúidőnátvívódjék magamagával és az egész
világgal…Krisztusalakjábangyötrődikéskínlódikegyüttazegészemberiségfájdalmával,melybealázatosan belényugszik. Hiszen milyen
csekélyJézusmegpróbáltatásaihoz
képestazemberiszenvedés,melyet
csakahitésmegvallásaenyhíthet.
Csupánenyhíthet,demegszüntetnisohasemtud,mertvallójaannyira földi ember, annyira húsból és
vérbőlvaló,hogynagylelkiéstesti
egészségében önkívületbe révülni
sohasemtud,ésmégönkínzásais
büntetés, de sohasem eksztatikus
gyönyörűség.Ezazerősföldiségátjárjamindenalakításátmégakkoris,
midőnaföldöntúlakarnaemelkedni, mid őn a kézz elfogh atóa n és
szemmel láthatólag közvetlen világbóleszmeielgondolásokábrázolásáhoznyúl.Allegóriái,mertbeléjükszeretiöltöztetnilegtitkosabbálmait, a földi megjelenés minden
jellegzetességét magukon viselik,
eszébesemjut,hogyalakjaikszebbek, választékosabbak legyenek a
hétköznapiaknál, legfelj ebb csak
annyibankülönbözteti,hogyerősebbek,patetikusabbaklegyenek.Dürerlelkénekhevespathosamajdnem
mindenábrázolásárakiterjed.Erősen befolyásolja témaválasztását,
éselkísériegészéleténát…”
Albrecht(Ajtósi)Dürer1528.április6-án,négyszáznyolcvanötéve
fejezte be földi életét. Az előbb
idézettgondolatokjegyébenhajtsuk
megfejünketkegyelettelareformációkoránakegyiklegnagyszerűbb–
mag yar szárm az ás ú – műv és ze
előtt!
g KErEcsényiZoltán

Ami leginkább tiszteletreméltó
ebbenaköltőivállalkozásban,aza
hűség.A„líraién”hűönmagához,a
versekeredeti„céljához”–azönmagukért valósághoz – és a kötetet
megjelentető, önmagán túlmutató
vállalkozáshoz:ahasonlónyomorúságokkalküszködőolvasónak„Talán
[…]társáválehetek.”(Utószó)
AzEgyszikrányifényt! pontegy
szikrányifénytad.Ennéltöbbetnem
isadhatna.
g KinyikAnita

ErdélyiCsaba:Egyszikrányifényt!A
szerzőkiadása,Budapest,2012.Ára
1000forint.

e va n g e l i k u s e l e t. h u – F i z e s s e n e lő l a p u n k r a !

EvangélikusÉlet

2013.június9. f 

kultúrkörök

Madárdal a temetőben
BeszélgetésDeménéSmidéliuszKatalinevangélikuslelkésszel
W e ö r e S S á n d o r 100
b Nagykanizsa.Várnakazállomáson,hogyegyüttmenjünkatemetőbe,meglátogassukRózsásJános sírját.NemrégenhaltmegaGulagon
1944-től53-igraboskodóférﬁ,akitmélyhite,nemszűnőszereteteés
avilághírűíró,Szolzsenyicin biztatószavaiéletbentartottakSzibériajégpoklaiban.DemeDávid lelkészurammegmutatjaatemplomot,
alángolórózsabokrokat,azutánakönyvekkelzsúfoltszobábanfelesége,Katalin ismellénktelepszik,hogyvisszapergessükazidőt,és
megidézzükevangélikusköltőnket:WeöresSándort. Azelsőésutolsó találkozást, hosszú betegségét, halálát és temetését a januári
metszőhidegben.

– Ostffyasszonyfára kerültünk, a
férjemottvoltlelkész–kezdiKatalin
azemlékezést.–Énegyházmegyeisegédlelkészként tevékenykedtem, és
amikorCsöngénmegüresedettalelkésziállás,akkorkaptamafeladatot,
hogygondozzamazottanigyülekezetet.Akkoribanmi,nőkmégnemviselhettünk Luther-kabátot. Mivel
azonban lelkipásztoruknak választottak,varrathattammagamnak.
Különevangélikusközösségvolt
OstffyasszonyfaésCsönge,egymáshozközel.Akkorviszonylagminda
kettőelégnagylétszámú,sokﬁatallal.Éppenaharmadikgyermekünket
vártam,deegypercignemmondták,
hogy mit kezd ünk egy ilyen
asszonnyal.Óvószeretettelvettkörülapresbitérium,agyülekezetáldott
embereivel.Aszéptemplombanünnepeken sokan voltak, különösen
temetéseken,olyankorazegészfalu
népeeljött.Mindigfölkészültemaz
igehirdetésre, de aggódtam, hogy
elsírommagamat,mivelafalusigyülekezetbenmindenkiközelállthozzám. Megnyugtattak: „Tisztelendő
asszony,neféljen,mimindannyian
ottleszünk,odaállunkmagamellé,
énekelünk,amikormegÖnnekkell
beszélni,akkormiimádkozunk,hogy
erőtkapjonIstentől…”
–MeddigmaradtCsöngén?Mikor
találkozottWeöresSándorral?
–Nagyonszépévekettöltöttünk
Csöngén.ÉnelőtteisismertemWeörest,szerettemaverseit,deszemélyesencsakotttalálkoztamvele.Jött
hazaafeleségével;ottvoltatemetőbenacsaládisírbolt,odatemettékaz
édesapját, s szerette volna, ha az
édesanyjaisottpihenne.Ezértkeresettfölbennünket.Végülédesanyja
nemacsaládisírboltban,hanematemetőbejáratnálnyugszik.Gyönyörűsíremlékevan.
Maisemlékszem,hogyaparókia
előterébenültünkegyütt,gyerekeink
körbevettékőket,azegyiketazölébeültette,éskedvesenbeszélgetett
velük.
Akövetkezőtalálkozásahetvenedik születésnapjához kapcsolódik.
Szombathelyre menet útba ejtette
Csöngét,kisidőtújbóleltöltöttszeretettfalujában.Minketismeghívottaz
ünnepségre.Mentünkis,sőtsokaneljöttekagyülekezetitagokközülis,és
köszöntötték Amy nénivel együtt.
Ott,akönyvtárbanláttuk,hogynagyonmegromlottazegészsége.Mégis
meglepett,váratlanulértahír,hogykészüljekatemetésre.Őragaszkodott
hozzá,hogyafalujapapjatemesse,és
Csöngénszeretettvolnapihenni,deha
ebbélikívánságanemteljesültis,vittünkottaniföldet,ésaztszórtukráelőszörakoporsójára.
–Mikéntzajlottatemetés?
–Aférjemmelegyüttmentünkföl
Budapestre, télen, nagy havazásban.
Szépenmegvoltszervezveminden,a
pannonhalmi bencések jöttek, akik
nagyszeretettelfogadtak.Hálaadással
gondolokrájuk,arra,hogyegyüttszolgálhattunk(lásdarchívfelvételünket).
BentaravatalozóbanelőszörőkhirdettékIstenigéjét,ésénekeltekgyö-

Októberre újabb
Luther-kötet várható
Ülésezettareformációiemlékbizottság
b AreformációkezdeténekötszázadikévfordulójátelőkészítőreformációiemlékbizottságújraösszeültazÉszakiEvangélikusEgyházkerületPüspökiHivatalában,hogyazaktuálisfejleményekrőltárgyaljon.
Atagoka2014-esplakátésjelmondatügyébenkiírtpályázatanyagairólisdöntöttek.

nyörűen. Azt gondoltam, valaki a
püspökeinkközülbúcsúztatjaaköltőt,
vagyegyhíresprédikátor,demindenkitiszteltekérését:nekemkellettagyászológyülekezetbenkiállniésprédikálni!PálapostolnakaKorinthusbeliekhezírtmásodikleveléből a4.fejezet
18. versétől való részt választottam:
„Nemaláthatókranézünk,hanema
láthatatlanokra;mertaláthatókideigvalók,aláthatatlanokpedigörökké-

nakaverset,ésolykorelőveszem:„ha
meghalok:kileszagyámolom?/A
Krisztusnálvanmindenkegyelem…”
A dogmatikusok azt mondják, az
evangélikushittételeinkbetartozik,
hogy egyedül Krisztus, egyedül a
kegyelem,aSzentírás,ahitszólaz
igazság nyelvén. Ebben a versben
mindegyikottvan,ﬁnomeszközökkelkimondva.
–Vannakmégkedvesemlékei?
–Hallottamarról,hogyegyszerrá
akartákvenniWeöresSándort,hogy
lépjen be a pártba. Kedvesen azt
mondt a, nek i gondolkodnia kell

valók.Tudjukpedig,haföldisátorunk
összeomlik,vanIstentőlkészítetthajlékunk, nem kézzel csinált, hanem
örökkévalómennyeiházunk.”
–Nagyonszépgondolat.
–Utaltamarrais,hogyaköltőszeretettvolnaaszülőföldjénpihenni,a
családisírboltban.Ezértvittükaföldet… de azt hangsúlyoztam végig,
hogy a földi hajlékon túl – akárhol
élünk,akárholnyugszunk–nekünk
annáljobbhelyünkvan.MagaIsten
készítetthelyetnekünkJézusnál,és
nekiis:WeöresSándornak!Azótais
fáj,hogyakiválasztottversétanagy
izgalombannemtaláltam,pedigmáigúgygondolom,ebbőltisztánkiviláglik,hogyaköltőhívőembervolt.
AHatárőr címűversérőlvanszó,
idézekbelőle:„Énvagyokazőr,azőr
ahegyen./Csakételemésdohányom
legyen,/apénznéltöbbetérakegyelem,/hiszkalmárúgysejárittahegyen./UramIsten.//Ittélekénsikoskövekközött,/honnanavölgybeszánkázikaköd./Atörésbenvíz
villogazuton,/mértfélektőle?magamsetudom…”Mostkihagyokháromszakaszt,ésavégétolvasomföl:
„Embertelen magányban élek én /
rücskösgyökéren,szívóspecsenyén.
/Emlékseszólitt,avanvolttalan,/
azégsírós,azéjjelholdtalan./Uram
Isten.//Egymagam-róttakőazsámolyom,/azéveimetrajtaszámolom.
/ A sorsom nem küld asszonyt, se
szüzet,/csaklenngyújtegy-egyvibrálótüzet./UramIsten.//Haarovásbetöltizsámolyom…/hameghalok:kileszagyámolom?/AKrisztusnálvanmindenkegyelem,/énvagyok
azőr,azőrahegyen./UramIsten.”
–Sokversétlehetettvolnaválasztani…
–Eztválasztottam,hiszenmegszólalbenneIstenbevetettmélyhite.Deeléglenneegysorosais:„Isten
rajtamvégtelenkönny,Istenbennem
végtelenmosoly.”Eltettemmagam-

ezen,hiszenerrőlnemlehetelhamarkodottan dönteni. Másnap újb ól
kérdezték, s ráfelelte, másképpen
döntött.Mindigkitértaválaszelől,
végülaztmondta,nemhiszi,hogyjó
ötlet,hogybelépjen,mertőbuddhistaszerzetesnekkészül…
Visszatérveatemetésre,emlékezés közben jutott eszembe, hogy
mikorprédikáltam,ésottálltunka
nyitottsírnálabencésatyákkal,megszólaltazágonegycinke.Abbanahideg,szélvertetemetőbenolyankristálytisztán,olyangyönyörűenzengett
azéneke,hogyaztgondoltam,talán
abbakellenehagynomabeszédemet.
Az a csöpp madár helyettem elmondja a lényeget: hogy nem reménytelen az élet. Weöres Sándor
csodálatosköltészeteittmaradt,erőt
ad,ésmindenkié!
–Nemszakadteltőle?
–Lassannegyedszázada,hogyeljöttünkCsöngéről,deaköltőtőlsohanemszakadtamel.Mikorolvasom,sokszorérzem,hogykedvesfalujárólszól,azottaniszorgosemberekről.Ilyenkorottjárokénis,arégiismerősökkelbeszélgetek.Gyerekeinknagyonszerettékanekikszóló verseit, különösen a legkisebb.
Havalahováelmentünk,vinnikellett
magunkkalakötetet.Agyerekverseit
tudtam kívülről, énekeltem is. Az
egyik mindig idevarázsolta Csöngét:„Haviharjőamagasból,/Nebocsássel,kicsibátyám./Hafalomb
köztteleholdlép,/Kicsinéném,tevigyázzrám.//Faluvégénvanaházunk,/Abozótbólkiselátszik,/De
azangyal,haleröppen,/Küszöbünkönvacsorázik.”Ugyemilyenszépés
egyszerű?Hamost,századikszületésnapjánbetoppannaközénk,érezné, hogy ugyanazzal a szeretettel
fogadjuk,mintrégen.Körüljárhatná
anyárbantündöklőkertet,leülhetneavidámgyerekekközémesélni.
g FEnyvEsiFélixLajos

AzülésenelőszörLuther végrendeleténekfakszimilekiadásáróltárgyaltak.
ACorvinaKiadóáltalmegjelentetett
korábbikönyvpéldányaielfogytak,így
egyházunk is gondolkodik valamilyenújabbkiadásról.Egyregensburgikiadó(VerlagBückleundBöhm)is
érdeklődikazanyagiránt,sszakmailagkompetens,ámközérthetőmegfogalmazásúkommentárokkallátná
elazújrakiadandókönyvet.FelvetődöttaLutherKiadóközreműködése
is,ígyatárgyalásoktovábbfolytatódnakanémetféllel,Cselovszkynédr.
Tarr Klárának, az országos iroda
ökumenikuséskülügyiosztályavezetőjénekésCsepregiZoltánnak, az
EvangélikusHittudományiEgyetem
egyháztörténész-professzorának a
közreműködésével.
BenceGábor azegyházzeneimegkereséseketismertette,majdazenei
pályázatokkiírásárólesettszó.Lenne több program is: egyházzenei
enciklopédia(2012–2014),himnológiailexikon(2013),újkomponálású
orgonajáték-kötet (2015), felkérés
vagypályázaténekkariművekkomponálására (2014), reformáció tematik ájú music al/rockoratór ium
(2016),ünnepihangversenyaDávidévben(2014)és2017-ben,korálünnepéventeváltozószínhelyen,változóformában,többfélezeneistílusbevonásával;éslenneegy,areformáció
századánakevangélikusistentiszteleti formáit bemutató, négyalkal-

masprogramsorozatMagyarországonésNémetországban.
A2014-esplakátelkészítésérekiírt
pályázatra beérkezett anyagokat e
sorokírójaismertette.Abizottságtagjaisajnosabeérkezettpályaművekközülsemszlogenben,sempedigképilegnemtaláltakmegfelelőtaplakáthoz.Elfogadtákviszont–ReussAndrás javaslatára–a„Mégmaelültetek
egyalmafát”szlogent,amelyhezmost
indulaképanyagkeresése.
AzEvangélikusOrszágosMúzeum
toleranciakiállításánakiskolainépszerűsítéséretettjavaslatotdr.HarmatiBélaLászló igazgató.
Az ülésen a bizottság a Lutherrajzﬁlmjelenlegiállásáról,valamint
akormánnyalközösreformációiemlékbizottságfelállításánakügyérőlis
tárgyalt.
Örvendetestény,hogyidénoktóberbenaLutherMártonműveibőlkészülő sorozat újabb kötete jelenhet
meg. A könyvbemutatóra október
30-án17órakorkerülnesoraDeákTériEvangélikusGimnáziumdísztermében.Akötetbemutatójávalegyidőben
mutatkoznabeaReformationsstudien
undGeschichte sorozatújabbkiadványaatübingenikonferenciáról,valamintKónyaPéterÉszak-magyarországihitvallások címűköteteis.
Azemlékbizottságkövetkezőüléseszeptember18-ánlesz.
g Szövegésfotó:
Horváth-BollaZsuzsanna

„Püspökülés”
b ADéliEvangélikusEgyházkerületbudapesti,Puskinutcaiszékházábantalálkoztakmájus28-ánaMagyarKatolikusPüspökiKonferencia
ÁllandóBizottságánaktagjai,valamintareformátusésazevangélikus
egyházpüspökei.Atanácskozásamárhagyományos,rendszerestalálkozásoksorábailleszkedett.Atestvérilégkörű,őszintehangúmegbeszélésenszóbakerültekazegyházakközötti,illetveazegyházakésaz
államközöttfennállókapcsolatokidőszerűkérdései.

Azegyházivezetőkmegosztottákegymássaltapasztalataikataszeptembertőlbevezetendő,kötelezőenválaszthatóhit-éserkölcstanórákravalóbeiratkozásról.Azoktatásszervezésévelés
lebonyolításával kapcsolatban még
többnyitottkérdéskerültelőamegbeszélésen.Ezekrőlazegyházakközös
levélbenkérnekmajdfelvilágosításta
kormányilletékeseitől,továbbáanyitottkérdéseketlezárószakértőiegyeztetéstjavasolnak.
Aköznevelésﬁnanszírozásávalés
azújköznevelésikoncepcióbizonyos
rendelkezéseivel,oktatásiintézmények átvételével kapcsolatban az
egyházak a problémaleltár összegyűjtéséntúlmegállapodtakabban,
hogytovábbiközösegyeztetéseketkívánnak folytatni az oktatási kor-

mányzattalafolyamatoktisztázásaés
atörvényirendelkezésekvéglegesítéseérdekében.
Azegyházivezetőkegyeztettektovábbáamódosításalattállóegyházitörvény,valamintatemetőiésa
szociálistörvényrészleteirőlis.
Azegyházakelhatározták,hogya
milánóiediktumkiadásánakezerhétszázadikévfordulójaalkalmábólközös konferenciát szerveznek ez év
őszére.Atanácskozásavallásszabadság,valamintazegyházésazállam
évezredes kapcsolatának kérdéseit
dolgozzafel.
Azegyházivezetőkkövetkezőtalálkozójáraatervekszerint2013októberébenkerülsor.
d Forrás:del.lutheran.hu
ésTarrZoltán
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b „Jézus!”–harsogtaazarénaválaszulKunszabóZolt án kérdésére,
akiazttudakoltaazEzazanap! közönségétől,melyikalegnagyobb
névavil ágon…Tiz enharmadikalk alommaltartottákmegjúniu s
1-jénakeresztényegységet,azIstendicsőítésétésanemzetünkért
valóimádkozástcélulkitűzőrendezvényt,amelynekházigazdáiezúttalisKunszab óZoltánésLászlóViktor, azÚjJer uz sálemKatolikusKözösségalapítói,amisszióelkötelezettmunkásaivoltak.MagyarországszámospontjáróléshatárainkontúlróltöbbminttízezrengyűltekösszeaPappLászlóBudap estSportarénáb an,hogy
hallg ass ákmag yaréskülföldizenészekIstentdic sérődall amait,
valamint az est igehirdetőjeként Ulrich Parz anyt, a műholdas
ProChristevangélizációkrévénhazánkbanisjólismertnémetevangélikuslelkészt.

LászlóViktorahozsánna szóeredeti
jelentésétemeltekiköszöntőjében.
Afőszervezőszerintpontosanarra
vanmostszükségünkitt,Magyarországon,amitezaszókifejez:hogyJézusmegmentsenminket.
AköszöntésutánHendersonDávid érkezettaszínpadraazAlmási
Kornél vezettealkalmi,többszáztagotszámláló–nemvéletlenülpiros,
fehérészöldszínekbenpompázó–
kórusésabaptistaJoyGospelMusic szimfonikuszenekarmellé.Afiatalénekesazegyiktelevízióstehetségk ut ató műs orn ak kös zönh eti
népszerűségét,ésmárakkor,tévénézőkezreielőttsemtagadta,hogy
hívő keresztény. (Édesapja – Paul
Henderson –aKrisztusGyülekezete egyik budapesti közösségének
lelkésze.)Aközkedveltszám,amelyetDávidelőadott,megalapoztaaz
esthangulatát:ahallgatóságfelállva,felemeltkarokkal,csukottszemmelénekelt.
Nemcsakakezdőéneket,hanemaz
egészeseménytjellemezteakereszténykisközösségekalkalmainmegszokottmagatartás.Nálunkadicsőítés mintazéneklésegykülönleges
formája szinte ismeretlen – habár
legújabb ifjúsági énekf üzetünkb e
több„hillsong”isbekerült.Ugyanígy
szokatlanazelőadókbeszédstílusa.
A„Hányanvagytokitt,akikszeretik
anázáretiJézust?”ésaz„Egynagy
tapsotanázáretiJézusnak!”jellegű
fordulatokatmégaSzélrózsaevangélikusifjúságitalálkozókprogramjainisnehezentudnáelképzelniesorokírója.
KunszabóZoltánnéhányigeszakasztérintveegy-kétpercbenbeszélt
ahit,areményésaszeretetegységéről.ABolykiBrothers szinténrövid
időreálltszínpadra.Szolgálatukkala
megbocsátásrahívtákfelaﬁgyelmet.
Eztkövetőenmagyardicsőítőénekesek–PintérBéla,PrazsákLászló,Lakatos Péter, Dobner Illés, Csiszér
László ésaGáveltestvérek –koncerteztek.
Akivetítőnvégigkövetnilehetett
adalszövegeket,azelőadókisszorgalmaztákaközöséneklést.Anagyrésztegyszerűszöveggelénekeltdallamokat gyorsan megtanulta a közönség.
Afőszervezők–azEzazanap!
fel ekez etköz is ég ét kid omb or ítv a
–különbözőkeresztényközösségek
vezetőitköszöntöttékaszínpadon.
Az egyh áz i képv is el ők egy-egy
imát mondtak el az összeg yűltek
nevéb en.
Gáncs Péter, a Mag yarország i
EvangélikusEgyházelnök-püspöke
imádságábanazarénátsószóróhoz
hasonlította, amelynek köszönhetőenmostmindnyájanízt,zamatot
kaphatunk.AevangélikusvezetőIstentőlazerő,aszeretetésajózanság
lelkétkérte,éshogyazittkapottajándékokkalhazatérvegazdagíthassuk
avilágot.Abencésrend,areformátusegyház,apünkösdiegyház,abaptistaegyház,aMagyarországiSzabadkeresztényGyülekezetésazAgapéGyülekezetvezetőinekimádsága
utánarésztvevőkközösen,felállva
mondtákelaMiatyánkot, majdénekelték el nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt.

Az est texasi „sztárc sapata”, a
Gatew ay Worsh ip köv etk ez ett,
amelyahuszonnégyezertagotszámláló Gateway Gyülekezet dicsőítő
csoportjakéntszolgál.Moderngospelénekeiklegtöbbjeegy-egyélettörténetetmondel,amegtéréspillanatában megváltozott emberről
beszél.
ThomasMiller énekes-lelkipásztorPéterapostolszemélyénkeresztülszóltarról,hogyIstenmennyire
szeretminket.Pétersokmindentelrontott.AmikorJézusmegkérdezte,
hogykinekmondjákőtazemberek,
Péter kivételesen jól válaszolt: „Te
vagyaKrisztus,azélőIstenFia.” (Mt
16,16) De rögt ön ezu tán ism ét
rosszatmondott.AmegdicsőüléshegyénarrólbeszéltPéter,hogysátrakatkelleneépíteni.ErreviszontmagaazIstenszóltközbe:„EzazénszeretettFiam,reáhallgassatok!” (Mk
9,7)–azaz:„Fogdbe,Péter!”Miis
sokszorértetlenekvagyunk,mintPéter, Jézus mégis szeret minket –
magyaráztaalelkész.
Az amerikai együttest követően
UlrichParzanyevangélikuslelkészigehirdetéséthallgathattamegaközönség.AnémetprédikátoraProChrist
evangélizációvezetője,korábbananémetKIE(KeresztényIfjúságiEgyesület) főtitkára volt. Igehirdetésében
mostJn14,26ésJn15,26alapjánszólt
aSzentlélekmunkáiról.ASzentlélek
az,akibizonyságotteszJézusról,újraésújradolgozikatanítványokban,
ésminketisemlékeztetJézusra:azt
munkáljabennünk,hogyolvassuka
Bibliát,segítaSzentírásmegértésében,éssegítabban,hogyalkalmaznitudjukazéletünkben–mondtael
Parzany.
Alelkészelismerte,hogyjóegyütt
erőteljeséshangoskoncertekethallgatni,viszontacsendnekisteretkell
adni:hanemtartunkcsendesperceket,akkornemhalljukmeg,ahogyJézuszörget,kopogtatazajtónkon–ﬁgyelmeztetett. A kételkedőket arra
szólítottafelazigehirdető,hogyvegyékészre:amaiesteisJézusszemélyeselhívásánakarésze.
„Aszeretetazegyetlen,amielől
nemlehetmenekülni”–énekeltea
színpadraugróJohnnyK.Palmer, aki
proﬁtáncoscsapatávaléspopdalával
frissítettefelahangulatot.
Asoul,agospel,azRnBésfunky
stílusjegyeitegyedülállómódonötvözőamerikaizenész,azötGrammy-díjasIsraelHoughton ésaNew
Breed együttes dicsőítő koncertje
méltánlettazestfénypontja.
Amintegyszázfőstechnikaigárdaiskitettmagáértarendezvényen.
Aháttérképek,alevetítettspotok,a
kivetítők,akameramozgásésavágás,
akivetítőkreírtszövegegyarántkifogástalanvolt.Afellépőkközöttiátszereléspedigpillanatokalattmegtörtént.
AzEzazanap! egyedülállóeseményMagyarországon:akülvilágfelémegmutatjaakeresztényegységet,
a keresztény résztvevőknek pedig
megerősítéstad.Akadt,akiegyetlen
fellépőmiattjöttel,másokévekóta
látogatjákarendezvényt,ésatestvérekkelvalótalálkozásvonzzaőket
évrőlévreerreazalkalomra.
g KoczorKinga
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Idénvoltamnegyedikalkalommal
azEzazanap!-on… Eleintecsaka
koncertekmiattmentem,mertaz
akkorikedvencegyüttesem(Jesus
Culture) is fellépett a rendezvényen.Deahogyegyretöbbalkalmonvettemrészt,kezdtemrájönni,hogyezarendezvénynemerről
szól… hogy nem pusztán egy jó
koncertrevagyelőadásramegyünk
el,hanemazértmegyünkoda,hogy
egységben, felekezettől függetle-

UlrichParzany(jobbra)éstolmácsa

Afelekezetekösszefogása

Egyszerrevoltszívszorítóésörvendeteslátniakülönbözőországokbólérkezettközönségsoraibanaszámoslátás-éshalláskárosult,értelmifogyatékosrésztvevőt.Példalehetezazösszetartozásraésegymáselfogadására
korunkmédiaformálta„szépúj
világában”.Őkazok,akikkelnem
aképernyőkön,hanemazEzaz
anap!-on éshasonlóeseményekentalálkozhatunk.
Említsükmegajelentősszámú, egyforma pólóba öltözött
önkéntes közreműködését is,
akikaközönségeligazodásátsegítették, s készségesen ülőhelyükre kalauzolták a hozzájuk
fordulókat.

A z

nül dicsérjük Jézus Krisztust, az
egyetlenUrat,éshogyimádságban
közbenjárjunk a bajbajutottakért,
egymásért és nemzetünkért. (…)
Amúltszombatlegjobbpillanataiközétartozott,amikorakülönbözőországokbólésfelekezetekből
jöttvezetők,illetveszolgálókegyenkéntésegyütt,egyszívvelimádkoztakanemzetért,azegységért,aﬁat alokért, a bajb ajutott akért és
azért,hogyIstenhatalmasmunká-

jameglátszódjonMagyarországon
is.Ezekbenazimádságokbanhatalmaserővolt.(…)Azestfolyamán
elénekeltükhazánknemzetiimáját
is(…),deezmostteljesenmásvolt.
Megelevenedett számomra, hogy
valójábanmiisatartalma,azüzenete,éshogymekkoraerővanabban,haeztkeresztényekegyszívvelésegylélekkeléneklik.
g BakosBEndEgúz tanuló
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Evangélium
a zene szárnyán

N A P !

Hanemegyévtizedekótaszolgáló,gyakorlottevangélizátorróllett
volnaszó,bizonykudarcbafulladhatottvolnaazesténekezarésze.
A Németországból érkezett, jól Jelenésekkönyve jólismertversétolismertevangélikusigehirdetőnek, vastafelarrólaJézusról,akimegUlrich Parz anynak éppen akkor található,akivelélőkapcsolatbalekelletttartaniaprédikáció-
ját,amikorazönkéntesek
méglázasangyűjtöttékaz
adom án yok at, és adt ák
körbeanapemblémájával
ellátottperselyesdobozokat. A küzdőtérről folyamatosbeszélgetészajaszűrődött föl a színpadra, a
hátsósorokbólpedigmegszólaltegyméltatlankodó
hang: miért kellett megszakítaniakoncertet„szövegeléssel”?!
UlrichParzanyazonban
– bár látszott, érzékeli a
megbomlott feg yelmet –
nemakörülményekkeltörődött, hanem feladatára
összpontosított. Igei magyaráz at a nélkül csup án
„hitesélmény”,felfokozott CsiszérLászló
hangulatúkeresztény„buli”maradtvolnaazeste.(Akoncer- hetkerülni,mertazajtóelőttáll,és
tentöbbször„hergelték”ígyakö- zörget(Jel3,20).
zönségetafellépőzenekarokfrontAmikorParzanyfrappánsanröemberei:„Kiisaz,akiértittegyütt vid,denagyszerűenátgondoltigevagyunk?”Mireatöbbezrestömeg hirdetésének ehhez a pontjához
egyemberkéntharsogtaaválaszt: ért,azarénaközönségelecsende„Jézus!”)
Imp on ál óa n egys zer ű
igehirdetéséb en a prédikát or ugyane zt hangs úlyozta,megtöltveazonban
mélytartalommalazönfeledt kiáltásokat. Rámutatott,hogyazarénábanzajlókoncertegyedülKrisztusrólszól,aződicsőítésérőlésarról,hogyakimég
nemismeriazUrat,hallja
meg hívó szavát. Először
János evangéliumából olvasta fel a Pártfogóról, a
Szentlélekrőlszólóígéretet,
akiről Jézus így beszélt:
„…eszet ekb e jutt at mindent, amit én mondt am
nektek.” (Jn14,26b)
Az elhangzó dalokban
benn e munk álk od ik a IsraelHoughton
Szentlélek,akiJézuskizárólagoshatalmárólgyőzmegminket sedett.TalánténylegaLélekszólt
újraésújra–mondtaazigehirde- azokszívéhez,akikeddigsüketek
tő, majd azokat szólította meg, voltakazistenihívástmeghallani.
akikelőttKrisztustitkamégnemtá- Deakülönbözőfelekezetekbőlérrultfel,akiketcsakajózeneígére- kezetthívőemberekisérzékelhetevonzottasportarénába.Nekika tőenfelismertékezekbenapillana-

tokban,hogyazestetöbbrőlszól
lelkesítőkoncertnél,nagyobbcéljavana„szent”muzsikánakannál,
mintsemhogycsupánahitdolgában„bennfenteseket”bátorítsa,vidámítsa. A tét ennél sokkal nagyobb.

Azokbanapercekbenmindrádöbbenhettekazegyháznak,Krisztusnépénekközösküldetésére,atanítványokkátételközösfelelősségére.ErrőlUlrichParzanymégkora
délutánegy,alelkészekésgyüleke-

zetimunkatársakszámáraszervezett
szemináriumonszólt,Jézusimádságábólidézveafőgondolatát: „…eggyé
legyenek,hogyelhiggyeavilág,hogy
teküldtélelengem…” (Jn17,21)
g B.PintérMárta
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Tizenharmadik alkalommal várta
múltszombatonazEzazanap! elnevezésű ökumenikus rendezvény
a ﬁatalokat és idősebbeket a Papp
LászlóBudapestSportarénában.
Akoncerthelyszínénekelőterében
a köz öns ég ez alk al omm al is a
MisszióExpó keretébenismerkedhetettagyülekezetiésmissziósszolgálatoktevékenységével,illetvekeresztény témájú könyveket, CD-ket és
máskiadványokatvásárolhatott.Az
érdeklődőkszépszámbanéltekisa
lehetőséggel.
Aközelhatórás–óriásikivetítőköniskövethető–zenésdicsőítésaz
1000főskórusésaJoyGospelMusic fellépésével kezdődött. Ekkora
apparátus közös megszólaltatása
nem könnyű feladat, a zenészekénekesekmégisgyakorlottanadták
előazerreazösszeállításrahangszereltszámokat.Akórusmellettérdemeskiemelniakísérő–vonósokkal,
fúvósokkaliskibővített–együttes
ritmus- és basszushangszereseit,
akik játékukkal alulról támasztottákanemmindennapiméretűkórus
hangzását.Műsorukbabekapcsolódott–egyszámerejéig–azegyiktehetségkutatón feltűnt Henderson
Dávid is:egyHozsánna-énekkellépettfel,sikeresen.
ABolykiBrothers amegszokottmagasszínvonalúacappella énekléssel
vívtakiahallgatóságelismerését.
Amárjólismertmagyarfellépők
között volt tov ábbá Pintér Bél a,
CsiszérLászló,PrazsákLászló,DobnerIllés,LakatosPéter, illetveaGáveltestvérek. Mintkiderült,őkközel
ezer saját dicsőítő kompozícióval
járjákazországotésahatárokontúli
területeket.Azemlítettekegyszerre
léptekaszínpadra,sfelváltva,deegymást is kísérve, közösen énekelték
egymásdalait.Nemlehet,denemis
kellkülönbségettenniprodukcióik
között,hiszenmindannyianhitükkel
megerősített,felvértezettzenéjüket
adtákelő.
Jó volt hallani érthető szövegmondásukat,jóvolttapasztalni,hogy
nálukaszövegtartalma,jelentésea
meghatározó.Hiszenazeneszárnyainazevangéliumüzenetéttörekednekeljuttatnihallgatóságukhoz.
Érdemesmegemlíteni,hogyarendezők adományokat gyűjtöttek a
CsakEgyetSzociálisSegítőKözpont
javára.Azintézményarászoruló,a
társadalom perifériájára sodródott
embereknekigyeksziksegíteni,me-

AzezertagúkórusésazenekarHendersonDáviddal

legedőt,élelmiszert,étkeztetéstkínál
számukra.Aközponttevékenységérőlegyrövidﬁlmetisláthatottaközönség.
A műsort konferáló főszervező,
LászlóViktor bejelentette,hogyelindítottákazEzazanapRádiót, melynekzeneiműsoraiazinternetenhuszonnégyóránkeresztülelérhetők.
Akoncertalattagyerekeketszíndarabbal,játékokkal,kézműves-foglalkozásokkalészenésműsorralszórakoztattáktöbbekközöttPintérBélaésaCsemeték.
Atöbbórásrendezvényegyikszép
pillanatavolt,amikoregyházivezetők–közöttükGáncsPéter, aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspöke–léptekaszínpadra,
imádsággalfordulvaJézushoz.
Atavalyiangolfellépőkutánidén
kétamerikaiegyüttesérkezettBudapestre,hogyénekkelészenévelszólítsákmegJézusKrisztust.Texasból–
egyhuszonnégyezertagotszámláló
gyülekezetből–jöttaGatewayWorship zenekarésfantasztikusénekesei.
Az angol szövegeket a kivetítőkön
együttkövetőközönségetazestfolyamántöbbszörismegénekeltettékafellépők, de nem a rockkoncerteken
megszokottmódon–mintegygyülekezetiénekkéntszóltakadalokanézőtérenis.Felemelőpillanatokvoltak.
AprogramotazötszörösGrammy-díjasIsraelHoughton (gitár)és
együttese,aNewBreed zárta.Zenei
értelembenisillikacsapatraa„proﬁ” min ős ítés. Dic sőí tő szöv eg ei t
mindvég ig hihetetlen energ iáv al,
pontosan,dinamikusan,kifejezően
szólaltattameg.Zenéjükbenagospel
mellettmegtalálhatókasoul,afunkyésadzsesszelemeiis.Ötletesés
hatásoshangszerelés,professzionáliselőadástársultmindehhez.
Az amerikai istentiszteletek elmaradhatatlan hangszere, a Hammond orgona is több alkalommal
szerepetkapott,snéhánypillanatra
egyzenekarikiállásnálkristálytiszta,
többszólamúacappella –csakénekesekáltalmegszólaltatott–kórust
hallottunk.Csodálatosvolt.
Azideirendezvénytöbbnemzet
képviselőjénekközösimájávalzárult.
Azóriási,fénybeborultszínpadonaz
amerikaifellépőkkíséretébenszólta
zeneésazénekországokért,nemzetekért, gyarapodó számú hívőért
ezenanapon,hiszenezvoltazEzaz
anap!2013.
g HEtEssyCsaba

Ezazanap,amitnehézszavakbaönteni.Ezazanap,amikoregyarénányiember–Jézusszeretetéthirdetve–fantasztikusenergiákatmozgatmeg.
Elsődöbbenetazahatalmasembertömeg,amelyetezarendezvény
egybetudottszólítani.Másodikdöbbenetaszínpadonállóezerfőegységeésösszhangja…Gyönyörűhangzás,borzongatóérzelmeketváltki,
azthiszem,nemcsakbelőlünk…Rengetegaﬁatal!Ésörömmel,vidáman,Istenfeléfordulvaélvezikazösszejövetelmindenpercét.(…)
Eljöttekbarátainkazországmindenrészéről,ésahatárontúlrólisrészt
vettekejelesnapeseményén.Boldogokvagyunk,hogyrészeseilehettünkennekahuszonnégyórásdicsőítésnek.Találkozzunk2014-benis!
„Hogyzengjennéked,éselnehallgassonfelőledadicséret.” (Zsolt30,13)
g BErtalanZsuzsanna–Szirt-NácsaBrigitta
DeákTériEvangélikusGimnázium
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KERÜLETI MISSzIÓI NAP
b ADéliEgyházkerületmájus11énKiskőrösönmegrendezettcsaládi és ifjúsági missziói napján
alig fértek el az érdeklődők a
helyievangélikusiskolaebédlőjében, ahol Bálintné Kis Beáta
számolt be Nairobiban végzett
szolgálatairól. Több mint hét
éven át a kenyai főváros egyik
nyomornegyedében igyekezett
segíteniarászorulókatazEvangélikus Külmissziói Egyesület
támogatásával és nagy találékonysággal.AIDS-esárvagyermekek ebédeltetését szervezte,
bevételrőlgondoskodottnéhány
özvegyasszony számára azzal,
hogyazáltalukkészítettékszereketmagyarismerőseiközöttárulta, pártfogók rendszeres adományaival pedig negyven diákotsegítetthozzá,hogyiskolába
járhasson…Élményeiről,tapasztalatairól férjével – dr. Bálint
Zoltán vízmérnökkel–közösen
könyvet is írt, Újra Afrikában
címmel,amelynekabemutatója
szinténamisszióinaponvolt.

Harmadszor újra Magyarországon
BeszélgetésBálintnéKisBeátával

–Az ÚjraAfrikábancímbizonyáraarrautal,hogynemelőszörjártak
afeketekontinensen.ALutheránus
Világszövetségkiküldetésében1985–
1991közöttmárszolgáltakmisszionáriuskéntZimbabwében.Mosttehát
haddkérdezzemmeg:milyenújraitthon,Magyarországon?
–Igazábólmárharmadszortérünk
visszaMagyarországra,hiszenakét
említett afrikai országon kívül az
óceániaiPápuaÚj-Guineábaniseltöltöttünknégyesztendőt.Ahazatelepedésmindignagyfeladat.Felkell
számolnunk ottani életünket, meg
kellválnunkmegkedveltbútorainktólsazoktólatárgyaktól,amelyeket
nemhozhattunkmagunkkal–tudván,hogyitthonpedigmindentújrakellindítanunk.
Ezzel együtt azonban örömmel

folyóadományokat.Kétségemnemis
az ő hozzáértésükkel kapcsolatban
van,inkábbabbankételkedem,hogy
aromlógazdaságihelyzetbenújabb
adakozókedvűemberekettalálhatnak
Magyarországon.
–AzegyikbölcsgondolataPélda-

denkire bíz valamilyen küldetést,
feladatot. Nagyon megtetszett nekemazajelmondat,amelyetakülmisszióiegyesületﬁataljaitaláltakki,
sezlettazidénfebruárbantartott
közgyűléscímeis:Merdjobbátenni a világot! Ez a bátorítás nem
nagyképűség.Istenténylegeztbíztaránk.Ki-kiamagahelyénazzala
kevéssel, amennyit Isten rábíz, jót
hozhatakörnyezetébe.
–AzélménybeszámolóntúlBeáta
bizonyárabeszéltarrólis,hogyakenyaiárváktámogatásatöretlenülfolyik.MostmárinnenMagyarországról ﬁgyeli és tanácsolja az Uhuru
gyülekezetbenszolgálóafrikaitestvérekmunkáját.Tudom,megmutatta
nekik,hogyankönyveljékmajdabe-

beszédek könyvében így hangz ik:
„…akimástfelüdít,magaisfelüdül”
(11,25).Hazatértünkótatapasztaljuk,
hogyazemberekitthonrettentően
pesszimisták.Nemlátnakkiutatanehézségeikből.ASzentíráspontegy
ilyenkiutatmutat.Akiönmagakörülforog,csaklefelénéz,azelszédül,
elesik.Távlatacsakannaklesz,akifelemeliafejét.
ABibliaiserrebiztat:emeljükfel
atekintetünketIstenre,shogylássuk
megamásikgondját.Éppenazafrikaiaknyomorakell,hogyráébresszen
bennünket,hogymilyennagyajándék,hogyide,Magyarországraszülettünk.Amiszegénységünkössze
sem hasonlítható azzal a mélyszegénységgel,amelybenőkélnek.Ter-

Szárnynyesegetés helyett elengedés

b ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületmájus11-énBeledenrendezettmisszióinapjándr.Komlósi
Piroska, aKároliGáspárReformátus Egyetem docense Elengedés,megbocsátás címmeltartottelőadást.Acsaládterápiával
isfoglalkozópszichológustennek
kapcsánkérdeztük.

Interjúdr.KomlósiPiroskapszichológussal

F o r r á s : pa r o k i a . H u

–Hogyanéltemegamisszióinapot?
–Alelkembenmájusiszombatrakészültem,dePestenzuhogóesőfogadott,éselkezdtemaggódni,hogyszegényösszegyűltközönséghogyfogaz
esőbenszenvedni.Amikoraztánmegérkeztem a nap helyszínére, nagy
örömmelláttam,melegségésmeghitt
nyugalomvan.Aztgondoltam,hogya
gondviselésismétműködött.
–Miértaktuálisazelengedésésa
megbocsátástémája?
– Ez a probléma valamennyiünk
életébenfolyamatosanjelenvan.Mindig érnek bennünket olyan dolgok,

–Igen,aztszerettemvolna–sajátpéldánkonkeresztül–megértetniahallgatósággal,hogymindenkinekmegkelltalálniaahelyét.Lehet,
hogy nem hate zer kil om ét err el
odébb,hanemtalánacsaládban,a
szomszédok között, de Isten min-
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jöttünkhaza.Hiányoznifognakugyan
afrikaitestvéreink,ámitthoncsaládtagok,barátokvártak.Ésmitagadás,
felszabadítóérzés,hogyitthonszabadabbanjöhetünk-mehetünk.AfehéreknekNairobibanbizonynemtanácsoskimenniükazutcára.Ottmindigautóvalközlekedtünk.Örülünk
annakis,hogymostszínházbamehetünk,shogyolyankulturálisélményekben lehet részünk, amelyeket
nélk ül öznünk kell ett. Könnyen
„visszaakklimatizálódtunk”.TalánIstenszándékosanadtanekünkazta
képességet,hogymindigalkalmazkodnitudjunkakörülményeinkhez.
–Nyolcévvelezelőttúgybeszéltek
akenyaikiküldetésről,mintamelybenIstenvezetésétlátják.AmisszióinapdélutánialkalmánakBeátaa
Hét év hét hónap Kenyában címet
adta.Tudjuk,aBibliábankülönösjelentősége,gyakranszimbolikusértelmevanahetesszámnak.
–Semmifélebűvöserőtnemtulajdonítunkennekaténynek.Véletlenülalakultígy.Igaz,érdekesvoltfelfedeznünk,hogyaférjemírásbafoglalt munkaszerződéséb en (Bálint
ZoltánaFAO,azENSZMezőgazdasági és Élelmezésügyi VilágszervezetekiküldetésébendolgozottNairobiban–aszerk.) akezdőmunkanaptólazutolsóigpontosanhétév,hét
hónapéshétnap(!)teltel.Ámnem
emiatt, hanem Isten igei vezetése
alapján tudtuk mindig, hogy a helyünkönvagyunk.Néhatermészetesen„fortyogtunk”,hanemúgyalakultakadolgok,ahogyanszerettükvolna,deegypercigsemvoltkétségünk
afelől,hogyazőterveiszerintalakul
azéletünkésaránkbízottaksorsa.
–Akiskőrösialkalmoniserrőlbeszélt?

amelyekfájdalmatokoznak.Ezekkel
megkellbirkóznunk,elkellengednünk,túlkelljutnunkrajtuk,hogyelőrehaladhassunkazéletünkútján.Egyegykapcsolatbannagyonsoksérelem
éri az embert; a legfájóbbak éppen
azokbanakapcsolatokban,amelyekben leginkább keressük a biztonságunkat,aholelfogadásraésszeretetrevágyunk.Gyakranhallomeztabánatoskifakadást:„Miértvanaz,hogy
pontazokatbántomaleginkább,akiketalegjobbanszeretek?”
Ezsajnosígyvan.Hamagunkbanézünk,bekellismernünk:alegtöbbindulatotthon,aszeretteinkközötttud
kijönnibelőlünk.Ennekamagyarázataegypszichológiaijelenséggelérthetőmeg.Fontosszámunkraabiztonságoskapcsolat,kötődés,elfogadottság,
ésaminteztabiztonságotvalamiértveszélybenérezzük,azonnalfeszültállapotbakerülünk.Abizonytalanság,a
szorongáselőhívbennünkegyolyan
stresszállapotot,amelyaztánagresszív
megnyilvánulásokhozvezet.
–ElőadásábanÖnmegkülönböztetteasérelemésasértésfogalmát.Mit
jelentenekezekpontosan?
– Érdemes megkülönböztetni a
kapcsolatokbanasérelmeketésasértéseket.Asérelemaz,haénmagam
úgyérzem,hogyvalakimegsértett–
bántómegjegyzés,kritika,megnem

értettség, félreértés. Ezeket nagyon
sokszorúgyértelmezzük,hogyakitől
ilyetkapunk,azellenünkvan,szándékosanleértékelnek,elutasítanakbennünket.Deazeseteknagyrészébena
beszélőneknemezaszándéka.Ilyenkorvalószínűlegazaprobléma,hogy
nagyonsokkorábbisérelem,elutasítottsághalmozódottfelalelkünkben,
ésemiatttúlérzékenyeklettünk,ottis
sértésthallunk,aholnincs.Mertautomatikusanmindenrőlazjuteszünkbe,hogyminketmármegintbántanak,
mármegintnemértenekmeg,már
megintnemfogadnakel,mármegint
nemvagyunkelégjókamásiknak.
Másasértés,amelyetamásikemberszándékosanokoznekünk.Sokféleképpentudunkerrereagálni.Atipikusreakcióaz,hogyvagybezárjuk
afülünket,vagyazonnalindulattalválaszolunk.Denagyonfontos,hogyazt
vegyükészre,érzékeljük,hogyamásikembernekvelemvalamibajavan.
Eztalegjobbtisztázni.Vagyismeghallaniabántást,szembenézniveleés
megbeszélni.Asértéseketmegkelltanulnunk megfelelő módon kezelni.
GaryChapman egyikkönyve,amely
Aszeretetmásikarca–aharag címet
viseli,erretanít.
–Misegíthetelengedniasérelmeinket?
– Ha körülnézünk, látjuk, hogy

ezekbenafájdalmakban,sérelmekben
másoknakisrészükvan.Ezegypicit
enyhítiafájdalmat.Aztánelemzően
gondolkodnikellazon,hogytulajdonképpenhogyisjutottunkelegyüttide.
Érzékelnünkkell,hogyabántás,asérelemokozás pillanata előtt nagyon
sokjóisvoltakapcsolatban.Fontos,
hogyegy-egysérelemmiattneírjuk
átamúltat,neértékeljünkátrögtön
mindent.
–Hogyanjuthatunkelamegbocsátásig?
–Amegbocsátáshozazkell,hogy
akarjam,morálisanérezzem,hogya
helyzetvalamilyenrendezéstkíván.A
kapcsolatokat,amelyeketkaptunk,át
kellmenteniamegromláson,megszakadáson. Meg kell keresni először
azt,hogymimittettünk,mivelidézhettükelőeztahelyzetet.Utánaazon
kellgondolkodnunk,hogyamásikhogyanérezhettemagát,hogyancsúszott
beleebbeaviselkedésbe.Tehátasajátrészemetmegkellbánni,ésamásikrészétistudatosanmegkellnevezni.Haelöltudokjárniabban,hogyaz
énrészemetbeismerem,ésazértbocsánatotkérek,akkoramásiknakis
könnyebbleszbocsánatotkérnie.
–Azelengedésaszülő-gyerekkapcsolatbaniskulcskérdés.Családterapeutakéntszerzetttapasztalataialapjánmiavéleményeerről?

mészetesennemmindenkinekkellaz
afrikaiakatsegítenie,ki-kidöntseel,
hogykikettámogat.Egyafontos:Istenáldásaannakazéleténvan,aki
másokraisgondol.
–Tudom,hogymásoktámogatásárólBeátáéknemcsupánbeszélnek,
hanemagyakorlatbanismegvalósítják.Az ÚjraAfrikábancíműkönyvük magánkiadásban jelent meg,
amelynekköltségétteljesenmag ukravállalták.Akikifizetiazezernégyszázforintosárat,aztudhatja,hogy
abevételteljesegészébenaNairobiban élő árvák és özveg yek közötti
szolgálatot seg íti. Aki nem jutott
hozzáakötethezKiskőrösön,hogyan
szerezhetibe?
– Elsősorban tőlünk vásárolható
meg.Igyekszünkminéltöbbgyülekezetetmeglátogatni,hogybeszámolhassunkkenyaimissziónkról.Ilyenalkalmakramindigviszünkmagunkkal
akönyvből,deazEvangélikusKülmisszióiEgyesületsokakáltalismert
címénismegrendelhetőlesz:EKME,
1085Budapest,Üllőiút24.
–Kenyábólvalóhazatérésükóta
elteltmárjónéhányhónap.Hamost
hallja Nairobi nevét, mire gondol
elsőként?
– Ez a szó jut eszembe: otthon.
Igen,mégmostiseztafogalmatidézifelbennemennekanagyforgalmú,
szörnyennyüzsgővárosnakazemlítése.Ottéltünktöbbminthétévenát,
sennekazélményekitörölhetetlenül
bennünk marad. Ha holnap reggel
nairobi szobánkban ébrednék, azt
hiszem,alegnagyobbtermészetességgelfolytatnámaztazéletet,amelyet
otthagytunk…Leginkábbperszearcokéshelyszínekjelennekmegelőttem.Egybörtön,aholnőirabokatlátogattunkmeg,templompadok,amelyeken ülve fűzték az asszonyok a
gyöngyöket,azárvagyermekekkedvestekintete,azudvar,aholazebédért
sorakoztak… Arcok, amelyeket ha
felüdítünk,magunkisfelüdülünk.
g B.PintérMárta

–Agyerekkorisérelmekésazifjúkorbanszerzetttapasztalatoknagyon
megtudjákterhelniakésőbbiházasságot.Fontos,hogyapárválasztásfolyamatatartalmazzaaztamozzanatot
is,hogyamúltamtóleltávolodom.A
szülőknekpedigképesnekkelllenniükagyereküketútraengedni.Hagyni,hogyeltávolodjon,hagyni,hogykiválassza, hogy mik azok a dolgok,
amelyeketfolytatniakar,ésmelyeken
akarváltoztatni.
Az aggódó és leértékelő szülői
mondatok:megannyiszárnynyesegetés.Deagyerekeknekkikellpróbálniuk a szárnyaikat. A madárszülők
milyenbölcsek:hagyják,hogyakicsik
próbálkozzanak.Atúlféltés,atúlgondoskodásamigyarlóságunk,nema
gyerekek fejlődését szolgálja. Nagyonsokszorlátom,hogyegyházasságazértnemtudjólműködni,mert
mindakétfélhazahúzaszüleihez–
vagyúgyismondhatnám:hazahúzzák–,sonnanvár,onnannyújtanak
nekisegítséget,ahelyetthogyatársávalközösendolgoznaamegoldások
keresésén.
Az elengedés nem könnyű, mert
megkellélnünk,hogyvalamivelkevesebbekleszünk.Haagyerekünket
engedjükel,azaktívanya-vagyapaszerepünkleszkevesebb,deezzela
gyermekünkönállóságát,fejlődésétsegítjük.Nekünkpedigtovábbifejlődésre,meglévővagyújonnanalakítandó
kapcsolataink gazdagítására nyílik
lehetőségünk.
g AdámiMária

EvangélikusÉlet
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b Közelezerháromszázanvettek
résztmájus11-énaDéliEvangélikusEgyházkerületcsaládiésifjúságimisszióinapján–köztük
majdharmincanKecskemétről
érkeztekKiskőrösre.Néhányukatkérdeztemarról,mijelentetteszámukraalegtöbbet.

Hulej Enikő másodlelkész sikerként
könyveliel,hogygyerekeket,ﬁatalokatésfelnőtteketegyarántsikerültelcsábítaniukKiskőrösre.Ráadásulhazafelétöbbektőlisolyanvisszajelzéseketkapott,hogymegmozdító,lendületesnapállmögöttük.
Azegyházmegyeimisszióilelkészi
tisztségetisbetöltőEnikőkorábban
számos bibliakört vezetett már, de
mosthosszabbszünetutánvállaltújrailyenfeladatot.
„Olyan volt, mintha kiscsoportos
lelkigondozáson lennék. Rengeteg
konkréthelyzetkerültelő–családijellegűkonﬂiktusok,gyülekezetenbelüli
sérelmekésanépekközöttibékétlenségekegyarántszóbajöttek–,éskerestükisezekreamegoldást.Külön
örültem,hogynemcsakénpróbáltam
–mintcsoportvezető–megoldástjavasolni,hanemegymásnakistudtak
segíteniatestvérek.Komoly,egyszersmind közvetlen hangvételű volt a
beszélgetés.Utólagaztérzem:egyetlenfeleslegesszósemhangzottel.”
***
KrettGyörgy felügyelőelőszörvoltkerületimisszióinapon.Mintmondja,
őmaganemkönnyenelegyedikszóba másokkal, ezért új ismerősöket
nemszerzett,deakorábbról,másegyházi rendezvényekről ismert evangélikustestvérekkelörömmelváltott
néhánymondatot.
Akiscsoportban,amelybekerült,
bárkielmondhattaagondolatait–de
főkéntkét-háromembervitteaszót.
Akikúgyérezték,vankinek,vanmit
megbocsátaniuk, azok mécsest is
gyújthattak.
DélutánGáncsPéter püspökToleranciaés/vagymisszió? címűfórumbeszélgetésénvettrészt.Shogymit
vontlekonklúzióként?„Alegfontosabbaz,hogylegyünktisztábanasajáthitünkkel.Miközbenmásokvallásáttiszteletbentartjuk,asajátnézeteinkbőlnemengedhetünk.”
***
GergelyZsuzsanna nagyonvártaezt
azalkalmat.Amikorévekkelezelőtt–
akkormégidősédesanyjával–először
járt kerületi missziói napon, megdöbbentattól,hogymennyievangélikussallehetegyhelyen.(Addigcsak
aszűkkiskecskemétigyülekezetetis-

Kiskőrösi
morzsák
merte.)Ezazótaismindignagyhatássalvanrá–különösenakkor,amikor
mindenkiegyütténekel.
A szabadon választható programok közül a kenyai árva gyerekek,
egyedülállóanyákközöttiszolgálatról
hallgattamegBálintnéKisBeáta előadását.Azérteztválasztotta,mertőis
aztvallja:„Azelesettekenazember,
aholtud,segítsen.”
***
KomlódinéAlföldiErzsébet 2006óta
–egykivételével–mindenmissziói
naponrésztvett.Számáraisazjelenti
alegnagyobbélményt,hogyilyensok
evangélikustestvérközösségébenlehet.Szerinteasokprogrammiattúj
kapcsolatokkötésérenincsigazánlehetőség,determészetesenőisörömmelüdvözliazokat,akikkelkorábban
másholmárösszeismerkedett.
Anyitóalkalmonfentültakarzat
sarkában,sajnosottDeákLászló igehirdetésétaliglehetetthallani.Azáróistentiszteletrőlkedvesüzenetként
hazahozta, amint Szabóné Mátrai
Marianna akéttenyerünkbehelyezteavigasztalásésatürelemajándékát.
„Adélutániprogramokközülmár
akkorkiválasztottamVargaGyöngyi
orgonazenésáhítatát,amikormegláttamaplakátot.Tudtam,hogyerrefogokelmenni–ésnemiscsalódtam.Az
elhangzottakbóllegjobbanakövetkezőtörténetragadottmeg:mindannyianegykötéllelvagyunkösszekötvea
Jóistennel;éneztmagambanaszeretetfonalánakneveztemel.Mi,emberekeztaköteletmindigelvágjuk,deIstenújraésújraösszeköti.Akötélígy
egyrerövidebblesz,mipedigegyreközelebbkerülünkhozzá.”
***
DobraiLotti ésOláhNiki aKecskeméti
ReformátusÁltalánosIskolanyolcadikostanulói;előszörvoltakilyennagy
horderejűegyház(kerület)ialkalmon.
Aziskolábanugyankeresztényﬁatalokkalvannakkörülvéve,deagyülekezet
ifjúságicsoportjakicsi,ezértnagy–egyszersmindfurcsa–élményvoltszámukraennyievangélikusﬁatallalegyütt
lenni.(Akerületimisszióinaponbelül
rendeztékmegakerületiifjúságinap
programjaitis.–Aszerk.)
Tetszettnekikanapszervezettsége
ésaz,hogynemerőltettekrájukegy
programotsem,hanemszabadonválaszthattakközülük.Ateológusokból
állóAgape koncertjétmindkettenél-

vezték;afelnőttekkelközösprogramok
közülLottitanyitó-,mígNikitazáróalkalomérintettemegkülönösenis.
Szerettékvolnameghallgatniazafrikaielőadástis,demárnemvolthely
ateremben.
Akultúrákközöttimissziórólszólóbeszélgetésenkülönbözővallások
képviselőineköltöztekbe.Lottihindu,
mígNikinévlegeskereszténylett.
„Kaptunkegy-egylapot,ésarajta
lévőinformációkatúgykellettfelolvasnunk,minthaigazaklennénekránk.
Ígysokkalélvezetesebbvolt,mintha
egyszárazelőadásthallgattunkvolna”
–meséliLotti.
„Voltegyolyankérdés,hogymiavéleményemJézusról,szeretnék-eolyan
lenni,mintő–folytatjaNiki.–Errea
következőt kellett válaszolnom: »Ha
őszintelennék,akkorbevallanám,hogy
acsodákbanésafeltámadásbannemhiszek–denemvagyokőszinte.«Tetszett,
hogykicsitmásnakadhattamkimagam,
mintakivalójábanvagyok–ugyanakkorkényelmetlenvoltúgytenni,minthaJézussemmitnemjelentenenekem.”
***
KatonaJózsef párjávaléskétkisgyermekévelérkezettKiskőrösre.Tavalyés
tavalyelőtt is részt vettek a kerületi
misszióinaponBonyhádon,ésakicsik
mindkétalkalommalagyerekprogramokramentek.
„Bálint –akiötévesleszszeptemberben–ezúttalfélénkebbvolt,velünk
maradt,deahétévesLéna nagyonjól
éreztemagátazóvodaifoglalkozásokon. Lelkesen mutatta a koronáját,
amelyetkészített,meséltagyurmázásról, és a helyi pedagógusok reggeli
bábelőadásátisélvezte.”
Anyitóevangélizációrólamáremlítettbábelőadásmiattmaradtakle,a
záró istentiszteletről pedig ugyancsakagyerekekmiattjöttekki.HelyetteelsétáltakPetőﬁszülőházához,ésbelehallgattak a Bács-Kiskun megyei
fúvószenekaroktalálkozójába.
Azebédutániprogramokközüla
HétévhéthónapKelet-Afrikában címűelőadásonvettekrészt.JózsefkorábbanolvasottmáraBálintházaspár
kenyaiszolgálatáról,ésmostiscsodálattalhallgatta,hogymikéntképesvalakiilyenhosszúidőnkeresztülkülmissziósfeladatotvállalniegyidegen
országban–ugyanakkorazelőadásarraisrádöbbentette,hogyhelybenis
vanhol,vankineksegíteni.
„Kétévvelezelőttkeresztelkedtem
meg,ésnagyonörülök,hogyaJóisten
kegyelmeáltalilyenközösségbekerülhettünkacsaládommal.Áldottvoltaz
egészrendezvény,ésaszervezőkismindentmegtettekazért,hogyjólérezzük
magunkat.Leakalappalelőttük!”
g Lejegyezte: VitálisJudit
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HETI ÚTRAvALÓ
JézusKrisztusmondja:„Jöjjetekénhozzámmindnyájan,akikmegfáradtatok,
ésmegvagytokterhelve,ésénmegnyugvástadoknektek.” (Mt11,28)
Szentháromság ünnepe után a 2.
hétenazÚtmutató reggeliéshetiigéibenIstenhívminket.Nevessükmegazt,akiszól!AzÚr„Istenbeszédeélő
ésható:élesebbmindenkétélűkardnál,ésmegítéliaszívgondolataitésszándékait”.(Zsid4,12;LK)Jézusehívásábanamegnyugvásüdvösségetjelentaz
egészemberszámára.Istenszereteteésjóságakörülöleliéletünket.„Mi,akik
élünk,áldjukazUratmindörökké!”(GyLK749)Mais„boldogaz,akiIsten
országánakvendége”. AzÚrhívásamostnekünkszól:„Jöjjetek,mertmármindenkészenvan.” Azottéselőszörmeghívottakvilágigazdagságukmiattnem
értekrá,„nemmehettek”,„demégvanhely” mindenkinek.(Lk14,15.17.22)
„Boldogok,akikhivatalosakaBáránymenyegzőjénekvacsorájára!” (Jel19,9)
Krisztusegytesteazsidókbólésapogányokbólállógyülekezet;sőktöbbé
nem„idegenekésjövevények,hanempolgártársaiaszenteknek,ésházanépeIstennek”. AzÚrban„tiisegyüttépültökazIstenhajlékáváaLélekáltal”.
(Ef2,19.22)Abölcsességsabalgasághívogatásaugyanúgykezdődik:„Aki
tapasztalatlan,térjenbeide!” Ámcsak„abölcsességkezdeteazÚrnakfélelme,ésaSzentnekamegismeréseadértelmet”. (Péld9,4–16.10)Istenhív(lásd
Ézs55,3;Jer31,25),keressük,amígidőnkvan.Jézusbanközeljött,ámazAtyát
azismerheti,„akinekaFiúakarjakijelenteni”. (Mt11,27)Mózesgyilkolt,s
elmenekültMidjánföldjére.OttmegvédtealeányaitReuélfőpapnak,akiőt
aházábafogadta:„Hívjátokide,ésegyékvelünk!” (2Móz2,20b)Jövevénylett
idegenföldön;deminekünksincs„ittmaradandóvárosunk,hanemazeljövendőtkeressük”. (Zsid13,14)Elkánagyermektelenfelesége,AnnaismegnyugvásttaláltSilóban,azÚristenházában.ASeregekUráhozkiáltottnyomorúságában,serősfogadalmattett:ha„ﬁúgyermeketadszszolgálólányodnak,akkoregészéletéreazÚrnakadom”. (1Sám1,11)MegvendégelteahozzájöttsőthallgatónégyezerférﬁtscsaládjaikatazÚr,mertaMessiásnépénektanítója,orvosa,szabadítójastáplálója.Etettévelateljességetésatökéletességetiskiábrázolta:„…vetteahétkenyeretésahalakat,hálátadott,
megtörte…Mindnyájanettek,ésjóllaktak,azutánösszeszedtékamaradék
darabokathéttelekosárral.” (Mt15,36–37)Agonosztevőkközüla„jobb”már
nagypéntekenIstenországánaklakójalett.Őelismertebűnösségét,ajogos
büntetésétishittelkérte:„Jézus,emlékezzélmegrólam,amikoreljösszkirályságodba.” (Lk23,42)Luther szerint:„AlatorjóllátjaamagavétkemellettJézusártatlanságát.Smiegészenhasonlatosakvagyunkhozzá.Kiáltsunkmi
isKrisztushoz!”AzÚrprófétájamegjövendöltenépehazatérését–ezelőképeisazöröklétvacsorájának:„Megjönnekmajd,ésujjonganakSionmagaslatán,élvezikazÚrtólkapottjavakat…” (Jer31,12)„ASionhegyén,Uram
Isten,/Tiedadicséret!//Örvendeznekésénekelnek.”(EÉ488)
g GaraiAndrás
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

Tengelic

lyoskorcsoportszámárakészült–
feladataiközüloldhattokmegtiis
néhányat.

Totó
b) Hogyankezdődika150.zsoltár?
1–„DicsérjétekazUrat!”
2–„DicsérjétekIstent!”
x–„MindenlélekdicsérjeazUrat!”
m e S é l n e k a Z á l l at o k

c) Hogyanvégződika150.zsoltár?
1–„DicsérjétekazUrat!”
2–„DicsérjétekIstent!”
x–„MindenlélekdicsérjeazUrat!”

lományegyrészeősszelDél-Európábarepül,télenistalálkozhatunktengelicekkel. Rendszeresen érkeznek
hozzánkcsapatokSkandinávia,UkrajnaésOroszországfelől.
Magyarországonatengelicgyakorimadár.Atélirehozzánkérkezettek
atélvégefelégyakranegymagasabb

d) A150.zsoltárszerintpontosanhol
dicsérjükIstent?

Betűszó
Alkossegyszótakezdőbetűkből!Melyiktörténetbenszerepelezsokszor?

(Megoldás:Kánaán.Ábrahámelhívása)

e) AmikorJézusútbanvoltJeruzsálemfelé,éstalálkozottatízleprással,
ekétvidékközöttjártaSzentírásszerint:
1–SamáriaésJúdea
2–SamáriaésGalilea
x–GalileaésJúdea
f ) AtízleprásközülazegyikígydicsőítetteIstent:
1–fennhangon
2–énekelve
x–kitártkarokkal

g) Amikoraleprásokatemplomhoz
értek…
1–elfáradtak
2–megtisztultak
x–megláttákJézust
h) MiJézusutolsómondataavisszatértlepráshoz?
1–„Keljfel,menjel,hitedmegtartotttéged.”
2–„Devajonnemtízentisztultak-e
meg?”
x–„Szóljatöbbieknek,hogydicsőítsékIstent!”

Jézus születése
Számozzátok be a történet sorrendjébenazalábbimondatokat!
☐ FelvittékJézustJeruzsálembe.
☐ MenjünkelegészenBetlehemig!
☐ Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nekteknagyörömet!

A rajzon csigavonalban elrejtőzöttegymondat.Keressétekmeg,

☐ AJézusnevetadtákneki.
☐ Máriapedigmindezeketadolgokatmegőrizteésforgattaaszívében.
☐ DicsőségamagasságbanIstennek!

ésírjátokaszaggatottvonalra!Ki
mondtakinek?

ra jz: Budai tiBor

Csigavonal

1–szentélyében
2–templomában
x–aföldön

(Megoldás:6,3,1,5,4,2)

a) Hányversbőlálla150.zsoltár?
1–hét
2–hat
x–öt

(Megoldás:a–2;b–1;c–1;d–1;e–2;f–
1;g–2;h–1)

Sokan stiglicként ismerik a német
Stieglitz szómiatt.
Egyikealegtarkábbmadarainknak.
Aﬁatalokfejeazelsővedléselőttmég
szürke,deszárnyukonmárottdíszlikagyönyörűaranysárgaszalag.
Atengelicfasorokban,kertekben,
gyümölcsösökben mindenütt előfordul,deazárterdőbenemmegy.
Ahíménekenagyonszép,folyamatos,kedvescsicsergés.
Apárokmájusésjúliusközöttkétszerköltenek.Atojónövényiszálakbólépítiafészket,acsészétnyárfapihévelbéleliki.Lakóhelykéntkedveliaz
akácot,atelepülésekutcáingyakori
gesztenyétésgömbakácot.Afészek
mindigvalamelyikkinyúlóágonépül.
Atojóegyedülkotlik.Melegidőben
hagyjacsakelrövididőreafészket,de
párjaishoznekiélelmet.Aﬁókákat
mármindkétszülőgondozza.
Atengelicmagevőmadár,alegkülönbözőbbaprómagvakatfogyasztja.

Tudáspróba

Ez alkalommal az idei országos
evangélikushittanversenygyülekezetidöntőjének–az1–2.osztá-

fángyülekeznek,éskórusbanénekelnek.Járnakatélietetőreis.
Korábbangyakrantartottákkalitkában,mavédett.Természetvédelmi
értékehuszonötezerforint.
g SchmidtEgon
kérdések
1.Vajonhánytojásvanatengelicfészekben?
2.Milyenszínűekatojások?
3.Aﬁókákmikorrepülnekkiafészekből?

(Megoldás:„Engedjétekhozzámjönniakisgyermekeket,ésnetiltsátokeltőlem,mertilyenekéazIstenországa.”Jézusmondtaatanítványoknak.)

Válaszok:1.többnyireöt;2.kékesfehéralaponpettyezettek;3.kétheteskorukban.

Aﬁókákatazonbanfőleghernyókkal
ésmásrovarokkaltáplálja.Nemacsőrébentartvahozzaatáplálékot,mint
példáulacinegevagyafeketerigó,hanemabegyébentárolt,felpuhulteleségetöklendeziaﬁókáktorkába.
Amezőkönkülönösenazokataterületeketkedveliatengelic,aholsok
bogáncs van. Nagyszer ű látvány,
amikoratucatnyivagymégtöbbmadáraranysárgacsíkos,feketeszárnyávalverdesveegyensúlyozabogáncsokon,miközbenhegyescsőrévelazaprómagokatszemelgeti.
Nyárvégénésősszelcsapatokba
verődvejárjákahatárt,gyakranmás
pintyfélékkel,kenderikékkel,fenyőpintyekkeltársulnak.Bárahazaiál-
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Ülésezett a zsinat
b AMagyarországiEvangélikusEgyház2012-esgazdálkodásárólszóló
beszámoló,amisszióimunkaágátszervezésévelkapcsolatoskérdések
áttekintéseéstucatnyiországostisztségviselőjelentése–többekközöttezekatémákszerepeltekazelmúlthétpéntekénaBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumdísztermébentartottzsinatiülésszak
napirendjén.Anyitóáhítatotdr.FabinyTamás, azÉszakiEgyházkerületpüspöketartottaatizenkétévesenatemplombantanítóJézus
történetealapján.EzutánGáncsPéter elnök-püspökiktattabetisztségébeaBorsod-HevesiEgyházmegyekétújzsinatiküldöttét,Tóth
Melindát ésBuday-MalikAdriennt.

Az érdemi munka választásokkal
kezdődött,azsinatügyrendibizottságánakmegüresedettelnökiposztjátkellettbetölteni.Ajelölésieljárásban tizennégy személyre adtak le
ajánlástaküldöttek,decsakdr.SzárazCsengeGitta ésÖrdögEndre vállaltaajelöltséget.Aválasztáselsőfordulójanemhozottdöntést,demielőtt
amásodikfordulórasorkerülhetett
volna, Ördög Endre bejelentette
visszalépését.Ígyegyszerű,nyíltszavazással dr. Száraz Csenge Gittát
választottákmegatagokazsinatügyrendibizottságánakelnökévé.
Azországosbíróságlelkészibírójának Verasztó János répcelaki lelkészt,nemlelkészijegyzőjénekpedig
dr.RegősNorbertet választottaatestület. Az országos számvevőszék
tagjaiközéBöröczAnikót,Gömböcz
Róbertet ésKriskóAndrásnét delegálta.Végülzsinatijegyzőtválasztottdr.
BaráthKatalin személyében.
A tanácskozás a Magyarországi
EvangélikusEgyház2012.évigazdálkodásárólszólóbeszámolóvalfolytatódott.AzelőterjesztőCsorbaGábor,
azországosirodagazdaságiosztályánakvezetőjevolt.Azsinatkérdések
ésvitanélkül,egyhangúlagfogadtael
abeszámolót.

MuntagAndrás előterjesztésébena
szolidaritásitörvénybevezetésévelkapcsolatoskérdésekettekintetteátatestület.Azelőterjesztővázoltaatörvény
előéletét,arendszerszerkezetét,aműködtetéseljárásrendjét,abiztosítottak
körét.Szóltbevezetésénekkövetkezményeirőlis.Reményétfejezteki,hogya
törvénnyel foglalkozó munkabizottságamégszükségesfeladatokatanyár
folyamáneltudjavégezni,ígyősszela
gazdaságibizottság,azországospresbitériumésazsinatistárgyalnitudja.
Hiszen–ahogyantöbbzsinatitagis
hangsúlyozta–atörvénybevezetését
továbbhalasztanimárnemlehet.
Döntöttekaküldöttekarrólis,hogy
azsinatképviseletébenmájus31-ével
ajogszabállyalfoglalkozóbizottságba
delegálják Abaffy Zoltánt, a zsinat
nemlelkészielnökét.
Egyházunkjövőjeszempontjából
kardináliskérdéskerültezekutána
tagokelé.LuptákGyörgy esperes,az
országosmisszióibizottságelnökeelvi,előkészítővitakeretébenamisszióimunkaszínvonalasabbátételével
kapcsolatosfeladatokszükségességérőlszólt.Hangsúlyozta,hogytörténelmipillanatérkezettelegyházunk
számára is a népszámlálási adatok
nyilvánosságrakerülésével.Azada-

tokarrasarkalljákazegyházjövőjéértfelelősségetérzőembereket,hogy
valamittegyenek.
Stratégiaiszempontbólfontosnak
nevezte,hogyhittudományiegyetemünkönvégérvényesenvezessékbea
missziológia oktatását és a missziói
gyakorlatot.Tananyaggáválhatnának
a világban és egyházunkban is jól
működőgyülekezetalapításiés-megújulásimodellek.Aleépülőgyülekezeteket meg kellene próbálni újraéleszteni.Azegyházkerületekmisszióilelkészeitfőállásústátusbakellene
helyezni.Hitébresztőtáborokralenne
szükségaz„erdeiiskolák”mintájára.
Azelőterjesztéstkövetőélénkvitaés
anagyszámúhozzászólásaztmutatta,
hogyazsinatiküldöttek–lelkészekés
nemlelkészekegyaránt–felelősséget
éreznek és elkötelezettek a missziói
munkahatékonyabbátételeiránt.
Atanácskozásazebédutánazországos tisztségviselők jelentéseivel
folytatódott.Agrémiumelőzetesen
arróldöntött,hogy–miutánajelentéseketkorábbankiküldték,ésvéleményeznilehetettőket–,eltérveaz
érvényesügyrendtől,aplenárisülésenvitanélküldöntenekróluk.Kivételtazországosfelügyelő,azelnökpüspökésazsinatlelkésziésnemlelkészielnökénekbeszámolóijelentettek.Ezeketmajdanovemberiplenárisülésenfogjákmegvitatni.Azezalkalommalnapirendenlévőjelentések
mindegyikételfogadtaazsinat.
Azülésszakutolsónapirendipontjakéntatényfeltáróbizottságjelentéséthallgattákmeg–zártülésen–
aküldöttek.
Atizedikzsinatharmadikülésszakadr.HafenscherKároly lelkészielnökzárszavávalfejeztebemunkáját.
g KissMiklós

Irodai munkatársak a kulisszák mögött
b Egyházunkországosirodájának
dolgozói látogatást tehettek –
Kákay István országos irodaigazgató korábbi kapcsolataibólfakadóan–aMagyarÁllami
Operaházépületében.Amunkatársak május 30-án nemcsak a
turistáknakismegmutatottvagy
azoperabarátokáltalislátható
helyekre tekinthettek be, hanemadíszletekmögéis.

Bár odakint zuhogott az eső, az
ódonfalakközöttmegállnilátszottaz
idő,amikorazországosirodanépes
csapatabirtokbavetteazAndrássyút
22.számalattiimpozánsépületet:az
alagsortólaszínpadonátazemeletigkörbetekinthettekaházban.
AzOperaháznemcsakBudapest
egyiklegjelentősebbműemléke,hanemaháromszázévesmúltravisszatekintő mag yar operajátszás első
számúintézménye,komolyzeneikultúránkszimbóluma.
Megtudtuk,hogyazYblMiklós ál-

taltervezett,lenyűgözőneoreneszánsz
palota1884.szeptember27-énnyitottamegkapuit.Akorabelinagyközönségérdeklődésétjellemzi,hogyanyitóünnepségkishíjánbotránybafulladt,
mivelakíváncsitömegbetörtazelőcsarnokba,ésaposztolórendőröknek
kellettkituszkolniazembereket.
Az épület minden szegletében
olyanalkotóművészekkezenyomát
fedezhetjükfel,mintLotzKároly,Székely Bertalan, Than Mór és Stróbl
Alajos.
Aműszakimegoldásokforradalminak számítottak: a bécsi Asphaleia
társaságvízhidraulikávalműködtetett
színpadgépezetétazegészvilágonitt
alkalmaztákelőször.Alevegőztetést
már a kezdetektől az épület saját
légkeringetőrendszerebiztosította,
sőtaforrónyárielőadásokalatta„légkondicionálást”ismegtudtákoldanijégtömböksegítségével.
Rekodrokisfűződnekaházhoz:a
harmincmázsás,bronzbólkészültnézőtéri nagycsillár, amelyet egy kézi
csörlősegítségévellelehetengedniegészenaföldszintiszékekig,maipartör-

ténetiműemlék.Azaranyozásrahárom kilogramm aranyat használtak.
Az Operaházhoz szervezetileg a
MagyarNemzetiBalettésazErkel
Színháztársulataishozzátartozik,így
amegakomplexumtöbbszázembernekadfolyamatosmunkát.
Azépületbenhatalmasterekvannak,amelyekreazirodaidolgozókis
rácsodálkozhattak.Aszínfalakmögöttpéldáultaláltunkegynyolcmétermagasliftet,amelyetadíszletek
szállítására használnak. Az épület
legmagasabb pontja 50,69 méterre
van az utcaszint felett, a beépített
alapterületpedigafő-ésoldalbejáratoklépcsőinélkülis5383,2négyzetméter.Magánakaszínpadnakaterülete 634,55 négyzetméter, a hátsó
színpadmégplusz252,98négyzetméter.Aszínpadtérlegnagyobbmagassága48,5méter,asüllyesztőaljátóla
tetőaljáigígyhatalmasdíszletekkel
isbelehetrendezni.
Ottjártunkkor épp egy díszlet
összeállításátisnyomonkövethettük.
g Szövegésfotó:
Horváth-BollaZsuzsanna

Megújul a Deák tér
InterjúPotznerFerencnívódíjasépítésszel

–AtöbbévtizedeelhanyagoltVárkert Bazárt most rohamtempóban
újítjákfel.Milyenfunkciójavoltrégenennekaterületnek?
–AVárbazárakirályikerteketszegélyeződíszletneképültavárosfelől.
Azeredetikompozícióperemeinlakóépületek,palotákálltak,köztüka
bazársorokpavilonokkal,azegyüttes
közepénpedigegylépcsősrámpahelyezkedikel–ezvezetfelakertbe.Ez
azegyüttesmaismegvan,csupánaz
épületekfunkcióiváltoztakazidőfolyamán.Azészakipalotákbanakirályi testőrség tagjai laktak, a déliek
bérpalotakéntműködtek.
ADuna-partranyílóbazároksze-

Ahelyismeretbőladódóana2011decemberébenkiírttervezőiközbeszerzésipályázatunkmegvoltalapozva,viszonylagjólsikerültösszeállítani.
– A közeljövőben remélhetőleg a
Deáktérievangélikustömbismegújul.
Miarekonstrukciócélja,menete?
–AcélegyInsulaLutheranalelkiségiéskulturálishelyiségegyüttes
kialakítása a parókiaépületben: az
EvangélikusOrszágosMúzeumésa
HuszárGálkönyvesboltmegújul,és
terveinkszerintlétrejönegykávézó
ésegyKalákalemezbolt.Apincében
időszakoskiállítótér,valamintkulturáliseseményekrendezésérealkalmas
térlétesülne.Ahelyszűkösségeviszontproblémátjelent,ezértazacél,
hogynagyvonalúan,abelsőterekminélkisebbfeldarabolásával,alehető
legtakarékosabbanalakítsukkiaközöskiszolgálóhelyiségcsoportokat.
Lehetővékelltenni,hogyazépület
funkcióiátjárhatóklegyenek:akávézóbólátlehessenmenniakönyvesboltba, ahol múzeumi belépőjegyet
válthatnakalátogatók,ésígytovább.
Atérszervezésésműködtetésátalakításaegyüttműködéstkívánarésztvevőktől.Szerethetőhelyetkelllétrehoz-

repéteredetilegsemtudtákmeghatározni,ígykihasználatlanulmaradtakegészenahatvanasévekig–ekkorműteremkéntadtákkiőket.Az
utcaszint fölött nyolc méterrel, a
geometrikusneoreneszánszkerthelyénműködöttatízezerfőtbefogadóBudaiIfjúságiPark1984-ig.Attól
kezdveazenyészetélettazegyüttes.
–Milyenlehetőségekethordozarekonstrukcióalakosságszámára?
–Aműemlékek Ybl korabeliarculatamegújul,emellettmodern,akortársformáknakéselvárásoknakmegfelelő épületelemeket is létesítenek
majdaterületen.Akertalattegyrészt
egyháromszázgépkocsitbefogadógarázs,másrésztegykörülbelülkilencszáz,ezerfőtbefogadómultifunkcionálistérépülkikoncertek,rendezvények,aukciókrészére.Akétdélilakóépületbenkiállításmutatjabeazország
különbözőpontjainfellelhetőkulturálisértékeket.Adélibazársorbankávéházéscukrászda,azészakiban–aháborúutánikorszakotmegidézve–látványműtermeklesznek,atestőrpalotábanpedigegydesignbazár,amelyﬁatalképzőművészekkiállítóterelesz.
Anégy-ötszázfőbefogadásáraalkalmassáválóÖntőházudvarbankulturálisrendezvényekszámáranyíliktér.
Acélolyankomplexumkialakítása,
amelybekapcsolódikavárosvérkeringésébe:meglehessenérkezniide–akár
hajóvalaVigadótérről–,éstovábbis
lehessenmenniapalotairányábaliftekkeléskültérimozgólépcsőkkel,akadálymentesen.AzYblMiklóstérenagyalogosdominanciakialakításaacél.
– Nagy kihívás ez a projekt egy
húsz éve műemlékekkel foglalkozó
építészszámára?
–Ezidáigmártöbbszörfoglalkoztamezzelaterülettel:1998-banaLépcsőpavilonnal;2008-banezavárkertbőlavárbavalófeljutásilehetőségek
vizsgálatávalbővült.AVárbazáregyüttesérőltöbbtanulmánytkészítettem.

ni,ettőlaforgalomismegnőhet.A
Deáktérafővárosközepénvan,ahol
ametróktalálkoznak,ésrengetegaturista.Nekünkisnyitnunkkellazutcafelé:elképzelhetőnektartompéldául,hogyamúzeumbólazutcáranyílóportálmögöttmegjelenjenegyhónapműtárgya tematika.
–Milyenfázisbanvanamunka?
– A következő kihívás, hogy a
közösüzemeltetésiformátmegtalálják a résztvevők. Folyamatban van
egyépítésiengedélyezésitervelőkészülete.Eztkövethetiamegvalósítás,
lehetőlegpályázatipénzből.
–Véleményeszerintmilyenevangélikusműemléketlenneérdemesa
közeljövőbenfelújítani?
–2000és2002közöttaDeáktéri
templomkülsőfelújításávalfoglalkoztam.Viszontabelsőtérrekonstrukciója is nélkülözhetetlen. A templomPollackMihály elsőpestiépülete–amikorépült,modernnekszámított, hiszen a barokk városban a
klasszicista-empirestílusjegyeitviseltemagán.Többszörátalakították;akét
világháborúközöttegypurizálásifolyamaton esett át. Viszont látszik,
hogyeredetilegnemvoltilyenegyöntetűenfehér:afalakacsontszínésa
zöldekkülönbözőárnyalataitviselték,
többhelyenvoltaranyozás.
Avilágítástisrendbekellenetenni;agyönyörűempirecsillárissokkal nagyobb lehetett eredetileg. A
padlóburkolatsemautentikus.Fantasztikusempirekarosszékekállnak
mostakarzaton,ezeketszinténrestaurálnikellene,ésazelőtérbekelleneállítani.Azeredetiénektáblákatis
kikellenerakni.Azországelsőtemploma,országosviszonylatbanisneves műemlékünk, Pollack Mihály
rangosépületemegérdemelné,hogy
2017-re,areformációmegindulásánakévfordulójáraeredetipompájábantündököljön.
g KoczorKinga/Evangélikus.hu

b ASándor-palotateljesrekonstrukciója,aveszprémiSzentMihály-székesegyházésaDeáktérievangélikustemplomkülsőrekonstrukciójaegyarántPotzner
Fer enc nev éh ez fűz őd ik. Az
evangélikusépítésztamostmegújuló Várkert Baz árról, valamintaDeáktérilutheránusszigetátalakításárólkérdeztük.

 e 2013.június9.

krónika

EvangélikusÉlet

mentSÜk meg a megSemmiSÜléStől a mindennapok íráSoS dokUmentUmait!

Naplókba jegyzett evangélikus életutak
meghívó az ekme nyári konferenciájára
„Énvagyokavilágvilágossága:akiengemkövet,nemjársötétségben,hanemövéleszazéletvilágossága.” (Jn8,12)
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)2013.évinyárikonferenciáját július 4–7. között rendezi Piliscsabán, a Béthel Evangélikus
MisszióiOtthonban(2081Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.).Afelnőttekkonferenciájacsütörtökön15órátólvasárnapebédutánigtart.
Akonferenciatémája:Hovátartasz…?–Quovadis…?
Szolgálattevők:ReinhildSchneider lelkésznő(MissionEineWelt,Neuendettelsau):Szolgálatmáskultúrában•D.SzebikImre ny.püspök:Hovátartunk…?•GyőriJánosSámuel lelkész,GyőriJánosSámuelné lelkésznő:Reggeliésestibibliatanulmány•Dr.KorányiAndrás docens(EvangélikusHittudományiEgyetem):Misszióa21.században•BálintnéKis
Beáta–BálintZoltán: HétévhéthónapKenyában•Záróistentisztelet:D.SzebikImreny.püspök.
Jelentkeznipostaiúton,telefononvagye-mailbenlehetazalábbielérhetőségeken:EvangélikusKülmisszióiEgyesület,1085Budapest,Üllőiút24.SzirmaiZoltánné szervezőtitkár:20/620-2789,margit.szirmai@lutheran.hu.B.PintérMárta lelkészielnök:20/824-2791,marta.pinter@lutheran.hu.
Jelentkezésihatáridő:június25.
Afelnőttprogramokkalpárhuzamosankülmisszióiifjúságigyermektábort isszervezünkjúlius4–9.között.Regisztrálnicsütörtökön12órátóllehet,elsőétkezés18órakoravacsora.Hazainduláskeddenebédután.
Atáborlelkészivezetője:VarsányiFerenc lelkész.
Jelentkezni lehet Gaál János ifjúságitábor-vezetőnél: 20/824-5541,
gaal.janos@gmail.com.
Részvételidíj felnőttekszámára(július4–7.):11000Ft/fő+ágyneműhasználat; az ifjúsági konferencia résztvevői számára (július 4–9.):
3500Ft/fő/nap,a10évenaluliak50%-otﬁzetnek.Részvételegy-egynapraislehetséges.
Atábort(vasútivágány-építésmiatt)busszallehetmegközelíteniaBudapestÁrpádhídbuszállomástólPiliscsabavasútállomásig.
Szeretettelhívunkésvárunkmindenérdeklődőt.
AzEKMEvezetősége

Csendeshét és házassággondozó hét
ABibliaiHázassággondozóSzolgálatcsendeshetet szervezházaspároknakjúlius1–7.közöttDömösön.Ahétvezetője:dr.PálhegyiFerenc. Információ:www.bhsz.hu, info@bhsz.huvagy20/417-4871(Nemeskériné
TóthÉva). Ezenkívülaszolgálatcsaládosházassággondozóhetet isszervezjúnius30.ésjúlius6.közöttPéliföldszentkereszten.Ahétvezetője:
Ambrusz Gábor. Infomáció: www.bhsz.hu, ambrusz.gabor@bhsz.hu
vagy20/886-3835azestiórákban.

istentiszteleti rend • 2013. június 9.
Szentháromságünnepeután2.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Lk14,15–24;Ézs55,1–5.Textus:Zsid3,1–8a.Énekek:61.,435.
Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.dr.AgodAnett;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.9.;
Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;du.5.(úrv.,családi)FodorViktor;Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.GálosIldikó;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér
de.10.BálintnéVarsányiVilma;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.Solymár
PéterTamás;Káposztásmegyer,IV.,TóthAladárút2–4. de.9.SolymárPéterTamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Gerőﬁnédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)Smidéliusz
Gábor;du.7.(Bach-hétzárózenésáhítata)D.dr.HarmatiBéla;Fasor,VII.,Városligeti
fasor17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.,TeDeum)AradiGyörgy
ésPelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;
VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,kétnyelvűcsaládi)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de.9.(úrv.)RománnéBolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.
2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás,liturgus:Muntag
Lőrinc;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;du.6.(vespera)Schulek
Mátyás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.MissuraTibor;Budagyöngye,XII.,Szilágyi
E.fasor24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.
(úrv.)BencénéSzabóMárta;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.Grendorf
Péter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.,tanévzáróistentisztelet)TamásyTamásné;
XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.(úrv.)TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templom
tér de.10.(úrv.,tanévzáróistentisztelet)KovácsnéSterczerRita;Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél
11.VilmosAndrea;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.VilmosAndrea;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.KovácsÁron;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.
de.fél11.KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.NagynéSzekerÉva;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de.10.DeákLászló;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.DeákLászló;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.Széll
Bulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10.(családi)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.HokkerZsolt;du.5.(gyermek-istentisztelet)Hokker
Zsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(tanévzáróistentisztelet)
dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár(ref.templom) du.2..
Összeállította: BallaMária

A napló a közhiedelemmel ellentétben elsősorban
nemkülönféletitkoklelőhelye,hanem–atörténész
szemszögéb ől – rendkív ül gazdag kútfő, forrásanyagamúltmegismeréséhez.Segítségévelvizsgálható,hogyazadottkor–esetünkbena20.század–
„kisembere”mikéntéltemeganaplóáltalfelöleltkorszakot.Mitlátott,mitgondolt,hogyanéltetúlanagy
történelmieseményeket?Anaplókarraadnaklehetőséget,hogya„nemhíresemberek”isbekerüljenek
atörténészeklátókörébe,éssajáthangjukonszólaljanakmeg.
Összegyűjtésüknélkülazonbanezekadokumentumokjórésztmegsemmisülnek,mivelszerzőikleszár-

mazottaisokszorpusztánfeleslegeskacatot,kidobandólimlomotlátnakbennük.Ezértisrendkívülfontos
amegmentésükésafeldolgozásuk.Hiszenazegészországmúltjánakjobbmegismeréséhezishozzájárulnak!
Ezértkeresekkéziratosnaplókattudományoskutatásomhoz,amelynekcélja,hogya20.századot,különösenazelsőfelétújperspektívábólmutassabe.
Hatudomásukvankéziratosnaplóról,kérem,hogy
segítsékkutatásomat,ésértesítsenekakövetkezőelérhetőségekvalamelyikén:a30/824-5214-estelefonszámon vagy a kunt.gergely@gmail.com e-mail címen.
Segítségüketezútonisköszönöm.
g KuntGErgElytörténész,egyetemitanársegéd

országos férﬁmissziói nap
Országosférﬁmisszióinapleszjúnius22-én,szombatonaKelenföldiEvangélikusEgyházközségtermeiben(1114
Budapest,Bocskaiút10.).
program
9.30:Gyülekezés,éneklés
10.00:Nyitóáhítat–BaliczaIván
10.30:Előadás–TubánJózsef:Korszerűhitvallásosság,hitvallókorszerűség
11.30:Előadás–LaborcziPál:Nempiszkospénzügyeink,avagyabiblikusgazdálkodásalapjai
12.30:Ebéd
13.00:Ügyességivetélkedő
13.30:Előadás–JohannGyula:Mentáliséslelkiproblémákmegoldásaaférﬁakéletében
14.30:Beszámolókaférﬁkörökéletéből
15.00:Aktuálistémák–Kohár yFerenc
15.30:Záróáhítat–SzeverényiJános
JelentkeznilehetKoháryFerencférﬁmisszióireferensnéle-mailbenaferenc.kohary@lutheran.hucímen,a96/360013-asvezetékesvagya20/824-7122-esegyházimobilszámonjúnius20-ig.
Mindenkitszeretettelvárunk!

84. ünnepi könyvhét és 12. gyermekkönyvnapok
ALutherKiadószeretetteléskedvezményekkelvármindenkita84.ünnepi
könyvhétenésa12.gyermekkönyvnapokonjúnius6–10.közöttabudapesti
Vörösmartytéren–aKálvinKiadóvalésaMagyarBibliatársulattalközös85össtandon.
Azelmúltévekbennagysikertaratottkönyvekéjszakája rendezvénytidén
ismegtartják.Aprogram18.30-koraSebő-együttes koncertjévelindul,19.30korazÍgyjátszunkmi! címűeseménnyelfolytatódik,melyenVámosMiklós
műsorvezetésévelfellépBarnaImre,BornayTibor,BródyJános,GrecsóKrisztián,HáyJános. Akönyvhetiutcabál20.30-korkezdődik,GerendásPéter együtteseszolgáltatjaazenétatánchoz.
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Nyakig merülve
Bajokvannakaze-maillel.Azember
egyszer csak azt veszi észre, hogy
megállíthatatlanuláramolnakalevelek a postaládájába, és reggel-este
órákat kell rászánnia arra, hogy el
tudjaolvasniőket–amegválaszolásukrólmárnemisbeszélve.Egyidő
utánakkoráradagadazinbox, abeérkezőlevelekmappája,hogysemmilyentippéstrükknemsegít.Hiába
ajánlgatjáksegítőkészemberek,hogy
érdemeslennefelvenniegyasszisztenst,akicsakazelektronikuslevelekkel foglalkozik, ez mégsem az
igazi opció. Mint ahogyan a legújabbpostaﬁók-bűvölőalkalmazások
semválnakbeigazán.Aze-mailhelyett más kommunikációs formára
váltanipedigméginkábbidőtrabló
elfoglaltságnaktűnik.
Aze-maillelegykomolybajvan:
az,hogy(elektronikus)levél,vagyis dig itális továbbélése egy olyan
kommunikációsformának,amely
lassan évezredekre tekint vissza,
magávalhordozvaakülönbözőkorok ált al ráa gg at ott cifr as ág ot.
„KedvesX.Y.”–kezdődik–,majd
jön a tényleges téma kifejtése, és
természetesen„Üdvözlettel”,„Szia”
vagyhasonlóazárás,aztánjönaz
aláírás.
Ezekenfelülaze-mailmegvanfejelv e egy olyan saj átoss ágg al is,
amellyel a papírra írt magánlevél
nembír:tárgyatiskellnekiírni.Nem
kötelezőpersze,denémelyiklevélszemétg yűjtő program esetleg rossz
néven veszi, ha nincs kitöltve ez a
mező.Ésmárazisfeleslegesidőpazarlás,havégiggondoljuk,hogyale-

vélbenleírtaknakvajonmiisleheta
közösnevezője.
Ha valamire igazán jó a Twitter
száznegyvenkaraktereskorlátja,akkorarra,hogyleszoktatminketafeleslegeskellékekről:csakegy@karaktertrakunkacímzettneveelé,és
máris írjuk mondandónk lényegét.
PerszeaTwitter más:üzenetfolyam,
nempedigpostaláda,ezértpéldául
nem is számít gorombaságnak, ha
nemkapunkkiafolyambólésnem
válaszolunk meg minden nekünk
szólóüzenetet.Haigazánfontos,akkorúgyiselküldikmégegyszer.
Ezzel szemben az e-mail inkább
tennivalólistakéntfunkcionál,vagyismindenegyesbejövőlevélrevalamilyenmódonreagálnunkkell,interakciótörténik.Éseztatennivalólistátmásokállítjákösszeszámunkra–
azazhirtelenolyanhelyzetbentaláljukmagunkat,minthamindenegyes
levélíró a főnökünkké vált volna.
Rémisztőgondolat.Mivelpedigegyretöbbéstöbbemberhasználjaaz
internetet,azezzelküszködőkszáma
egyrecsaknőnifog.
AzInboxZero fogalom(lásd:inboxzero.com) lassantízévrenyúlik
vissza,ésnemjelentegyebet,mint
hogyabejövőpostaládánkatmindig
üressékelltennünk.Vagyisaleveleketmegkellválaszolnunk,ésavelük
kapcsolatostennivalókatvagyalevelezőprogrambanlétrehozott,külön
címkével kell ellátnunk, vagy egy
tennivalólista-kezelő programban
kellrögzítenünk.
Valószínűleg senkinek nem kell
hosszasanmagyarázni,mekkoraelé-
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találkozás a deák téri evangélikus gimnáziumban
Rovatgazda:NagyBence
gedettségetjelent,haaránkzúduló
terhekmindegyikéta„megfelelőbánásmódban”részesítjük,éstervezhetővétesszükarájukszántmunkaidőt.
Abajcsakaz,hogymásnapreggelreismétmegugorhatbejövőleveleinkszáma,ésújrakezdődhetasziszifuszimunka.
AGoogle ingyeneson-linelevelezőprogramja most még jobb lett.
Nemelég,hogynemrégmegváltoztattákazüzenetírófelületet,sokkal
egyszerűbblett–ezvalójábanarra
csábítjaazembert,hogyegybőlelkezdjeírniafőtémátmindenfélesallangnélkül–,mostabejövőleveleketisigyekeznekmegzabolázni.Már
korábbanisjólbeváltapriorityinbox,
azazaGmail képesvoltaleveleket
korábbiaktivitásainkfényébenfontos és kevésbé fontos csoportokra
szétválogatni.Mostazonbanarendszerbenfüleketvezetnekbe,amelyek
különkezelikafontosleveleket,aközösségioldalakrólszármazóértesítéseketésareklámleveleket.
Báraváltoztatásokjónaktűnnek,
úgyfest,hogycsupánsebtapasznyi
segítségetnyújtanakazoknak,akik
tömegévelkapjákaleveleket.Ittaz
idő,hogyhozzászokjunk:bizonyos
levelekrenemfogunkválasztkapni.
Ésnemazért,minthanemlennénk
fontosakacímzettnek,hanemmert
nyakig elmerült bejövő leveleinek
áradatában…
g N.B.

Sakkcserkészet
Jóérzéstudni,hogyAdolphAnderssen evangélikusvolt.Ottnyugszikma
isazOderamellettfekvőBoroszló
(ma:Wrocław,Lengyelország)evangélikus temetőjében. Tanárember
volt:matematikusésnémetﬁlológus.
Alényegazonbannemez,hanem
az,hogyővoltazelsőnemhivatalossakkvilágbajnok.
Az első világkiállítás
1851-benvoltLondonban, és ugyanakkor
rendeztékmegazújkorelsőnemzetköziegyénisakkversenyétis.Mindenkit
meghívtak,akiakkoribanszámított
Európában. Parádés mez őny jött
össze a vers eny
színhelyén, a Szent
Györgyrőlelnevezett
klubban. Angol vagy
franciagyőztestvártak,
de a német Anderssené
lettapálma.
Sőtmindjártlebonyolítottak
mégegymásikerőpróbátisabritfővárosban,amelyenismétaharmincnégyesztendősAnderssentanárúr
győzött.
AmiótatucatnyigyerekközülnéhányanmegjelennekZuglóbanahó

elsővagyharmadikdélelőttjén,hogy
sakkoznitanuljanak,elhatároztam,
hogymegpróbálomkisséregulárisabbanösztökélniazelőremenetelt.Ki-

találtama„sakkcserkész”fogalmat.
Acserkészekszeretnekidegentájakat bebarangolni, váratlan feladatokattalpraesettenmegoldani,sőt–hakell–próbákatis
kiállni.
Megalkottam egy A4-es
lapon az első „próbakönyvet”,amelyhétpróbábóláll.
Aki teljesíti, az hétpróbás
sakkcserkészlehet.(Andrásnak hárommármegvan.)A
legb üszk ébb arr a vag yok,
hogy a próbák egyikeként
megalkottam a sakkg yorsírást, amelynek segítségével
iskolai „dolgozatot” és házi

evél&levél&levél

„feladatot”islehetíratni.Ilyetszinte sehol a világon nem csinálnak.
Vázlatosanazalábbiakbanlehetneismertetniasakkgyorsírást.
Asakkirodalombanvanképiszimbólumaasakktáblánakésasakkbábuknakis.Miazórákonezeketis
megismerjük, de számtanfüzetlaponsajátkezűvonalas
jel ei nkk el kép es ek vagyunkgyorsanpéldául
lemásolniasakkállásokat.
Asakktáblaszimbólumát a kockás
füzet8×8-asmezeje sarkainál 3-3
kockányi hosszon
megvastagítva állítjukelő.Abábuk
vagyfehérek(=vékonyak), vagy feketék(=vastagítottak),
ésvonalasjelükolyan
egyszerű,hogymégegy
óvodásisképesőketmegrajzolni.
Azelmondottakhozmárcsak
azt szeretném hozz áf űzni, hogy
ezekből a jelekből áll össze a mi
sakkcserkészimádságunk,melyneka
szövege:Krisztuskeresztjénekdicsősége kormányozzon utadon. Ámen.
g HavasiKálmán

APápaiReformátusKollégiumban1950-benérettségizettektalálkozójárakerültsormájus23-ánBudapesten.Ezarendkívüliéskihelyezettösszejövetel
afővárosbanéskörnyékénlakóöregdiákokkezdeményezésére,kéréséretörtént,DöbrönteTibor ésMolnárOlivér szervezésében.MivelafőszervezőunokájaaDeákTériEvangélikusGimnáziumbajárt,ittvoltismeretség.
Azigazgató,KézdyEdit készségesenadotttantermet,helyetazösszejövetelnek,azemlékezésnek,hiszenazemlékezésazemberegyikfőkiváltsága,Isten
ajándéka.BánátiSzohnerSándor ígyírterről:„Vanazemberiszívnekegyhalk
szavúéselőkelővendége:azemlékezés.”Mieztahalkszavúéselőkelővendégethívtukmeg,hogymegemlékezzünkamegtettútról,életünkalakulásáról.
Megköszönjükazigazgatónőmegértését,segítőkészségét,kívánunknehéz,degyönyörű,embertformálópedagógusimunkájáhoztöretlenerőt,kívánjukIstenáldását.Olyantanulókat,akikazebbenazországosanelismert
evangélikusgimnáziumbankapottszellemiértékeketnemcsakmeghallják,
hanemelsajátítják,ésaszerintisélnekajövőben.Mindannyianhálásakvagyunkalehetőségért,ahangulatosegyüttlétért:
GiaynéNagyErzsébEt(Ajka)

„nem vagyunk türkei!”
TiszteltDobsonyiSándorolvasószerkesztőúr!
Köszönöm,hogyészrevételeimetazEvangélikusÉlet május5-iszámánakolvasóirovatában(„Nemsajátötletből”, 11.o.)ekkoraﬁgyelemreméltatta.Így
talánelérhető,hogyaSchwäbischeTürkei kifejezéskimenjenahasználatból.
Atémáhozannyit,hogyén(mintáltalábanmi,protestánsok)nemvagyok
abszolúttekintélytisztelő.Attólmég,hogyaMagyarnéprajzilexikontOrtutay
Gyula lektorálta,ajelzettszócikketFilepAntal követteel,shogySasiAttila térképészishasználja,egyfogalomméglehettéves.AzOszmánBirodalomellenelégévszázadigküzdöttekőseinkahhoz,hogyjogunklegyenaz
ellenprotestálni,hogytörténelmünketnemismerő(nemisismerhették,hiszenahódoltságutántelepítettékbeőket)nemzetiségeinkhazánkegyrészétTörökországnakkereszteljékel.NemvagyunkTürkei!Semschwäbische,
semegyéb!Igenisvoltakösszefüggő,németajkúközségekbőlállórészeiTolnánakésBaranyának,deezsenkitsemjogosítfelarra,hogyilyen–igenis
megszégyenítő!–nevetadjanakmegyéinknek.
Egykifejezésnemattólhelyesvagynem,hogyszaktekintélyekhozták-e
avilágra.Errarehumanumest–mégalegnagyobbakesetébenis.Deezta
kifejezéstmi,legkisebbeksemtudjukelfogadni,hamagyarfülünkvan.
Anéprajzilexikonbeliszócikkrevisszatérve,idézem:„A18.sz.-bankeletkezettnémettelepülésekláncolatátkezdettőlszámoshelyenmagyarésdélszláv(horvátésszerb)közösségekszakítottákmeg…”Hátigen.Mertazőslakosmagyarságnempusztultkiteljesensematörökéraalatt,semazosztrákfelszabadítóháborúkkövetkeztében.
Tisztelettel:
Dr.SimorFErEncné (Siklós)

Tisztelt Olvasónk!
ÖnnekkétségkívülszívejogaprotestálniaSchwäbischeTürkeielnevezéshasználataellen–mintlátható,ehasábokonimmármásodszoradtunkhelyet
atiltakozásának.Ebbőlazonbannemkövetkezik,hogyigazaisvan.
Ahelynevekközöttszámosolyattalálhatunk,amelyekmamár„nemfelelnek
meg”atörténelmitényeknek;általánosjelenség,hogyhosszabb-rövidebbidőelteltével–mikéntanévtankutatóimondják–ahelynevekjelentéstartalmakiürül.
„Székesfehérvárnemkirályiszékhely,fehérvárátishiábakeressük,nemmindegyik
Vásárhelyvásároshely,Szombathelynevűtelepüléseinknagyrészénnincsszombatinaponvásár”–írjaHajdúMihályÁltalánosésmagyarnévtancíműmunkájában(OsirisKiadó,Budapest,2003,83.o.).Ezekanevektehátma„tévesek”,
mégsemszabadulunkmegtőlük–miértkelleneakkoréppenaSchwäbischeTürkeielnevezésenszámonkérnia„történelmihitelességet”?
Egyáltalánmiértkellenezavarniabennünketannak,hogyegynemzetiség
asajátnyelvén mikéntnevez(ett)egybizonyosterületet?Neakarjukmárelőírni,milyennevekethasználhatnakamásanyanyelvűek,ésmilyeneketnem…
Őkígyhívják,mimagyarulmásképp,ígyszínesavilág.
Másfelől:semmiéssenkinemkényszerítbennünketarra,hogyhasználjuk
eztazelnevezést,habántjaazérzékenységünket–aztazonban,hogymásnakisolyan„magyarfüle”legyen,mintnekünk,nemvárhatjukel.
Tisztelettelüdvözli:
g DobsonyiSándorolvasószerkesztő

protestáns ﬁatalok a szélsőjobb ellen
AzalábbiakbanmellékelemazEvangelisches SonntagsblattausBayern címűhetilap2013.április28-iszámánakegyhíradását.Acikketénfordítottamle,ésfelajánlomközlésreazEvangélikusÉletnek. Érdeklődéseseténaz
eredetiszövegetisrendelkezésükrebocsátom.
LiskaEndrE(Budapest)
„ProtestánsﬁatalokBajorországbanazelmúltnégyévben115akciótszerveztekaszélsőjobbellen.Abajortartományiegyházötvenezereuróvaltámogattaaﬁatalokkezdeményezését,amelyetaszervezőkMitteszünkaszélsőjobb
ellen? címmelmutattakbeanyilvánosságnak.
Aprojektekközöttszerepeltektiltakozóistentiszteletekarasszizmusellen,
utcairendezvények,iskolapolitikaiakciók,találkozókazelmúltidőkszemtanúival,valamintolyankorábbineonácikkal,akikkiábrándultakaszélsőjobboldalieszmékből.Ezenkívülaﬁatalokrendelkezéséreálltegyspeciálisanfelszereltgépkocsi-utánfutó,amelylehetőségetbiztosítottajobboldalidemonstrációkravalóspontánreagálásra.
JohannesFriedrich nyugalmazottbajorevangélikuspüspök,aki2009-ben
azanyagieszközöketaﬁatalokrendelkezésérebocsátotta,ígynyilatkozott:
»Megdöbbentő,hogyaszélsőjobboldalicsoportokmégnapjainkbanismilyen
vonzerőtgyakorolnaksokﬁatalra.«Hozzátettemég,hogyakeresztényeknek
éberenszemmelkelltartaniukmindenfajtaradikalizmust,ésfelkelllépniükott,aholsérelemériazemberijogokat.»Aszélsőjobboldalieszmékelfogadhatatlanok«–hangsúlyoztaapüspök.”
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EvangélikusÉlet

„Szívemethozzádemelem,bennedbízom,ó,Uram.”
Száz éve, 1913. június 9-én
születettSzabóVilmos evangélikuslelkész.Istenneklegyenhálaéletéért,lelkésziszolgálatáért,
a sok-sok áldott igehirdetésért!

APRÓHIRDETÉSEK
Angolnyelvitábor Walesben8–17éveseknek.Tel.:20/886-8195,utaremenyhez.hu
***
BudapestV.kerület,Fővámtérhezközel,
összkomfortos, csendes házban nem
dohányzólányalbérlőtársatkereslány
személyében.Érdeklődninaponta17óra
utánleheta30/612-1917vagya70/2132523telefonszámon.E-mail:bvﬁski@freemail.hu
***

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

MészölyZsóﬁa –ahíresSárbogárdiMészölyGéza ésMészölyDezső leszármazott-

ja–oklevelesrestaurátortöbbévesitthoniéskülföldiszakmaitapasztalattalvállalja 4–21. századi, különböző anyagú
festményekrestaurálását,másolását,portréfestést múzeumoknak, magánszemélyeknekésgalériáknak.Tel.:30/258-8033.
***
Esküvőfotózást vállalok professzionális
technikával.ZsolczaiBalázs 20/824-4779.
***
Vetőmagokmegbízhatóforrásból.Nevem
agarancia.Vitális=életerős.www.vitiveto.hu

felvétel a protestáns felsőoktatási Szakkollégiumba
AMagyarProtestánsTanulmányiAlapítványfelvételthirdetProtestánsFelsőoktatásiSzakkollégiumába(1121Budapest,Eötvösút35.).Információkaszakkollégiumrólésafelvételifeltételekrőlawww.mpta.hu honlaponvagya(+36)1/3919050-estelefonszámonhétfőtőlcsütörtökig9–13óraközöttkaphatók.
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6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Vasárnapiorgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseBakonycsernyéről
IgéthirdetSzarkaÉvalelkész
10.30/M1
ABibliaamagyar
képzőművészetben
10.40/M1
Reformátusmagazin
11.10/M1
Reformátusifjúságiműsor
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

9.25/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóaszarvasi
evangélikusÚjtemplomból
12.05/Bartókrádió
RobertSchumann
ésaDávid-szövetség
Bach–Kurtág:106.kantáta
(Actustragicus)
19.25/DunaWorld
Tilosaszerelem
(Magyarjátékﬁlm,1965) (98’)
23.00/Bartókrádió
Arsnova
VytautasMiškinis:Paternoster
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
23.10/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)

9.05/DunaTv
Századfordítómagyarok
SzerbAntalíró,
irodalomtörténész
15.30/DunaTv
VelünkélőTrianon–
Egymajdnembetiltott
ﬁlmsorozat
(magyardokumentumﬁlmsorozat)
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
22.03/Petőﬁrádió
Akusztik
Shakespeare-szonettekSena
előadásában
0.35/DunaTv
Vannakvidékek
ABalatonnál
FüredtőlKeszthelyig

13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
VargaNorman
amatőrsportoló
20.20/DunaWorld
Hitvallókésügynökök–
Azigazságszabaddátesz
benneteket
(magyardokumentumﬁlmsorozat)
23.00/M1
Múlt-kor
(történelmimagazin)
23.30/DunaTv
Beavatás
CzakóGábortelevíziósesszéje
23.50/DunaTv
KoncertekazA38hajón
Odett
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13.28/Bartókrádió
Orgonapárbaj
KarosiBálint
ésSietzedeVriesorgonál
18.15/PaxTv
SzebikImrepüspök
(portréﬁlm)
19.00/HBO
Ébredések
(amerikaiﬁlmdráma,1990)
(116’)
21.04/Kossuthrádió
Belépő(kulturálismagazin)
21.15/DunaTv
Jadvigapárnája
(magyarjátékﬁlm,1999)
(129’)
22.35/M1
Nemzetinagyvizit
Atörténelmiesemények
lélektanihatása
23.40/DunaTv
MüpArtclassic
Bruckner:TeDeum

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
AlessandroStriggio:
MissaEccosibeatogiorno
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
14.32/Kossuthrádió
Regényestörténelem
SzentLászlóésakunvitéz
legendája
15.35/DunaWorld
ABibliaamagyar
képzőművészetben
19.35/Bartókrádió
ABudapestiVonósokésa
Lutherániaénekkar
hangversenye
23.00/Bartókrádió
Arsnova
Reich:Hébernyelvűzsoltárok

8.40/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
12.15/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztőﬁlm)
ErkelFerenc
14.30/M2
Azokoslány
(németmeseﬁlm,2011) (59’)
16.35/DunaTv
Azalvilágprofesszora
(magyarjátékﬁlm,1969) (77’)
16.45/PaxTv
KiisvoltLutherMárton?
(ismeretterjesztőﬁlm)
19.00/Bartókrádió
Mozart:Figaroházassága
(négyfelvonásosopera)

7.40/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,
ismétlés:22.00)
9.30/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
10.04/Kossuthrádió
Baptistaistentisztelet
közvetítéseVácról
IgéthirdetMeláthAttila
lelkész,aBudapesti
Egyházkerületelnöke
21.30/PaxTv
Tanuljvelünk!
ASztehloGáborEvangélikus
Óvoda,ÁltalánosIskolaés
Gimnázium

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu.•EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szerkesztőség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Főszerkesztő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olvasószerkesztő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line:NagyBence(bence.nagy@gmail.com).Tördelőszerkesztő: KárolyGyörgyTamás
(evelet@kgyt.hu).Munkatárs:KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu).Rovatvezetők:dr.EcsediZsuzsa–Cantate
(ezsu@lutheran.hu),KendehK.Péter–Oratiooecumenica(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnapigéje
(antal.veghelyi@lutheran.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,Horváth-HegyiÁron,
KendehK.Péter,KissMiklós,OroszGáborViktor,PrőhleGergely,RadosnéLengyelAnna,T.PintérKároly.

Új nap – új kegyelem
vasárnap (június 9.)
Kimilyenlelkiajándékotkapott,úgyszolgáljatokazzalegymásnak,mintIstensokfélekegyelménekjósáfárai. 1Pt4,10(Lk14,/15/16–24;Ef2,17–22;Zsolt
13;1Krón29,14)Asáfárnemasajáttulajdonátkezeli:avalakimásáltalrábízottakatfelügyeliésgondozza.Péterapostolaztírja,hogyazemberazIsten
sáfára.Megbízottakvagyunk,hogymindazt,amitIstentőlkaptunk–tehetséget,adottságot,sokszínűlelkiajándékot–,egymásszámárakamatoztassuk,
hiszenrajtunkkeresztülakarjaszeretetét,kegyelméneksokfélejelétamásik
emberhezeljuttatni,ahogyanbennünketismásokszeretete,barátsága,kedvessége,jóindulataáltalajándékozmeg.Mennyiveltöbbörömésbékességlenneebbenavilágban,hamindenkikomolyanvennéasáfárságfeladatát!
Hétfő (június 10.)
Azembernekazértelmetervelikiútját,deazÚrirányítjajárását. Péld16,9
(Péld9,1–10;ApCsel8,4–25;Lk12,18.20)APéldabeszédeknek eztabölcsességétegyközmondásismegfogalmazza:Embertervez,Istenvégez.Általábankeserűszájízzelszokottelhangozniezközöttünk,amikorvalaminem
úgyalakul,ahogyanszeretnénk.Pedigsokkalinkábbörömreésháláraadokot,
hogyolyangondoskodóIstenünkvan,akimégamisokszorolyanjólkiokoskodottterveinketisképesátírniazért,hogyazonazútonvezessen,amely
ajavunkravan.Lehet,hogynemazonnalláthatóanvanjavunkra,debizonyostávlatbólbiztosanészrevehetjükazokbanazeseményekbenisIstenszeretetét,amelyeknemamielképzelésünkszerintalakultak.Micsodakegyelem,hogyazemberugyantervez,deazÚrirányít.
kedd (június 11.)
JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz. Zsid13,8(2Móz2,11–15/16–
22/23–25;ApCsel8,26–40;Dán7,14b)Abbanavilágban,aholaváltozásuralkodik–úgyfejlődikatechnika,hogyaliggyőzünklépésttartanivele,olyan
újdonságoklátnaknapvilágot,amelyeketnemrégmégelképzelnisemtudtunk–,nehézfelismerni,hogymégisvan,amiváltozatlan.Van,aminemhullikkiakezeinkközül,nemavulel,mintegyrégilemezjátszó.Van,akireugyanúgyrálehetbízniazéletünket2013-banis,mintévezredekkelezelőtt,ésaki
ugyanúgygondotviselránk,mintahogyangondjátviselteőseinknek.Tegnap,ma,mindörökké–múltunk,jelenünk,jövőnkGondviselőjeugyanaza
JézusKrisztus.
Szerda (június 12.)
DicsérjétekazUrat!HálátadokazÚrnakteljesszívbőlabecsületesemberekkörébenésközösségében. Zsolt111,1(1Sám1,1–11;ApCsel9,1–9;Kol3,16)
Aztmondják,ahálaadásgyógyít.Amikorcsakátgondoljaazember,hogy
miértlehethálás,rögtönmegjelenikegykismosolyaszájaszegletében,rögtönmásképpenkezdverniaszíve.Örömeinkátgondolása,azIstenelőttihálaadásjóttesztestnekésléleknekegyaránt.Azsoltárospéldátadebbenmindenidőkemberének:visszagondolvaazéletérehálátadszívébenésagyülekezetközösségébenegyaránt.BárcsakmiisasokpanaszhelyettegyretöbbszörrészesülnénkazIstenirántihálagyógyítóforrásából.
Csütörtök (június 13.)
Mertnemaszolgaságlelkétkaptátok,hogyismétféljetek,hanemaﬁúságLelkétkaptátok,akiáltalkiáltjuk:„Abbá,Atya!” Róm8,15(Mt15,29–39;ApCsel9,10–19a;2Krón14,10c)Abbá–Atyácska:mennyirebensőségesmegszólításaezazIstennek.Hatalmaskiváltság,hogyígyszólíthatjukmegőt,
egészenszemélyesen,atyánkként.Nemszorongó,félelemmeltelialárendeltjeivagyunk,hanemagyermekeiazáltalaLélekáltal,amelykiáradtatanítványokrapünkösdkor,ésakiáltalmostisjelenvanazIstenazéletünkben.
Neaszolgaság,neafélelem,neaszorongás,hanemagyermekőszinte,atyjakarjaiközéfutólelkévelszóljunknaponkénthozzá:Abbá,Atyánk!
péntek (június 14.)
AmikorelvonultazÚr,nagyéserősszélszaggattaahegyeket,éstördeltea
sziklákatazÚrelőtt;deazÚrnemvoltottaszélben.Aszélutánföldrengés
következett;deazÚrnemvoltottaföldrengésben.Aföldrengésutántűztámadt;deazÚrnemvoltottatűzben.Atűzutánhalkésszelídhanghallatszott. 1Kir19,11b–12(Lk23,39–43;ApCsel9,19b–31;Mk13,37)Tudjukaszabályt:azérvényesül,arraﬁgyelnekfel,akiminélhangosabb,minéltöbbettud
megmutatnimagából,minélharsányabb,minéllátványosabb.Óriásplakátok,vibrálóreklámok,tülkölőautók,harsogóönjelöltprófétákamerrecsak
nézünk.Várjukacsodát,ahatalommalfellépőt,alátványost,ahivalkodót,
ahegyeketszaggatótéssziklákattördelőt.Pedigahalkésszelídhangbanvan
ottazIsten.
Szombat (június 15.)
Ésbocsásdmegamibűneinket,mertmiismegbocsátunkmindenellenünk
vétkezőnek. Lk11,4a(Jer31,/7/8–14;ApCsel9,32–43;Neh9,17b)Aza„mert”
szokatlanulhangzik.NapiimádságunkbanaMátészerintievangélium „miképpen”-jeszerepel.Detalánezafurcsa„mert”döbbentráamegszokottanelmormolt„miképpen”-ekután,hogyazÚrtóltanultimádságamimegbocsátanitudásunkraisrákérdez.Aztkérjük:bocsássmeg.Hogymiért?Mert
miismegbocsátunk.Aztkérjük:légyteismegengedővelünk,mertmiisazok
vagyunkegymással.Devajonazokvagyunk?
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