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„Leginkábbaszexualitással,
azanyagiakkalésazalkohollalkapcsolatos
botlásokatszoktákalelkészi
nyomorúságokközésorolni,ám
alistaennélsajnálatosanhosszabb.”

Doktor úr, a maga szíve sose fáj? f 3. oldal

Amilyen mértékkel… f 2. oldal
AVölgy lelki ösvényein f 4. oldal
Interjú Mesmer Ottó őriszigeti lelkésszel f 5. oldal
Ahol minden a zene körül forog f 12. oldal
Augusztusi anziksz f 12. oldal
Bombariadó az Üllőin f 14. oldal

„Biztosvagyokabban,hogycsakolyan
újságnaklehetmisszióihatása,amely
úgyszólamiéletünkről,hogyeközben
összhangratörekszikazegyházkétezer
éveshitével,tanításával.”

Újra szól a Harangszó f 11. oldal

„Talánérdemesezzelavadulépítkezőemberrel
szembeállítaniegymásikembertJézusegy
másikpéldázatából.Akibölcsenarrafigyelt,
amitJézusannakérdekébenmondott,hogy
anormáliséletsikerülhessen.”

Magamnak legjobb társa – én… f 13. oldal

b Öku me ni kus ima est tel em lé -
kez tek múlt pén te ken a pes ti Jé -
zus Szí ve-temp lom ban a ci gány
ho lo kauszt – a pharrajimos –,
va la mint a kis lé tai gyil kos ság
év for du ló já ra. SzékelyJános ró -
mai ka to li kus se géd püs pök, Fa-
biny Tamás evan gé li kus püs -
pök, BalogZoltán re for má tus
lel kész, az em be ri erő for rá sok
mi nisz te re, va la mint ForraiTa-
másGergely je zsu i ta tar to mány -
fő nök szol gált az ima órán. 

Phar raj i mos-em lék nap

f Folytatás a 3. oldalon
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g SzemereiJános

Nekünktizenegyésfélóraalattsike-
rült.Abusszalutazóknaknehezebb
volt,mertlassabbantudtakhaladni,
amegállásokpedigszükségszerűen
továbbtartottak.Volt,akitöbbmint
tizennyolcórátzötykölődöttaforró
augusztusi napon Sepsiszentgyör-
gyig.Ittrendeztékmeg–Erdélyben
elsőízben–amagyarevangélikusfi-
atalokhatárokonátívelőközösfesz-
tiváljátKöz-Ép-Pont címmel.
Atávolságotabőrünkön,ahátun-

kon,afenekünkönalaposanátérez-
tük.Elistűnődtematávolságon.Ha
Győrbőlugyaneztaközelkilencszáz
kilométert északnyugati irányban
tettükvolnameg,akkorjóvaltúlju-
tottunkvolnaBerlinen.Azutazási
időttekintvepedigmégmesszebb
juthattunkvolna.EnnyiidőalattEu-
rópafővárosáig,Brüsszelig,deakár
azÉszaki-tengerigvagyazAtlanti-
óceánig iseltudtunkvolnaérni…
MiazonbannemvéletlenülKo-

vászna megye fővárosába, Sepsi-
szentgyörgyresiettünk.
Anyitóistentiszteletutánelhang-

zottköszöntésébenAdor já ni De zső
Zol tán, aházigazdaRomániaiEvan-
gélikus-LutheránusEgyházpüspö-
keérzékletesenbeszéltarról,hogy
Sepsiszentgyörgy a magyarság és
azonbelülamagyarevangélikusság
egyiklegkeletibbbástyája,ugyanak-
kor a találkozó idején, augusztus
elsőnégynapjábanamagyarevan-
gélikusság fővárosávávált.Közép-
pontbakerült.Földrajzilagnyilván
nem,azzalviszontmindenképpen,
hogyatalálkozón,melyreErdélyből
ésMagyarországkülönbözőterüle-
teiről is sokan összesereglettünk,
közös hitünkre és reménységünk
középpontjára,JézusKrisztusrafi-
gyeltünk.
„Olytávolvagytőlem,ésmégiskö-

zel…”Ist ván király–amáraklasszi-
kussáváltrockoperában–alelkében
lévőkettősségeténekeltemegahíres
dalban.Miahosszúés fárasztóút
utánatávolságésmégisközelségpa-
radoxonátmáramegérkezéskorát-
éltük. Olyan szeretettel fogadtak
minket,minthacsakhazaérkeztünk
volna.Tőlünktávolélő,deszerető
testvérekközéérkeztünk!
Jóerrőlakettősérzésrőlbeszámol-

nomazértis,mertazifjúságiügye-
ketfelügyelőpüspökkéntennekata-
lálkozónakafájdalmas,vajúdásoktól
semmenteselőzményeitisvégigkí-
sértem.Emlékszemanagyálomra,
amelyarrólszólt,hogyazegyikSzél-
rózsátmajdErdélybenfogjukmeg-
szervezni,ésazmilyenjólesz.Arra
isemlékszem,amikorezazeredeti
álomösszetört,ésezbizonysokak-
naknagyonfájt.Mintahogyamásik
oldalonazis,hogymi,magyarorszá-
giakmintegylevédtükaSzél ró zsa ne-
vet,ésazErdélybenkisebblétszám-
mal és más formában megrende-
zendőprogramnakmásiknevetkel-
lettkitalálni.

A legszorosabb kapcsolatban is
előfordul,hogynemsikerülmegér-
teniegymást.Akiknekazonbaniga-
zán fontos amásik és akapcsolat,
azok ebbe nem nyugszanak bele.
Őknemhúzzáklearolót,nemáll-
naktovább,hanemhűségesenkere-
sikamegoldástésafeloldást.
Sepsiszentgyörgyön ez a „mégis

közel” érzés azért is ragadottmeg,
mertjópéldájátláttamafélreértése-
kenvalófelülemelkedésnek.Feleme-
lővoltlátni,hogyahazaiSzélrózsa-
csapatvezetőinemcsakeljöttek,deaz
erdélyiszervezőkkelösszeisfogtak,
szolgálatokatvégeztekatalálkozón.
Magánafesztiválonistöbbformá-

banmegszólalta„mégisközel”üzenet.
Örültemannak,hogyazáhítatok-

ban,előadásokbannemszárazelmé-
letifejtegetések,hanemtöbbségében
személyes bizonyságtételek hang-
zottakel,amelyekIstentitokzatos,de
valóságosszeretetétmutattákbe.A
péntekreggeliáhítatottartófiatallel-
kész,Han kó Szi la mér hazaipályán,
egykoriiskolájaudvaránmondtael:
bizony maga is csodálkozik azon,
hogy lelkészként szólalmeg,mert
nemefeléorientálódómintagyerek
volt.Kalandosdiákcsínyeiközülel-
mesélte például, hogy fogadásból
biciklivelegykerékenpróbáltvégig-
tekerniafolyosón,deamatematika-
tanárnőéppenelélépett,ésőbizony
elgázolta…
Ugyanezenanaponafőelőadást

tartópszichológus,Ka lóz Já nos isval-
lomásszerűen mesélte el, hogyan
kerültkapcsolatbaakábítószerrel.Az
elsőslukkraazzalvettékrákortársai,
hogygyáva,hanemszippantbele.
Beszéltagyötrelemről,amikoraká-
bítószerfoglyaésteljesenreményte-
len,kiszolgáltatottembervolt,majd
arról,hogymikéntsikerültmegsza-
badulnia,mikénttaláltönmagára,ké-
sőbbahivatására.
Sokanéssokszortávolinakérzik,

mégisközelvan,megmutatjahatal-
mátazélőIsten.
Rámnagyhatásttettazinteraktív

passiókiállítás.Egysötétpincétosz-
tottakfeltöbbrészre,majdJézusjól
ismertszenvedéstörténeténekállomá-
sait egy-egy szobában jelenítették
meg.Gyönyörűdíszleteketkészítet-
tek,azadottkort,illetvehangulatot
idézőzeneszólt.Elhangoztakabib-
liaiigék,majdpedigvalamiszemélyes
is történt, hogy a történetnek ne
passzív szemlélői,hanemátélői le-
gyünk.Azutolsóvacsorátfelidézőál-
lomásonpéldáulakorabeliszokások
szerint telepedtünkasztal köré, el-
hangzottak Jézus akkor elmondott
szavai,megtörtükapászkakenyeret,
éskupicányibortittunk.
Távolvoltaszokottliturgiaiszo-

kásainktól.Miottmégisúrvacsorát
vettünk.Báraszolgálatotnemlelkész
végezte,deazÚrottvolt.Mégiskö-
zelvolt.

A szer ző a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke

…és még is kö zel

Sepsiszentgyörgy gyönyörű, 1998-
banfelszenteltevangélikustemplo-
maadottotthontcsütörtökkoraes-
teatalálkozónyitóistentiszteletének.
Afőszervező,Kosz ta Ist ván brassói
lelkészvezettealiturgiaiszolgálatot,
ésazifjúkolozsváripüspökititkár,
Fej ér Oli vér hirdetteIstenigéjétaz
Ézsa i ás köny vé ben olvasható, az
egésztalálkozónakvezérgondolatá-
ul választott ige alapján: „Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy.” (Ézs43,1b)

Köz-Ép-Pont
Szé kely föld szí vé ben ta lál koz tak ro má ni ai és ma gyar or szá gi 

evan gé li kus fi a ta lok

b Az élet ér ték, te ma gad is ér té kes vagy Te rem tőd sze mé ben, ér té kes tag -
ja le hetsz kö zös sé ged nek – ezek vol tak az el ső al ka lom mal meg ren -
de zett Köz-Ép-Pont erdélyilutheránusifjúságitalálkozó kulcs üze ne -
tei. A Sep si szent györ gyön au gusz tus 1–4. kö zött zaj lott nagy sza bá sú
ren dez vény re mint egy há rom száz het ven – zö mé ben kö zép is ko lás és
egye te mis ta – fi a tal lá to ga tott el ti zen hat ma gyar or szá gi és ti zen ki lenc
ro má ni ai ma gyar evan gé li kus gyü le ke ze tet (is) kép vi sel ve. Az anya -
or szá gi ak Sze ged től Ke len föl dig, Szom bat hely től Me ző be ré nyig,
Bony hád tól Ba kony ta má si ig sok fe lől se reg let tek – hosszú, több mint
fél na pos uta zást vál lal va – Ko vász na me gye szék he lyé re, a mint egy
öt ven öt ezer la ko sú, zö mé ben ma gyar aj kú te le pü lés re. 

f��Összeállításunk a sepsiszentgyörgyi „Szélrózsáról” a 7–10. oldalon
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 e 2013.augusztus11. EvangélikusÉletforrás

Nagyon sok félreértésre adtak és
adnakokotJézusnakezekaszavai.
Mert vannak, akik ennek alapján
aztmondják:semmifélebírálat,sem
kritikanemegyeztethetőösszeJézus
akaratával.
Másoképpen Jézusnakezekre a

szavaira apellálnak, amikorvalami
bűntelkövetveelhárítjákmaguktóla
figyelmeztetést.
Ígyhátfontos,hogyjólértsük,és

alaposan emlékezetünkbe véssük,
mitisakarJézusezekkelaszavakkal
mondani.Fontos,hogyfélretudjuk
tenniezeknekaszavaknakaközmon-
dásos,hétköznapiértelmétésmagya-
rázatát,ésavalódibibliaimondani-
valójátzárjukaszívünkbe.
Mindenekelőttaztkellfigyelembe

vennünk,hogyJézusnakezekasza-
vaiaHe gyi be széd részekénthangoz-
nakel.JézusittMózestörvényeitér-
telmezi,ésrávilágítarra,hogyatör-
vénysokkaltöbbetésmástkívánaz
embertől,mintahogyaztakegyes
zsidókgondolják.
BizonyossáválikaJézusthallgató

sokaságszámára–ésmindenkrisz-
tusitanítványszámárais–,hogya
törvényúgy,ahogyanaztIstenkíván-
jatőlünk,teljesíthetetlen,sazember,
haIstentörvényealapjánnézünkrá
–menthetetlen.MertIstentörvénye
nemcsakatettekre,hanemagondo-
latokra,azérzelmekre,azindulatok-
ra,aszavakraésajóelmulasztására
iskiterjed.
Ezért a törvény, ahogyan Jézus

értiésmagyarázza,nemosztjakét-
feléazembereket.Nemtesziigazzá
azegyikembert,amásikatpedigbű-
nössé,hanemmindenembertegyol-
dalraállít,mégpedigabűnösökkö-
zé.Pedigazírástudókésfarizeusok

úgyhitték,hogyőkazegyikoldalon
állnak,őkazigazak–atöbbiember
pedigamásikoldal:abűnösök.
EmlékezzünkcsakJézuspéldáza-

tára,amelybenafarizeusígyimádko-
zik: „Is ten, há lát adok ne ked, hogy
nem va gyok olyan, mint a töb bi em -
ber: rab ló, go nosz, pa ráz na – az az bű -
nös! –, vagy mint ez a vám sze dő is.” (Lk
18,11)Éshaőkazigazak,haatörvény
alapjánvalóbankétfélékazemberek,
akkorazigazakítéletetmondhatnak
atöbbire.Tetteiseztapéldázatbelifa-
rizeus. Ítéletet mondott, ezzel ki-
emelteönmagátazemberekközül,és
jogotformáltarra,hogyIstennevé-
benbeszéljen,ítélkezzen.
Akipedigkiemelimagátazembe-

rekközül,akiigaznak,bűntelennek
mondjamagátazemberekközött,aki
Istenhelyéreképzelimagát,azIsten
ítélő akaratával kerül szembe. „Ne
ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek! Mert
ami lyen íté let tel ítél tek, olyan nal
ítél tet tek; és ami lyen mér ték kel mér -
tek, olyan nal mé ret tek” –mondjaJé-
zus.Sezekafurcsa,passzívmegfo-
galmazások–ítél tet tek, mé ret tek –
mindazIstenreutalnak.Ezazúgy-
nevezettdi vi num pas si vum, Istenre
mint alanyra utaló szenvedő ige,
aholacselekvőmindigIsten.Akiis-
tenkéntítél,aztIstenmegítéli.Akia
törvénymértékévelmér,aztIstenis
atörvénymértékealáállítja.Sakkor
menthetetlen.
Jaj, csak örökre elfelednénk mi

is,keresztyénekazítélkezésnekezta
formáját,amikorönigazmódrakije-
lentjük:énnemisvagyokbűnös–
menjengyónniaz,éljenazúrvacso-
rávalaz,akibűnös.
Bárcsak elfelejtenénk végre mi,

akik egész életünkben egyházunk

hűségestagjaivoltunk,kimondaniaz
ítélkezőszavakat:eztiscsakarend-
szerváltáshoztaide!Ésbárcsakelhin-
nénk,hogyvanmegtérés,vanújjá-
születés.EzérttudjaavámszedőisJé-
zuspéldázatábanaztmondani:„Is -
ten, légy ir gal mas ne kem, bű nös nek.”
(Lk18,13)Eztkellenemondanunkne-
künkis,atöbbitpedigrákellenebíz-
nunkazIstenre.
Bárazsidókegyesekabbanhittek,

hogy a törvény igazzá tesz, de –
mintláttuk–atörvényéppenarra
mutatrá,hogyigazzátenniképtelen,
shogyazembersohanemállhataz
Isten helyére. Isten előtt mindig
mindenkiegyenlő.Istenelőttmindig
mindenkibűnös.Ezértegymásrais
csakmintbűnösabűnösretekinthe-
tünk.Haítéletetmondunk,habírá-
lunkésszembesítünk,akkoraztcsak
úgytehetjük,mintakikmagunkis–
talánneméppenabbanabűnben,de
–bűnösökvagyunk.
Hafigyelmeztetünkésintünk,ak-

koreztcsakúgytehetjük,mintakik
azértteszik,hogyezzelisjavárale-
gyenektestvérüknek.Mertabűnben
megmaradni–kárhozat.Abűnhöz
ragaszkodni–pokol.Istenfelhatal-
mazzaarraazövéit,hogytestvérei-
ketintsék,sazintésselmentsékahi-
tetlenségtől,aKrisztus-hitheznem
illő gondolkodástól, cselekvéstől,
élettől.
Jézusnakezekaszavaiazítélkezés

kulcsszavát is tartalmazzák. S ez
nemmás,mintamér ték.Amikorítél-
kezésrekényszerülünk,amikortest-
vérünket bűnével kell szembesíte-
nünk,csakegyetlenmértékalapján
tehetjük: a krisztusi szeretet, az
evangéliummértékealapján,amely
nemakarjaabűnöshalálát,hanem

aztakarja,hogymegtérjenéséljen.
Akrisztusiszeretetmindigarrakész-
tet, hogy – akármég a bántást, a
gúnyt,azesetlegszükségesfegyelmi
vizsgálatkeltetteértetlenséglégkö-
rétisfelvállalva–Krisztusevangé-
liumaszámárapróbáljukújrameg-
nyerniembertársunkat.
Ezamértékcsakegyetlenigazsá-

gotismerel:Istenét,akimegbünteti
abűnt–shaKrisztuskeresztjérete-
kintünk, láthatjuk,milyen véresen
komolyanvesziIstenabűnbünteté-
sét, hiszen kínhalálra adja miatta
egyetlenFiát–,deakikegyelmetgya-
korolezredízigazokkal,akikszere-
tikőt,akikbizalmukatbelévetik.Aki
aztmondjaabűneitbelátóember-
nek:menjel,éstöbbénevétkezz;aki
aztmondjaabűneialattroskadozó-
nak: nem az egészségeseknek van
szükségükorvosra,hanemabetegek-
nek.Ésakiaztmondjaatestvérétaz
evangéliummértékévelítélő,szem-
besítőembernek:„Ints és feddj tel jes
ha tá ro zott ság gal.” (Tit2,15)
Haazevangéliummértékévelint-

jükegymástaKrisztustólelszakító
bűnmegvallására,akkorIstenisez-
zelamértékkelítélmajdbennünket
isavégsőnapon,avégsőórán.Ésel-
hangzikaszó:„Jól van, jó és hű szol -
gám…, so kat bí zok rád ez után, menj
be urad ün ne pi la ko má já ra!” (Mt
25,21)
Mertazevangéliummértékesze-

rintiítéletnemdi es irae, di es il la, ha-
nemörömésbékességmindenem-
bernek,akiítéletétKrisztushozmé-
ri,akitestvériszeretetében,kegyes-
ségében,hitgyakorlásában egyedül
Krisztus igazságához ragaszkodik.

g IsóDorottya

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe U tán 11.  va Sár nap – mt 7,1–5 

Ami lyen mér ték kel…
a va Sárnap ig éje

ABrahmsrólírtéletrajzokkülönös
nyomatékkal említik gyermek- és
ifjúkoránaknémet lutheránuskör-
nyezetét,neveltetését,amelyéletre
szólóanbefolyásoltaeszmevilágát,er-
kölcsiségét,emberihabitusát.Ané-
met lutheránus szellemiség jegyeit
számosműveismagánviseli,köztük
alegremekebb,az1866-banbefeje-
zettmonumentálisNé met rek vi em.
Aműmegalkotásátabiográfusok

szívesenkötikafiatalBrahmsszemé-
lyes gyászaihoz.Kétségtelen, hogy
nagypártfogójának,Schu mann-nak
tragikusvégemélységesenmegráz-
ta.Azisbizonyos,hogyédesanyjaha-
lálánakközeliemlékeisbeleszövődik
amű hangulatába.Az alapélmény
azonban Brahms egész életvitelé-
nek, szemléletének halálközelsége
volt.Életművénekegyiklegmélyebb
vonása megragadó, elmélyedésre
ösztönzőésvigasztalástsugallóha-
lállírája.
ANé met rek vi em ahagyományőr-

zésnektalánlegszebbpéldájaBrahms
életművében:anémetbarokkelsőés
utolsó nagymesterének, Hein rich
Schütz nek ésJo hann Se bas ti an Bach -
nak anyomdokainhalad.Abachiha-
gyománytképviseliakéttételzárófú-
gaésaműmagasztossága,áhítata.
Schützreutalaszóésazeneviszonya:

a műfaji elődök között tarthatjuk
számonazelsőnémetnyelvűhalotti
szertartászenét,aMu si ka lis che Exe -
qui en különös szépségű sorozatát.
Brahms nem a gyászmise latin

szövegétfordítottale,hanemLu ther
Már ton német bibliáját használta
forrásként.Ahéttételanyagátebből
válogattaössze.Tervénekhatalmas,
szimmetrikuskupolaépítményemár
a szövegválogatásból is kirajzoló-
dik:olyantextusálltelő,amelyetjog-
galnevezhetünkinkábbprédikáció-
nak,mintrekviemnek.
Azelsőtételvezérszava–„Bol do -

gok, akik sír nak, mert ők meg vi gasz -
tal tat nak”(Mt5,4)–egybenazegész
műalaptónusátésbelsőprogramját,
szenvedésésmegnyugvásörökrit-
musánaktörvényéthirdetimeg.Rí-
melráahetediktétel:„Bol do gok a ha -
lot tak, akik az Úr ban hal nak meg…”
(Jel14,13)Akettőzenéjeisegymás-
rautal.Úgyzárjakeretbeaköztükle-
játszódóbelsődrámátéskatarzist,
mint a latin szertartás „requiem”
szava.
Az1.tételúgykezdődik,hogyrög-

tönbefejezésreutal.Zeneművekzá-
radéka szokott az eggyel mélyebb
hangnemből, a szubdominánsból
visszaérkezniazalaphangnemre,mint
ahogyanaNé met rek vi em aB-dúrfe-

lőlmegközelítiazF-dúrt.Abasszus
egyenletes,nyugtatóanlüktetőorgo-
napontjafölöttcsakmélyvonósokat
hallunk, hegedűk nélkül. A dallam
mintha korálokat idézne:Mit Is ten
tesz, mind jó ne kem; Mint a szép hű -
vös pa tak ra. Atételatovábbiakban
kétszeresen visszatérő, háromtagú
szerkezetben(aKyrie–Christe–Kyrie
hármasságánakmintájára)állítjaelénk
asírásésamegvigasztalászeneiké-
peit: „Akik könnyez ve ve tet tek, uj -
jong va aras sa nak! Aki sír va in dul,
mi kor ve tő mag ját vi szi, uj jong va ér kez -
zék, ha ké vé it hoz za!” (Zsolt126,5–6)
Akeretező1.és7.tételközöttvív-

jamegbelső,lelkiismeretiharcáta
halálrémévelazember.
A2.tételmegrázógyászindulóval,

sötét b-mollban zengi a földi lét
mulandóságát.Azenekarfedettor-
gonahangzása, az üstdob tompa,
egyhangú lépésüteme, régies mo-
dálishangsorok,váratlanharmóni-
aifordulatokkomorfenségeteremti
megeztahármasüteműzarándok-
indulót.Akórusmélyszólamaiko-
ráldallammal(Brahmsmegjegyzése
szerint: Ki dol gát mind az Úr ra
hagy ja) csatlakoznakhozzá. „Mert
min den test olyan, mint a fű, és min -
den di cső sé ge, mint a me ző vi rá ga:
meg szá rad a fű, és vi rá ga el hull…”
(1Pt1,24)
Néhányütemes,dehatalmasfoko-

zásthozóátvezetésutánugyanaza
zeneiképismétlődik,demostmára
teljeszenekarzengésébenésazének-
karforteuniszónójában.Haazelőbb
az emberi sors hiábavalóságának
szomorúságát tükrözte amuzsika,
mostugyanezakérlelhetetlenvégzet
törvényekéntjelentkezik.

Aközéprészmindennekazellen-
tététadja:„Le gye tek te hát tü re lem -
mel, test vé re im, az Úr el jö ve te lé ig” –
azenekarvonóshangzásaésadallam
ringatózó lejtése maga a türelem.
„Íme, a föld mű ve lő vár ja a föld drá -
ga gyü möl csét, és tü rel me sen vár ja,
amíg az ko rai és ké sői esőt kap” (Jak
5,7)–azesőszinteimpresszionista
zenei képe a zenekar fafúvós- és
hárfaszólamaiban jelenikmeg.Ez-
utánvisszatér–piano,majdfortevál-
tozatban–azindulómuzsika.
Rövid átkötés után kerül sor a

nagyformamásodikrészére.Azütem
párossáválik,atempófelgyorsul,a
karakterbizakodóvá,erőteljessélesz:
„…de az Úr be szé de meg ma rad örök -
ké.” (1Pt1,25)„Ami kor vissza tér nek,
aki ket az Úr ki vál tott, uj jong va vo nul -
nak a Si on ra. Öröm ko szo rúz za fe jü -
ket örök re, bol dog öröm ben lesz ré -
szük, a gyöt rel mes só haj to zás pe dig el -
mú lik.” (Ézs35,10)Amonumentális,
ujjongó tétel újra tartalmaz hang
festő-ábrázolópillanatokat.A gyöt rel -
mes só haj to zás pianissimóban,hosszú
hangjegyértékekbenhangzikfel,míg
az el mú lik röviden pattanó forte
hangokban.Azörök re, bol dog öröm -
ben részbenaszólófuvolaszintedics-
fénnyelöveziakórusénekét.
Ayou tu be.com oldalrólezúttala

La Chapel le Ro yale, a Col le gi um
Vo cale Gent, az Or chest re des
Champs-Ély sé es ésPhi lip pe Her re -
weg he felvételétajánljuk.Elmélyült,
csöndesnyáriperceketkívánunk!

g Dr.EcsediZsuzsa

„Az Úr be szé de meg ma rad örök ké!” C antate

Mennyei Atyánk! Azzal a remény-
séggel könyörgünk hozzád, hogy te
meghallgatsz minket, és megadod
mindazt,amijavunkraszolgál.
Könyörgünk világunkért, amelyet

teszépnekésjónakteremtettél,ésne-
künkajándékoztál,deminaprólnap-
rapusztítjuk.Kérünk,addSzentlelke-
det,hogyhűségesgazdáilegyünkte-
remtettvilágodnak,éstudjuk,azértkap-
tuk,hogymajdtovábbistudjukadnia
következőgenerációknak.
Urunk,kérünkközösségeinkért,a

családokért, gyülekezetekért, egy-
házadért,nemzetünkért.Add,hogy
megértsük,ategyermekeidvagyunk
mindnyájan,ésezértmagunkértés
egymásértisfelelősséggeltartozunk.
Add,hogykapcsolatainkatatőledJé-
zusKrisztusbankapottszeretetjár-
hassaát,hogymindenkortudjuk,bű-
neinketelőttedletehetjük.Istenünk,
telátodaztasokirigységet,erősza-
kot,egymásmegvetését,amelyma
sokszor jellemzi világunkat. Add,
hogy ne csupán szavakkal, hanem
életünkkeltudjunkbizonyságotten-
ni arról, hogy teúj életrehívtál el
bennünketJézusKrisztusáltal.
Könyörgünkbetegeinkért,amaguk-

ramaradottakértésamagukrahagyot-
takért,azéletükcéljátésértelmétke-
resőkért,akicsinyekértéskitaszítot-
takért,akiknekmárnincserejükarra,
hogy magukért kiálljanak. Minden
emberiértelmetmeghaladószereteted
óvjaőket!Kérünk,tégybennünketal-
kalmassáarra,hogyképeseklegyünk
segíteninekik,tudvaazt,hogyteerre
iselhívtálbennünket.
Urunk,teúgyismerszbennünket,

ahogysenkimásezenavilágon.En-
gedd,hogymegismerjükmiisma-
gunkat,hogyszembemerjünknéz-
niönnönmagunkérzéseivel,bűnei-
vel,kicsinyességével,demegláthas-
sukaztajótis,amitteajándékoztál
nekünk. Kérünk, add, hogy Jézus
KrisztustmintMegváltónkatismer-
jükéskövessük,mertcsakveleésál-
talalehetünkgyermekeid.
Istenünk, köszönjük, hogy meg-

hallgatszbennünketamiUrunkért,Jé-
zusKrisztusért,akivéreáltalnekünk
isbűnbocsánatotésújéletetszerzett
akereszten.Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ezazétekéheséssóvárgóembertkí-
ván,mertszívesenveszi,haolyanéhes
lélekeszi,melyabűnnelörököspör-
benél,ésattólalegszívesebbenörök-
remegszabadulna.Azolyanember,
aki nem ilyen lelkiállapotban van,
tartózkodjékegyideigeszentségtől,
mertezazéteknemkívánkozikjól-
lakott és dugig telt szívekbe, s ha
mégisodakerül,hátmegfeksziazt.Ha
tehátalelkiismeretilyenszorongat-
tatását és csüggeteg szívünk buta
esendőségét éreznénk, akkor lép-
nénkteljesalázattaléstisztelettelaz
oltárelé,snempedigseszó,sebeszéd,
mindenalázatésistenfélelemnélkül.
Ilyenféleképpenhátnemérezzükma-
gunkat mindig erre indíttatva: ma
megadatiknekemekegyelem,sindít-
tatva érzem magam, holnap már
nem,bizonymégazismegeshetik,egy
félévmúlvasemmimsemkívánjaazt,
sindíttatvasemérzemmagam.”

d Lu ther Már ton:
Nyolcböjtiprédikáció

(Sze bik Zsó fia for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b A nyár hát ra lé vő ré sze még a klasszi kus egy ház ze nei al ko tá so ké: ro -
va tunk most a 19. szá zad egyik ki emel ke dő ora tó ri u mát, Johannes
BrahmsEindeutschesRequiem (op. 45) cí mű mű vét is mer te ti. Eh hez
egy részt UjfalussyJózsef elő adá sát hív tuk se gít sé gül (Ahétzenemű-
ve so ro zat ból), más részt VárnaiPéter elem zé sét ol vas tuk el (az Ora-
tóriumokkönyvéből). Ezen a hé ten az el ső ket tő, jö vő hé ten – két cikk -
ben – a töb bi öt té telt mu tat juk be.
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Immármindaháromegyházkerület-
ben hagyománnyá vált, hogy au-
gusztusvégén,közvetlenülamunka-
évmegkezdéseelőtttestvéritalálko-
zóra, közös felkészülésre jönnek
össze a lelkészek. Mi, északiak a
mátraházireformátusüdülőbenle-
szünkegyütt,hogyaMeg fá ra dás és
meg úju lás a lel ké szi szol gá lat ban
témaösszefüggésébenőszinténbe-
széljünk gondjainkról, és közösen
keressük a megoldásokat. Mindez
összhangbanvanaLát ha tó an evan -
gé li kus címűegyházistratégiánkkal
is, hiszen annak második pillére
hangsúlyossáteszialelkészekszolgá-
latánakmegerősítését.
Csakremélnitudom,hogylelké-

szek,presbiterekésgyülekezetitagok
számáramindismerősebbencsenge-
nekastratégialapjainmegfogalma-
zottolyangondolatok,mintalelkész-
képzésintézményének,azEvangéli-
kus Hittudományi Egyetemnek a
megerősítése, a hivatásgondozás
gyakorlata, a ténylegesen kivehető
szabadságbiztosítása,alelkésznőkés
lelkészcsaládok speciális helyzeté-
nekkomolyanvétele, a rendszeres
egészségügyiszűrésésazesetleges
válsághelyzetekszakszerűkezelése.
Azzalareménnyelállítottukössze

amátraházi lelkésztalálkozó prog-
ramját,hogyazottanilelkiéskultu-
rálisalkalmak,azIstenelőttielcsen-
desedésésaközöskirándulássegít-
hetafeltöltődésbenésazújtanévtar-
talmaselőkészítésében.Közbenpe-
digjóiránybanformálódhatlelkészi
karakterünk.
Gondjainksokszoralelkészi„sze-

reppel” függnek össze. Ezeket jól
modellezi egy kortárs szakember,
Héz ser Gá bor pasztorálpszicholó-

gus,amikormegkülönböztetnégylel-
készialkatot.
Aski zo id tí pus ba a„szabadgondol-

kodókat”sorolja,akik„új,innovatív
koncepcióikkal a hasonló típushoz
tartozóhíveikcsodálatátváltjákki,
másokatmegbotránkoztatnak”.
Ade presszív tí pus ba szerinte „a

született lelkigondozók” tartoznak,
akikszámáraagyülekezetmagaacsa-
lád,ám„azekkleziogénneurózisra
valóhajlamotazáltalerősítikprédi-
kációjukkal,hogyakétség,apanasz,
azIstenellenvalólázadásnakméga
gondolatátiselvetik”.
Aharmadikcsoportotakény sze res

sze mé lyi sé gek alkotják,akikszemé-
lyükbenkívánjákgarantálniatörvény
ésamoráliselvekidőtlenségét,és„a
megbocsátáselérhetetlenmagasság-
bahelyezéséveltúlterhelikahíveket”.
Végülahisz te ro id tí pus ba soroltak-

raazjellemző,hogy„szuggesztivitá-
sukkaltömegeketképesekmozgósí-
tani,ésagyülekezetcsodáljaőket,ám
adottesetbenők»egyházbólkiváló
szektaalapítókká« válhatnak”. (In:
Pasz to rál pszi cho ló gi ai szem pon tok
az is ten tisz te let út ke re sé sé hez.Kálvin
Kiadó,Budapest,2005,45–56.oldal.)
Természetesenabbólkellkiindul-

ni,hogyalelkészekegészségessze-
mélyiségek,éstúlzásőketelevebe-
tegségtünetekalapjánbesorolni.Leg-
alábbis a hajlam szintjén azonban
szinte minden lelkész magára (és
lehetőlegnemegyszerűenvalamelyik
társára!)ismerhetanégytípusvala-
melyikében.Ebbőlazönismeretből
eljuthatunkarraafelismerésre,hogy
milyenveszélyhelyzetbenélünk.
Nem baj, ha a hívek is tudják,

hogy hús-vér ember lelkészeik –
akikrepersze felkívánnaknézni–

milyengondokkalküzdenek.Mert
bizonyelőfordul,hogya suszter is
lyukascipőbenjár.Vagyazorvostbe-
tegségdöntilealábáról.Hapedigaz
orvosbeteg,akkorpácienseitismeg-
fertőzheti.
Leginkább a szexualitással, az

anyagiakkalésazalkohollalkapcso-
latos botlásokat szokták a lelkészi
nyomorúságokközésorolni,ámalis-
taennélsajnálatosanhosszabb.Ta-
lánelég,hacsakutalokahatalommal
valóvisszaélésre(családbanésgyü-
lekezetben),azegyreterjedőszámí-
tógép-függőségre,atanítássalkap-
csolatoszavarokra,az igazmondás
hiányáravagyegyszerűencsakakö-
telességszegésre.Afentitípusokva-
lóságosságaésazevangéliumiszem-
léletsemmiképpensemengedimeg,
hogypurifikátoritürelmetlenséggel
küzdjünkmindezekellen.
Célravezetőbblehetaz,amitLu ther

„mutuumcolloquiumetconsolatio
fratrum”-naknevez,vagyishajobban
élnénkatestvéribeszélgetésésköl-
csönösvigasztalódásgyakorlatával.
Ennek szellemében a megelőzésre
éslelkigondozóihálózatlétrehozásá-
ra törekszünk.Évekótapróbálunk
összeállítaniegyintézkedéscsomagot
a lelkészházasságok védelmére. A
szolgálategyiklegnagyobberőforrá-
sátjelenthetiugyanisabiztoscsalá-
diháttér,annakhiányaviszontmeg-
nehezítheti,sőtszélsőségesesetben
tönkreistehetimunkánkat.
Különleges,vagyisazátlagembe-

rétől eltérő hivatások esetében a
magánéletésamunkaösszeegyezte-
tésesokszornemkönnyűfeladat.A
lelkésziszolgálategyrésztaszükség-
szerűen adódó lelki terhekkel és
stresszhelyzeteivel,másrészta leg-

több polgári foglalkozástól eltérő
munkabeosztásávaligazánakülön-
legeshivatásokközétartozik.Indo-
koltezért,hogyfoglalkozzunkalel-
készcsaládok egységének és épsé-
génekvédelmével.
Természetes,hogymindenember-

nekgondosankellkészülnieaházas-
ságra.Ez fokozottanérvényeskell,
hogylegyenazokra,akiklelkipásztor-
ként–vagyannakházastársaként–
kötikösszeéletüketvalakivel.Néme-
lyek hajlamosak azt hinni önma-
gukról, hogy jó lelkipásztorok, de
nemjóházastársak,nemjószülők.
Akettőazonbanösszefüggegymás-
sal,egyiknemjátszhatókiamásikel-
lenében. A korábbiaknál nagyobb
számbanvannakolyanok,akiklel-
késznőkéntvilágiállásúférjjelélnek
együtt, illetve sok az egyedül élő
(hajadonvagyagglegény,illetveöz-
vegyvagyéppenelvált)lelkész.Va-
lamennyicsoportnaksajátosproblé-
máivannak,mindegyikkülönleges
odafigyeléstigényel.
Afelkészüléshezhasonlóannagy

szerepevanamegelőzésnek.Haacsa-
ládiválságlegkisebbjeleimutatkoz-
nak,azonnalkeresnikell–lehetőleg
közösen–amegoldást.Ezelsőszin-
tenabarátokkal,kollégákkalvalóin-
tenzív kapcsolatápolást és őszinte
beszélgetéseketjelent,másodikszin-
ten pedig szakemberek bevonását.
Lekelltudnigyőzniazabbóladódó
gátlástvagyszégyent,hogy–példá-
nak okáért – egy lelkészházaspár
pszichológusvagyéppenszexológus
tanácsátvesziigénybe.Akonfliktus-
kezelésnekalegkülönbözőbbformái
alkalmazhatókeredményesen.
Mindenprevencióésterápiaakkor

lehetigazánhatékony,haegyüttjár

alelkésziszupervízióval.Ezzelkap-
csolatbanalegújabbidőkbenszámos
jókezdeményezésszületett.
Különkellfoglalkoznunkagyer-

mekekkel.Közismerttény,hogylel-
készcsaládokbanőksokszorhátrá-
nyoshelyzetűvéválnak,amitesti-lel-
ki(beleértvehitbeli)fejlődésükszem-
pontjábólhátrányoslehet.Márcsak
ezértisindokolt,hogyalelkészcsa-
ládokrendszeresenmegkeresikan-
nakalkalmát,hogyközöseneltud-
janakmenninyaralni,illetveévköz-
benistartalmasközösprogramokat
szerveznek. Célszerű továbbá an-
nakalehetőségnekamegtalálásais,
hogyalelkészházaspáralkalmanként
néhánynapraegyütt,csakegymás-
rafigyelvelehessen.
Nyitottszívvelvárjukalelkészeket

azaugusztus27-énkezdődőhárom-
naposalkalomra.Kéremagyüleke-
zeteket,hogyhordozzákimádságban
vezetőiket,szeressékéstámogassák
alelkészeket.

Dok tor úr, a ma ga szí ve so se fáj? é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Sokanvettek részt az augusztus2-i
emlékesten.EljöttekaNagy ésCsor -
ba családtagjai–azőrokonaikatis
megölték a 2008–2009-es cigány-
gyilkosságokidején.Összesenhatan
estekáldozatulatámadássorozatnak,
amelynek célpontjai dolgos, senki-
neksemártócigánycsaládokvoltak.
JelenvoltSző ke Pé ter, aSant’Egidio

(SzentEgyed)Közösségbudapestive-
zetője,valamintFar kas Fló ri án, azOr-
szágosRomaÖnkormányzatelnöke.
AzimaestelejénlevetítettékaBő rük

volt a bű nük címűkisfilmeket,amelyek
aNagycsécsen,Tatárszentgyörgyön,
TiszalökönésKislétántörténtszörnyű
gyilkosságokatidézikfel.FelolvastákAl -
ber to Bot ta ri de Cas tel lo apostolinun-
ciusüzenetét:„…te győzd le a rosszat
a jó val.” (Róm12,21)
HomíliájábanSzékelyJánosrómai

katolikussegédpüspökLu kács evan gé -
li u ma alapján (Lk 10,25–37) figyel-
meztetett arra, hogy bőrszínre való
tekintetnélkülmindenkiafelebarátunk,

sazirgalmassamaritánuspéldájátkell
követnünk.Apéldabeszédfarizeusava-
lójábanarravoltkíváncsi,kiketnemkell
felebarátjának tekintenie. Felidézte,
hogy1944.augusztus3-áravirradóra
háromezercigánytöltekmegAusch-
witz-Birkenauban.Kiálltazelhurcoltak
mellettegytüskeváriföldműves:felhá-
borodottankérdezteakeretlegényeket,
hogyhováésmiértviszikelacigányo-
kat.Addigkérdezgetteőket,amígvé-
gülőtisbetuszkoltákamenetbe.
Fabiny Tamás evangélikus püs-

pökamúltterheitidéztefelimájában,
sbűnbocsánatotkértazoknak,akik
a bűn eszközeivé váltak. Sürgette,
hogybőrszíntőlfüggetlenüljussanak
munkáhozazemberek.
Balog Zoltán református lelkész

azértimádkozott,hogylegyenerőnk
szembeszállniagonosszal.
Azimaestgyertyagyújtássalfolyta-

tódott:egy-egylángkülön-különem-
lékeztetettamegöltcigányokra,majd
azáldozatokra emlékezvemindenki
mécsestiségethetett.

g B.WalkóGyörgy

Phar raj i mos-em lék nap
f Folytatás az 1. oldalról

Természetesen ez az alkalom nem
hasonlíthatóatöbbibajai,többtízez-
restömegetmegmozgatóeseményhez
– halfőző fesztivál, hurka- és kol-
bászfesztivál –, de fesztivál volt, a
szokásoskellékekkel.Voltakgyerek-
programokszombatdélelőtt:kézmű-
ves-foglalkozások, bábelőadás, dél-
utánkisebbeknekszólókoncertaHa -
la si csemetékelőadásában,könyv-és
pólóárusítás.
Arendezvényökumenikusjellegét

az adta, hogy különböző felekezeti
hátterűzenekarokérkeztek.Széppél-
davolterreapéntekestinyitókoncer-
tetadóGáv el testvérekzenekara(Eu -

cha rist), amelynektagjaiBudapestről
jöttekkülönbözőkatolikusközössé-
gekből.Többbaptistazenekarissze-
repelt:Sza bó Ba lázs és zenekara, a
Kar ne ol zenekar,akoncertsorozatot
pedigazevangélikusteológusokbólál-
lóAgape együttesműsorazárta.
Amesszebbrőljöttekműsorátjól

egészítettékkiaBajakörnyékirészt-
vevők,mintatöbbségébenreformá-
tusokbólálló4Rét együttesvagyaBe -
szé lő Kö vek ifjúságiének-észenekar
Sükösdről.
Változatos zenei stílusokat hall-

hattunk,többszörugyanattólazegyüt-
testőlkülönbözőket.Gyakranfordult

előazistentiszteletekrőlismertdicső-
ítőének,akeresztyénzenekaroknál
megszokottfunkyhangzáspedigvaló-
di koncerthangulatot teremtett.Ki-
emelendő a Szabó Balázs-féle for-
máció,amelyújalbumánakanyagát
mutattabeVált ság vál ság címmel.
Anemcsakazenérekoncentrálóné-

zőazonbantöbbetkaphatottajóhan-
gulatnál.Azegyeszeneszámokatgyak-
ranszakítottamegszemélyesvallomás,
igemagyarázat,deazegyesdalszöve-
gekisszámosmeglepetésttartogattak.
Itt kellmegemlíteni a4Rét együttes
Moz gó kép címűdalát,Pal lós Bog lár ka
igényesversezetével,amelyhezcsodá-
latosanilleszkedőzenétalkottak.
Hasonlóan hosszan tartó élmény

voltaszombatestétzáróBeszélőKö-
vek-előadás,amelynemiskoncert,ha-
nemzenésmeditációvolt.Akicsiszolt
összekötőszövegVisz meg Lász lómeg-
fontoltságátdicséri.
Azárónapontartottistentiszteletis

abizonyságtételeksorátgazdagította.
Csi lics Zol tán, aGolgotagyülekezet
lelkipásztora,DócziÁkosbaptistaés
idő sebb Bán Bé la reformátuslelkipász-
torvallottszemélyeshitéről.
Ehhezkapcsolódottakoncertjükbe

áhítatotbeillesztőBar csik Zol tánevan-
gélikusteológus,aki–atudósítóval
együtt–azontanakodott,hogymivég-
re aháromnaposprogramcímében
megfogalmazott kérdés (Mire vársz
még?!),illetvefelkiáltójellelmegerősí-
tettfelszólítás.Talánarra,amiretöb-
bengondolnakmostBaján:hogyle-
gyenmégilyentalálkozás,amelykü-
lönbözőfelekezetűközösségekethoz
össze–ésállítjamegazutcaemberét.
Talánjövőreugyanitt.Ezértadunkhá-
lát,hogyígysikerült,ésimádkozunk,
hogyúgylegyen.

g Dr.SramóAndrás

Öku me ni kus hét vé ge Ba ján
b Öku me ni kus ke resz tény hét vé gét tar tot tak au gusz tus 2–4. kö zött a ba jai

Szent há rom ság té ren a CsodálatosBajaprog ram so ro zat ré sze ként Mire
várszmég?! címmel. A hét vé ge öt le te KapitányJózsefbát mo nos to ri bap -
tis ta lel kész től szár ma zik, meg va ló sí tá sá hoz pe dig a ba jai bap tis ták tól kért
se gít sé get. Szűk volt az idő, alig más fél hó nap állt ren del ke zés re az elő ké -
szü le tek re, mi vel a ba jai ön kor mány zat er re a hét vé gé re tud ta ren del ke -
zés re bo csá ta ni a te ret, a nagy szín pa dot és a tech ni kát – tech ni kus sal együtt.
DócziÁkosba jai bap tis ta pász tor moz gó sí tot ta gyü le ke ze tét. A ren dez -
vény után meg ál la pít hat juk: szín vo na las prog ra mot si ke rült össze rak ni. 

A Noé bár ká ja báb elő adás
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b Ha bár a Völgy év ről év re érez he -
tő en ve szít len dü le té ből, az Evan -
gé li u mi Mű hely min dig újabb
gyü möl csö ket te rem. Az idei,
hu szon har ma dik Művészetek
Völgye fesz ti vá lon az evan gé li kus
misszió ta li án dö rög di in for má -
ci ós bá zis sal bő vült. Az egy ház -
me gye jó vol tá ból to váb bá na -
pon ta újének vár ta a kö zön sé get
más és más vi dék ről ér ke zett
evan gé li kus kó ru sok ze nei szol -
gá la tá val. Ze nei prog ram mal
hir det te az Úr di cső sé gét a ka -
pos vá ri, az orosz lá nyi, a szé kes -
fe hér vá ri, a rép ce la ki, a kő sze gi
és a ba kony cser nyei evan gé li -
kus ének kar.VeressIstván, a Kő -
vá gó örs–Rév fü löp–Ka polc si (Si -
on) Evan gé li kus Egy ház köz ség
lel ké sze és hely béli vagy Bu da -
pest ről ér ke zett lu the rá nus se gí -
tői idén is szám ta lan ko moly- és
könnyű ze nei prog ra mot, film ve -
tí tést és áhí ta tot szer vez tek. Az
évek óta társ szer ve ző Bu da pesti
Au to nóm Gyü le ke zet is hoz ta
bi zony ság te vő it, szín da rab ja it és
a lel kes té rí tő at ti tű döt.

Kapolcsszívébenmagasodikkarcsú-
fehérenazevangélikustemplom,aho-
váavölgyjáró–akánikulátólvagyépp
alelkiszomjúságtólhajtva–bármikor
betérhet.Agalériánmindenévben–
mástematikával–kiállításvárja.

ál lan dók és vál to zók
Idén a templomtérben Vá gó Pé ter,
fentpedigBó di Ka ti ihletettfotóival,
illetvemontázsaival,grafikáival–ésre-
mélhetőlegaképekenkeresztülvala-
mimássalis–találkozhatottakereső.
BódiKatitavasútszimbolikája,azúton
lévőemberképeragadtameg,Vágó
Péterkonkrétabbformákkalpróbáltel-
vonttartalmakatközvetíteni.
BódiKatiapénzmibenléténekmeg-

formálásraiskésztetéstérzett.Drá ga -
ság, Ká bu latésMe rü léscíműképeiem-
beréspénzviszonyátigyekeznekmély-
ségébenábrázolni.Példáulavöröshaj-
zuhatagbarejtettvagytalpakraejtett
pénzérmékhívenillusztráljákazélőés
aholt,azörökkévalólenyomatátvise-
lőemberésamulandó,boldogságpót-
lékkénthasznált„anyagi”kontrasztját.
Hogyegynaphányantérnekbea

templomba,azváltozó.Talánacsilla-
gokállásátólisfügg.Mindenesetreel-
mondható:nemaszervezőklelkesedé-
sénésacsapatszínesprogramkínála-
tánmúlikezavál to zó.VeressIstvánék
mindenreggelimádkoznakanapsi-
kerességéért,hogyminéltöbbembert
meg tudjon szólítani az ige, minél
többenmagukkalvihessenekvalami
lelkiplusztisaMűvészetekVölgyéből.

lel ki és szel le mi táp lá lék
A reggeli elcsendesedésen és a –
mindigmásszolgálattevővelzajló–
napiistentiszteleten,azazlelkitáp-
lálékontúlállandónaktekinthetőa
napiszellemitáplálékis–elgondol-
kodtató előadások jóvoltából. De
nem hiányzott a napi szórakozás
sem,errőlaveszprémiVek ker báb-
csoport,valamintazörömzenélő–
például világzenét játszó – Light -
hou se, atemplombanhéberöröm-
táncot járó Var ga Gyön gyi vagy a
nagy csinnadrattával dicsőítő La -
ka tos Pro jekt gondoskodott.
Akapolcsinapirutinrészetováb-

báafilmvetítésis:mindennapestehét-
tőlatemplomtólnemmesszetalálha-
tóÉlőVízpincében–aprofitechni-
kántúl–Dér And rás filmrendezővel
ésazaktuálisanjátszottjátékfilmekal-
kotóivaltalálkozhattakanézők.
Tíznaponkeresztülállandókiállí-

tásgyanántvártákalátogatókatRichly
Zsolt készülő Luther-rajzfilmjének
képkockáiataliándörögdievangélikus
templomban, hirdetve az evangéli-
kus identitás változatlan erősségét,
továbbáaközelgőemlékévet,arefor-
máció kezdetének 2017-ben esedé-
kesötszázadikévfordulóját.

a fény ös vé nyei a pin cé ben
Apincemindenbizonnyalvalamifé-
leundergroundspiritualitásthordoz,
melyeközvetlenségáltalalaikusok
számáraakárkönnyebbenbevehető-
nektűnhet,mintatemplom.
Hűs,sötétbarlangbanülünk,ma-

gukatanedvességgelegykettőremeg-
szívópárnákésplédekbugyolálásá-
ban.Feszültenfigyeljükakivetítőt,
rajtaegycsodálatosnőt,egyvonzó,
deridegteremtést,macskásszemek-
kel,dúsajkakkal.Őiskeres.Behúz
minketafilmbe–ésacsőbe–ma-
gamellé.Betekintéstnyerünkadivat-
fotózásvadéskegyetlenvilágába.
ACseh An na má ria alakítottaszép-

ségvalószínűtlenülmagascipősarka-
in,karcsún,dehatározottanésmeg-
állíthatatlanulközeledikfelénkaki-
futón. A rivaldafénybe lépés előtt
óriásitszívanekinyújtottcigarettá-
ból,afüstötélvezettel–lassítottfel-
vételen–kifújja,majdamégparázs-
ló szipkát könnyed mozdulattal
visszanyújtja.Észresemveszi,hogy
kezébőlkihullikacigaretta,egyenesen
amagautánhúzottnejlonpalástra.
Poklokkirálynőjekéntvonulvégig

avisszafojtottlélegzettelfigyelőkö-
zönségelőtt.Egyreinkábbközelíttes-

téhezatűz.Mikorészleliaforrósá-
got,ésmegpillantjaafenyegetővörös-
séget,akkorsemhagyjaelhűvössé-
ge.Egymozdulattalledobjamagáról
azégőfátylat,ésdiadalmasanáttrap-
polrajtamagassarkújában.Félelme-
tesengyönyörű.
Azérzékekvilágaazonban igen

hamar fojtóan kevésnek bizonyul.
Két„jézusifigura”isfeltűnikafilm-
ben.Egyőrültszerelmes,akialány
naplójátmegtalálja, ésanyomába
ered.Egyhajléktalan,akiaföntihaj-
lékreményébenél,éseztareményt
akarja átadni fanatikusan az elve-
szett, valahol szintén hajléktalan
lánynak.Végülasajátmagaáltalcsi-
holt tisztítótűzben a férfi valóban
otthonratalál.Alánytúléliazerő-
szakolt„megváltást”,sérülésekövet-
keztébenazonbanéletmódotkény-
szerül váltani. Megfordul valami-
képpamegrázkódtatástól.Újember
azonbancsakaszelídsegítőáltallesz
belőle…
AMis pál At ti la rendeztefilmna-

gyonelgondolkoztatjaaközönséget.
Kérdésekkelostromoljákarendezőt,
értetlenségüketfejezikki,vagysaját
verziójukatmagyarázzák.Végülki-
derül,tulajdonképpenazalkotóma-
gaissajátkérdéseitvittevászonra.
Együtt kérdezünk, együtt kere-

sünkszóval,képekkel,zenével.Együtt
faggatjukaMindenhatótafényös-
vényeiről…

g KinyikAnita

A Völgy lelki ösvényein
Ti zen ket te dik misszió az össz mű vé sze ti fesz ti vá lon

K A P o l c s i  B e K A P c s

Aharsány és hangos égbe kiáltást
képviselte a kapolcsi evangélikus
templomotbetöltőLa ka tos Pro jekt.
A2004-benalakultzenekarötvözia
romazeneivilágotafunkyval,ala-
tinnal és a gospellel. A pünkösdi
lelkesüléstkülönösenisszívénvise-
lőformációholritmusos,dübörgő
dalokkalénekeltemegégbevágyódá-
sát,holérzelmes-líraihangonkértke-
gyelmet–nemszégyellveakönnye-
ketsem.Haatemplomkárpitjanem
is,deaszívekmeghasadhattak.
AMe ga sztár ból isismerténekesnő,

Ron tó Kitty szopránjátmegcsillogtat-
vaelvarázsoltaaközönséget,mégha
annakazimádságrólmáselképzelései

voltakisaddig.Ahölgyekmindenbi-
zonnyalazÚrnakékesítettékmagukat,
azurak–köztükavendégelőadó,avi-
lághírűhegedűművész,Roby La ka tos
–pedigközvetlen,kedélyesstílusuk-
kalragadtákmegaközönséget.
Visszafogottabb, ám Lakatosék-

hozhasonlóansokrétűműfajbanuta-
zikaszintén2004-benalakultLight -
hou se.Azenekarjóvoltábólazír-kel-
tazeneivilágegyesülamagyarnép-
zenével.Aformációmárnemelőször
lépfölaMűvészetekVölgyében.Idén
többkoncertetisadtak,kettőtKapol-
cson,egyetataliándörögdievangéli-
kustemplomban.
Különlegesélményezta„csönde-

sen”zenélőötemberthallgatni.A csi -
tá ri he gyek könnyedénKis ke ce lá -
nyom má alakul,aszéphívespatakra
vágyódózsoltárosszarvaspedigÓ, jöjj,
ó, jöjj, Üd vö zí tő adventiénekrevált.
Mindeztalágybensőségességentúl
végigkísérivalamiüdeség,frissesség.
Talánazészakitájakszeleteszi,mely
át-megátfújakülönlegesütőhangsze-
rekkeloperálózenekarmuzsikáján.
Azírésmagyarnótákontúlafu-

rulyátisfújóénekesnő,Brá tán Ve ra
rövid,vöröshajávaléslégiesalakjá-
valnemcsupánzeneiésvizuálisér-
telembennyújtesztétikaiélményt,ha-
nemhangulatielemisvalamiképp.

g –Kanyi–

Ég be ki ál tó stí lu sok
Két 2004-es év já ra tú evan gé li u mi ze ne kar

Ko rá nyi And rás egyháztörténész
(ké pün kön), azEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemdocensefeleségével
éskétgyermekévelérkezettaVölgy-
be.Adörögdicsaládiasáhítatutánát-
hajtottKapolcsra,hogyottÁr pád-
há zi Szent Er zsé bet ről, „Magyaror-
szágvirágáról”tartsonelőadást.

II. And ráskirályésGert ru diskirály-
nélányaméltánváltmegbecsültté,a
magyarok egyik nagyasszonyává. A
vezeklőövetviselő,szegénypártolóEr-
zsébetmindösszehuszonnégyeszten-
dőtélt,deezalatttöbbettettaszenve-
dőkért, mint más háromszor ennyi
időalatt.Azerdélyimágusésdalnok,
Kling sor–akiKorányiAndráselmon-
dásaszerintvarázsszőnyegenközleke-
dett–születésekoraztjósoltaróla,hogy
„csillagleszMagyarországfelett”.
Több korabeli szövegrészletet is

felolvasottazelőadó,hogyahallgató-
ságmegérezhesseatörténelemlehe-
letét.Továbbákorabelilegendákkalis
megismertetett, így például a „ró-
zsacsoda”történetével.Apjaszigorú
szemeielőlErzsébetakötényéberej-
tetteaszegényeknekszántkenyeret,
deAndráskirályrajtakaptalopakodás
közben;azÚrazonbanmegsegítette
szorulthelyzetébenakésőbbiszentet

–odapillantvaapjacsakrózsaszirmo-
katláthatottakötényében…
Különös,hogyéppaBánk bán ból jól

ismert,gőgöséskönnyelműmeráni-
aiasszonyleányavoltErzsébet.Aké-
sőbb magyar szemszögből „érthető
módon” meggyilkolt édesanya nem
átallottpéldául–Erzsébet„jópartija”
kedvéért–hozománygyanánttizen-
háromszekérnyiválogatottkincsetI.
Her mann tartománygróftüringiaiud-
varábaküldeni,kifosztvaezzelahazai
kincstárat.
Apolitikaimegfontolásokellenére

isszerelmiházasságrólbeszélhetünk
ErzsébetésHermannfia,La jos eseté-
ben,amelyakorbanritkaságszámba
ment–tudhattukmega„sötétközép-
kort”megvilágítóerővelelénktáróteo-
lógiai tanártól. Erzsébet tizennégy
évesenmentférjhez,ezazonbanálta-
lánosnaktekinthetőakorban–eshe-
tünkújabbámulatba.
Érdekes,hogyErzsébetésLajos

egybekelésükutánWartburgvárába
költöztek,oda,aholaztánháromszáz
évvelkésőbbLu ther – György lovag-
ként–azÚj szö vet sé get fordította.Itt
tartottákErzsébetékavilágtörténe-
lemelsőnyilvánospassiójátékátis.

g –nyikita–

Fel ke lő csil lag 
Ka polcs fe lett

Lakatos Projekt Lighthouse
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Szőr pa macs a kiállításon (negy ven fok
ár nyék ban) Bábok az evangélium szolgálatában
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– Ho gyan vál to zott ide ér ke zé se
óta a ma gyar aj kú gyü le ke ze ti ta gok
szá ma?
– Amikor feleségemmel és na-

gyobbikfiunkkal1992-benNémetor-

szágbólŐriszigetreérkeztünk,nagy-
jábólannyimagyarvoltafalubanés
agyülekezetben,mintmost.Ebbőla
szempontbólnincsjelentősváltozás,
ésezígyelsőránézésrebiztatónak

tűnhet.Agondottvan,hogyazok-
nakamagukatmagyarnakvallóknak
aszámacsökkent,akikolyanszinten
tudnakmagyarul,hogymegértika
magyar nyelvű istentiszteletet és

igehirdetést. Sajnálatos módon
ugyanis–főképpenavasfüggönykö-
vetkezményeként–voltolyanidő-
szak,amikorazittenimagyarokegy-
általánnemtörődtekamagyarnyelv-

vel,mertaztmondták,minek.Át-
járhatatlanvoltahatár,megsza-
kadtakarokoni,barátikapcsola-
tokahatárkétoldalánélőkkö-
zött. Később a házasságok ré-
vénegyretöbbnémetanyanyel-
vűtelepedettleafaluban,ésott-
honmárinkábbnémetnyelven
beszéltek gyermekeikkel. Tipi-
kus jelenség ez a kisebbségben
élőkközött.
–Mi ként ala kul nak a ma gyar,

il let ve a né met nyel vű szol gá la tok
a gyü le ke zet ben?
–Mégmostistöbbamagyar,

mint a német nyelvű szolgálat.
Hetenteháromszorvanmagyar
istentisztelet,éscsakegyszerné-
met.Akazuáléknálismegmaradt
a kétnyelvűség, igaz, itt egyre
többszörkérik,hogyaszolgálat
nagyobb része német legyen a
magyarul egyáltalán nem tudó
osztrákhozzátartozók,rokonok
miatt.Amagyarésanémetisten-
tisztelet látogatottsága nagyjá-
bólegyenlő.Rendesvasárnapo-
konmindkétalkalmonhúszan–negy-
venenvannak.
–Az utób bi idő ben olyan in for má -

ci ók lát tak nap vi lá got, hogy egy re na -
gyobb az igény a ma gyar nyelv hasz ná -
la ta és a ma gyar iden ti tás meg élé se
iránt. Ér zé kel he tő-e itt ilyen ten den cia?
–Amagyarnyelvrészeazoktatá-

siprogramnak.Van,aholtöbbtár-
gyatmagyarnyelventanulnakadi-
ákok, van, ahol a magyart idegen
nyelvkéntveszikfel.Aszigetiiskolát
például abszolút kétnyelvű intéz-
ményneklehettekinteni.Többma-
gyardiákisjárátidetanulniama-
gyaroldalról,talánezissegítegyki-
csitazittélőknekamagyarnyelvjobb
elsajátításában.Mindenesetremost
valóbanminthanagyobbérdeklődés
mutatkoznaamagyarnyelviránt.Rá-
jöttek,hogynekiktöbbetjelentma-
gyarul megtanulni, mint mondjuk
franciául.Nekemazonbanazavéle-
ményem,hogyezönmagábanmég
mindigkevés.Sajnoshiányzikaleg-
fontosabb,azalap,amelyetotthon,a
családbankellettvolnamegszerezni.
Azidősekmégarrólmesélnek,hogy
amikorannakidejéniskolábakerül-
tek,nemtudtaknémetül,mertott-
honcsakmagyarszóthallottak.

– Eh hez a szol gá lat hoz az egy ház
vagy az ál lam ad-e tá mo ga tást?
–Azosztrákegyházolyanformá-

banadtámogatást,hogyfenntartja
eztaszolgálatihelyet.Atovábbitá-

mogatásakancelláriahivatalból,az
úgynevezett Népcsoporttanácstól
érkezik.Aproblémaaz,hogyeztatá-
mogatásthosszúévekótanemnövel-
ték,ugyanannyimaradt.Voltidőszak,
amikorépítkezéseketistámogatott
azállam.Máskéntezakicsinygyü-
lekezet nem tudta volna például a
templomátrenoválni.Mostviszont
az állam csak konkrét projektek
megvalósításáraadpénzt.Deugyan
milyen projektet tervezhetne egy
háromszázlelkesgyülekezet?
VoltittmáraMagyarEvangélikus

Konferenciatalálkozója,aNemzet-
közi Luther Szövetség gyűlése és
többhasonlórendezvény,deezeka
Népcsoporttanács szempontjából
nemszámítanakamagyarkultúrátés
identitástőrzőésápolóprojekteknek.
AkulturálisélettámogatásaaBur-

genlandiMagyarKulturálisEgyesü-
leten keresztül történik, amelynek
székhelyeFelsőőrön–Oberwartban
–van.Azegyesületkülönfélekultu-
rálisprogramokatszervez.Őriszige-
tenisvanegyjólműködőnéptánccso-
port.Atáncosoktöbbalkalommalis
felléptekkülönfélerendezvényeken.
Ezenkívülakulturálisegyesületnóta-
esteket, színházi előadásokat, újévi
koncertetszervez.Mostpéldáulegy
magyarnyelvielőkészítőtanfolyam-
rakerülsorittaszigetigyülekezetiter-
münkbenazoknakagyermekeknek,
akikiskolábakészülnek.

–Van-e le he tő sé gük az anya -
or szág hoz for dul ni tá mo ga tá sért?
–Erremégnemvoltszükség,

mert programjaink költségeit,
kiadásainkatamáremlítettéssa-
játforrásokbólfedeznitudtuk.De
biztosanvanerreismód.Énvi-
szontnemazanyagiakrateszem
ahangsúlyt.Számomrafontosab-
bak a testvér-gyülekezeti kap-
csolatok, például Nemescsóval
vagymásgyülekezetekkel,ame-
lyeknekatagjaiellátogattakhoz-
zánk,vagymiőhozzájuk,ésérez-
tük,hogyjóegyüttlenni.Aparó-
kiaazonbanrenoválásraszorul.
Erreviszontegyelőrenincsele-
gendő pénzünk. A presbitéri-
ummal egyetértettünk abban,
hogyelőszörcélt,tartalmat,éle-
tetkellvinniebbeazöregépület-
be,éscsakaztkövetőenkeressük
megalehetségespénzforrásokat.
Egyszépenrenovált,deüresen
kongóháznaksemmihasznaés
értelmenincs.

– Mi lyen a kap cso lat a kör nyék
ma gyar re for má tus és ka to li kus kö -
zös sé ge i vel?
– Alsóőrben – Unterwartban–

magyarkatolikus,Felsőőrbenpedig
magyarreformátusgyülekezetvan.
Akapcsolatunktestvéri,alkalmiés
korrekt.Látogatjukegymásrendez-
vényeit,éssegítünkegymásnak,ahol
tudunk.Alegjelentősebbközösalkal-
munkamindenévbenmáshelyszí-
nenmegrendezettmagyarökumeni-
kusistentisztelet,aholmindhárom
gyülekezetlelkészeszolgál.Legutóbb
éppenazőriszigetigyülekezetvolta
vendéglátó.

– Ho gyan lát ja az őri szi ge ti ma -
gyar evan gé li kus ság jö vő jét?
–Biztosvagyokabban,hogymű-

ködnifogamagyargyülekezet,éslesz-
nektovábbraisolyanok,akikmagyar
prédikációkatakarnakhallgatni.Ami-
korhuszonegyévvelezelőttidejöttem,
aztmondták:jóesetbentízév,ésvé-
geagyülekezetnek.Mostmár2013-
atírunk,ésmégmindigvagyunk,és
mégmindigmagyarnyelvenszólaz
ige.Amijobbanaggasztengem,azaz,
hogynemtudom,milyenformában
fogagyülekezettovábbélni.Haénti-
zenegyévmúlvanyugdíjbamegyek,
félő,hogyilyenformábanezaszolgá-
latihelymárnemleszbetöltve,vala-
milyenmásmegoldástkellkeresni.
Ahhoz, hogy a megoldást lássam,
prófétánakkellenelennem.

g KissMiklós

Őri szi get a bur gen lan di ma gyar evan gé li ku sok utol só szi ge te
Be szél ge tés Mes mer Ot tó lel késszel

b Őri szi get – Si get in der Wart – az auszt ri ai Bur gen land tar to mány
egyet len ma gyar evan gé li kus gyü le ke ze te. A köz ség Ár pád-ko ri ma -
gyar ha tár őr-te le pü lés volt. La kói a re for má ci ót kö ve tő en ha ma ro san
az evan gé li kus egy ház hoz csat la koz tak. A gyü le ke ze tet 1785-ben ala -
pí tot ták. Őri szi ge tet nap ja ink ban há rom szá zan lak ják, nagy részt – az
öt ven ka to li kust le szá mít va – evan gé li ku sok. Eb ben a gyü le ke zet ben
szol gál – 1992 óta – MesmerOttó. Szol gá la ta szün te len küz de lem a
ma gyar gyü le ke zet és a ma gyar nyel ven hang zó ige hir de tés fenn ma -
ra dá sá ért.

ARábaköztzömmelkéttörténelmi
felekezethez,arómaikatolikusésaz
evangélikusegyházhoztartozóhívők
lakják.Ígyarómaikatolikustemp-
lomban ünnepelt ökumenikus is-
tentiszteletenahelyiplébános,Il lés
Sán dormellettTu bán Jó zsef csorna–
kapuvárievangélikuslelkész,illetve
Dörközségkatolikustemplomának
kórusa szolgált Hei ter Ró bert
Gottfried premontreikanonokveze-
tésével.

TubánJózsefLk19,41–44alapján
tartottigehirdetésébenhangsúlyozta:
„Haegyközösség,nemzetvagyegy-
háznemKrisztusszemélyéhez,ígére-
téhezéscselekvéséhezkötimagát,ha-
nempusztánazemberilehetőségek
határaitpróbálgatja,azmenthetetle-
nülelveszik.Igyekezzünkészrevenni
éskihasználniazokatazalkalmakat,
amelyekbenJézusKrisztusazevangé-
lium szavával felkeres bennünket,
hiszencsakígytalálhatjukmegazIs-

tennelvalóbékességhezvezetőutat,
amelyKrisztusszemélyénéskereszt-
jénátvezetazüdvösségfelé!”
Arábaköziegyházinapotszínesí-

tettea2000ótaarábcakapiifjúsági
központbantáborokatszervezőalko-
tótáborjelenléte,amelyetnemcsaka
másfélévtizedesmúltjábólösszeál-
lítottkiállításrévénismerhettekmeg
azérdeklődők,de többkézműves-
foglalkozásánisrésztvehettek.
Acsornaipremontreiapátságasa-

játmagaáltalcímkézettmiseborait
kínáltakóstolásra,miközbenismer-
tettékaközépkorieredetűrendház
történetétis.
ARábaközvallásiéletétbemuta-

tófesztiválakereszténykönnyűzenét
játszórépcelakiVek ker együttes,il-
letveakapuváriCser pes La u ra kon-
certjévelzárult.

g –szi

Al ko tó tá bor, mi se bor kós to lás és kon cert
A Rá ba köz egy há zi ér té kei a Mű vé sze tek Völ gyé ben

b A Rá ba köz a Kis al föld nek a Ráb ca, Rép ce és Rá ba fo lyó ál tal ha tá rolt,
nép raj zi lag jól el kü lö nít he tő ré gi ó ja. Au gusz tus el ső nap ja i ban azon -
ban a Rá ba köz a Veszp rém me gyei Ta li án dö rög dön is meg je lent, hi -
szen má so dik al ka lom mal ren dez ték meg a Mű vé sze tek Völ gyé ben a
táj egy sé get be mu ta tó, ez út tal há rom na pos fesz ti vált. En nek ke re té -
ben ke rült sor au gusz tus 1-jén a ta li án dö rög di Ősök Há zá ban a Rá -
ba köz egy há zi, val lá si ér té ke it fel tá ró ren dez vény re. 

A gyülekezet gyermekei – a jövendő záloga



 e 2013.augusztus11. EvangélikusÉletkultúrkörök

Ve szen dő élet. Nagyvizsgaazéle-
tünk.Áldozathozatal.Mindennap-
jatürelem,kitartás,harcéssebesü-
lés.Mindenpercereménytelenség,
dereménykednikell,különbenmeg-
keseredik az ember. Nem szabad
túlzottanoptimistának lenni,mert
váratlan fájdalmak halálra zúznak
bennünket.Megkellvizsgálnióráról
óráraafényjeleket,ahívásokat.Hon-
nanjönnek?Kiküzennek?Mitérnek,
ésvan-ebennükmorzsányiszeretet?
Van, hogy naponta többször is

sárbahullarcunk,defölkellkelniés
menni tovább!Nagypróba az éle-
tünk.Vezetahajnalinapapecsétek
mögé,arejtetttitkokhoz.Ismeretlen
dolgokhoz,ahogyaköltőírja:„Vezet
aszakadékokmentén,szüntelenaha-
lálajkain”(Nagy Lász ló). Sközbenfi-
gyelni,hogyanfelelIstenaközeledé-
sünkre.Legtöbbszörnémasággal,de
hatürelmesekvagyunk,szórabírjuk
azéjszakacsendjében.Ehhezéber-
ségkell,keménység,másokkérésé-
nekafontosságamindenidőben.

* * *

Gá bor Mik lós: Nap ló. Az1986-osév-
velkezdődik,májuselsőnapjaival.A
jelesművész,Hamletlegjobbmagyar
megformálója,természetesenaszín-
házróltöprenglegtöbbet,deszemé-
lyesdolgaibólisfölvillantnéhányat.
„Egyápolónő:»Vigyázzonmagá-

ra,kevésilyennagyemberünkvan.«
Ésénmajdnemkönnyekigmegható-
dom.Mitlátottvajontőlem?Legfel-

jebbnéhányarchívfilmetatévében.
»Nagyság«lettem,mindenkiérezteti
velem.Dehányemberlátottvalójá-
banjátszani?

Éva atelefonban:nemsokárameg-
látogat.Évacsupaaggodalom,apró
gond, egy perc, ha marad arra is,
hogy egymás szemébe nézzünk.
Amikorlépteinktávolodnakakórház
hosszú,világosfolyosóján,márro-
hannánkvisszaegymáshoz.”

* * *

Do rosz ló.Akisvajdaságifaluhétköz-
napjai.Örömökésbánatok.Szorító
gondok.Régizarándokhely:évente
egyszersokanmegfordulnakerrefe-
lé.Deutánamaradmindenarégiben.
Akisebbségekpusztulásamegállítha-
tatlan.SminthaaZöldAngyalmo-
hóságasemszűnne:azerdő,atüskés
ágak,asűrűgazfaljaazüresházakat.
Amagyarokfogyásamáradrámai

méreteket öltött. Ebben az évben
egyetlengyerekmentazelsőosztály-
ba! Legalább ketten lennének, egy
kislányis,hogyegymáskezétfogva
indulnánakazéletbe.Denem.Min-
denüttareménytelenség.Egyedüla
kopotttemplomdacolazidővel,Is-
tenházaazutolsóösszetartóerőa
perzselőnyárban.

* * *

Rácz Sán dor ha lá lá ra. Lassan el-
fogynakaforradalomharcosai,hite-
lestanúi.Aligmaradnakabátrakkö-
zül,akiknekifjanmegőszültahajaasi-
ralomházivárakozásban.Az1956-os
Nagy-budapestiKözpontiMunkásta-
nácselnöke,aMagyarokVilágszövet-
ségénektiszteletbelielnöke,Rácz Sán -
dor iskidőltasorból.1933-banszüle-
tett,1947-tőlaStandardgyár(1950-től
BeloianniszHíradástechnikaiGyár)
szerszámkészítőjekéntdolgozott.1956-
banmegválasztottákazüzemimun-
kástanácstagjának,onnankerültelnö-
kipozícióba.1958márciusábanélet-
fogytiglanibörtönreítélték,1963őszén
amnesztiávalszabadult…
Későbbsemszakadtelaforrada-

lomtól, valahol mindig képviselte
megalkuvást nem ismerő nézeteit.
1990-ben,arendszerváltásutániel-
sőszabadválasztásokonfüggetlenje-
löltként indult,denemjutottbea
parlamentbe.Sokaneztésmásku-
darcait ellenzéki ármánykodásnak
gondolták. Kivételesen ő maga is

tehetettróla.Alegradikálisabbférfi
voltaforradalomésszabadságharc
résztvevői között. Kompromisszu-
mot nem ismerő, akinek csak egy
számított:ahaza!Magyarországsor-
sa és jövője. Közös szülővárosunk
kapcsánsokatbeszélgettemvele, s
nemvoltalkalom,hogynéhányem-
bertneítéltvolnaelhazaárulásért.

* * *

Lu kács evan gé li u ma. Későéjjel,lám-
paoltáselőttnéhánykortyazapámtól
kapott öreg Bibliából. Előbb, mint
mindig,elolvasomahátsóüreslapo-
konafeljegyzéseket.Egyváratlansor
szívenüt:„MertIstenneksemminem
lehetetlen.”Mostisebbenreményke-
dem.Amagaméletéregondolvaésa
veszendőországra.Azimádságisez:
semminelegyenlehetetlen!

* * *

Csil lag ké pek. Az antikváriumban
régi,érdekeskötetrebukkanok.APa-
lomar Obszervatóriumban készült
felvételekválogatásatudósmagyará-
zatokkal.Azötméteresátmérőjűtü-
körlencsévelkészültfotókvégtelen
birodalomról hoznak híradást. A
milliófényévekrőlüzenőködfoltok
lebegőcsillagtesteketmutatnak,sűrű
galaxisokat.Mintőszhajnaliszőlőfür-
tök,úgytapadnakösszeagyöngypá-
rásvilágűrben.Mondják,mindegyik
mögöttmilliárdnaprendszervan,a
mienkhezhasonlóködfüstragyogás-
sal.Olvasoméspróbálomelképzelni
aziszonyatosszámokat,összefüggé-
seket. Mielőtt földereng a válasz,

mindigaggódóanyámszavaijutnak
eszembe.Égbolttérképekföléhajolva
gyakran megjegyezte: „Meghábo-
rodsz,haeztnézegeted!”

* * *

Ut cai ze nész. Azajos,emberpiacos
térközepénállaharmonikázóférfi.A
székely himnuszt játssza, lelkesen,
sok tévesztéssel és fals hangokkal.
Nembaj,gondolommagamban,leg-
alábbcsinálvalamit.Félóramúlvajö-
vök visszafelé, s hallom, ugyanazt
nyekegteti.Késődélutánmégtöbbhi-
bával.Estenyolcórakorpakolnagy
bőröndjébe,demégbúcsúzóulmeg-
ismétli.Azembereksietvemennekto-
vább,ésazodadobottpénzisnagyon
kevés.Úgylátszik,arosszat,akontár
iparostnemdíjazzáksehol.

* * *

Ma gyar nyelv. Édes anyanyelvem.
Megállokegypercremost,hogyaz
idős erdélyi asszony ízes beszédét
hallgatom.Milyennagyszerű.Ezaz
egyetlenkincsem.Mindenem.Apám
ritkapanaszszava,paptestvéremIs-
tenthívómondata,Weö res Sán dor
fenséges, örök költőüzenete. És a
világbánata,mertnemtudják,nem
fogjáksohamegismernieztazengő
verskatedrálist!
Mindennapi kenyerem: magyar

nyelv.Fájdalmamésboldogságom.
„Százhúszezer magyar szóval

mondhatomel–írjaMá rai –,hogy
élek.Magyarnyelv:szerelmem,ítélő-
bírám, kegyetlenségem. Élek ben-
ned,amintasejtavérben.Hameg-
halok,azutolsópillanatbanmagyarul
gondolommajd:Defurcsa,éltem.”

* * *

Temp lom a Ba la ton part ján. Vélet-
lenültévedtemerre,éppegyidősférfi
szorgoskodottodabent.Jóvolthall-
gatni,bölcsszavainelgondolkodni.
Leültetettazutolsópadba,sközben
a legnagyobb tisztelettel beszélt:
„Szeretnilehetaköveket,azoltárt.
Denemezafontos,hanemaz,hogy
Isten megtartotta a gyülekezetet.”
Felépültnagyáldozattalatemplom,
és jönnek, és jól érzikmagukat az
emberek.Elcsendesülnek,megtelik
aszívükbékességgel.Sokafiatal,va-
sárnapdélfelé játszadozógyerekek
boldogörömétőlhangosakert.

* * *

Ol csó köny vek. Azantikváriumut-
caidobozábanmeglepvefedezemföl
Lev Tolsz tojműveinektizedikkötetét.
Rongyos,piszkosborítóval,deahogy
leveszem,tisztaakékvászonkötés.A
HelikonKiadóválogatásacsodálatos
olvasmány.Anagyoroszírólevelezé-
seésnaplójanapokótafogvatart,ce-
ruzával aláhúzok sorokat, papírla-
pokkaljelölökmegoldalakat.
„1893.május5.TegnapMoszkvából

visszaérkeztünkJasznajába,itttöltöt-
temmegszakításokkalazegésztelet.
Amegfeszítettmunkafolytán(azthi-
szem,egyetlennapotsemhagytamki)
fizikaiéletembenminthaeltespedtem
volna;lustábbvoltamafizikaimun-
kában.Sokmástekintetbenviszont,
főkéntabbanakövetelményben,hogy
nemszabad résztvenniavilággo-
noszságában, megszilárdultam. Ez-
alatt, munka közben, sok minden
tisztázódottbennem:azakaratsza-
badságánakkérdése…aszellemiben
azemberszabad,abbanaszférában
tehát, amelyfizikai életét irányítja.”

* * *

Su ha nó idő. Ijesztő,milyengyorsan
eltelikegynap.Elrepülegyhét.Nyom-
talanulellobbanahónap.Egypillanat
azélet.Emlékszem,minthategnaplett
volna,hogyapámajegestéliéjbenbe-
takart,mertmegintlerúgtamataka-
rómat.Minthaegyórájatörténtvol-
na, pedig már hatvan éve. Mindig
megdöbbentafelismerés,ahogyanJó -
zsef At ti la írjatöredékkétsorában:„És
ámulok,/hogyelmulok.”

g FenyvesiFélixLajos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2013)
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M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns médiaműhely – Mátraháza, szeptember 20–22.
ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a
pro tes táns Új ság írók Szö vet sé ge (prúsz). 
a szep tem ber 20–22. kö zött tar tan dó mé dia mű hely alap kér dé se az, hogy az egy re fel szí ne sebb és igény te le -
nebb tö meg mé dia ko rá ban mi ként le het ko moly, hi te les, mi nő sé gi mun kát vé gez ni akár az írott, akár az
elekt ro ni kus saj tó ban. ezen a te rü le ten egy ál ta lán le het sé ges-e ma Ma gyar or szá gon po li ti kai vagy/és gaz da -
sá gi ér de kek től, el vá rá sok tól füg get le nül te vé keny ked ni, sa ját szak mai, er köl csi, vi lág né ze ti el ve ket ér vé nye -
sí te ni? Más fe lől: ho gyan le het köl csö nö sen elő nyös, gyü möl csö ző part ne ri vi szonyt ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni
a mé dia és a po li ti ka, il let ve az üz le ti élet sze rep lői kö zött? 
a mát ra há zi kon fe ren ci án eze ket a kér dé se ket ké szü lünk több as pek tus ból meg vi lá gí ta ni ta pasz talt kol lé gák
és köz éle ti sze rep lők köz re mű kö dé sé vel. ven dé ge ink re te hát – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
BalázsGéza nyel vész, tan szék ve ze tő egye te mi ta nár •  PrőhleGergely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a Ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház or szá gos fel ügye lő je • SzabóIstván re for má tus lel kész, a du na mel lé ki re for má -
tus egy ház ke rü let püs pö ke • SzőnyiSzilárd új ság író, a HetiVálasz fő szer kesz tő-he lyet te se • ZsoltPéter mé dia -
szo cio ló gus, a Mél tá nyos ság po li ti ka elem ző Köz pont ku ta tá si igaz ga tó ja.
Arészletesprogram–szeptember1-jétől–aPrúszhonlapjánleszolvasható.

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (Mát ra há za, Üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.

elő adá sok az egész ség ről és az egész ség ne ve lés ről
AMagyarországiEvangélikusEgyházGon do la tok az egész ség ről és egész -
ség ne ve lés ről címűháromrészessorozatánakharmadikalkalmáraszeptem-
ber3–4-éndélutánkerülsor.Helyszín:EvangélikusHittudományiEgye-
tem(1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.),10-eselőadó.Maximáliscsoport-
létszám:50fő.AzelőadásokatazEduvitalNonprofitEgészségnevelésiTár-
saságtagjaitartják.

prog ram
Szep tem ber 3. (kedd), 16 óra
Epigenetikaéséletmód–dr. Fa lus And rás egyetemitanár•Gyerekbeteg-
ségek,amelyeketegygyerekközösségvezetőjénekismerniekell–dr. Ma -
da ra si An na PhD,főorvos•Egészségtudatéskemizáció–dr. Tom pa An -
na egyetemitanár•Lelehet-eszokniadohányzásról?–dr. Vaj er Pé terPhD
Szep tem ber 4. (szer da), 16 óra
Hitéslelkiegészség–dr. Su rá nyi Zsu zsan na egyetemitanársegéd•Test-
nevelésselazegészségért–dr. Vass Zol tán PhD,stratégiaimunkacsoport-
vezető•Evés-éstestképzavarok–dr. Ba bu sa Ber na dett egyetemitanárse-
géd•Internetfüggőség:atechnikaiforradalomkihívásai–dr. Hoyer Má ria
főiskolaidocens•Öröklöttésszerzettegészség–dr. Fa lus And rás egyete-
mitanár

Aképzéscélja,hogykomplex,átfogóésagyakorlatimunkában,tanács-
adásbanjólhasználható,felelősségteljesinformációkatadjunkakorsze-
rűöröklésbiológiaialapismeretektőlakörnyezettudatosság,atáplálko-
zás,amozgáskultúraésaszenvedélybetegségekkérdéseinátazegész-
ségesöregedés,acsaládésabioetikalegfőbbkérdéseiig.
Ajelentkezéstafelnottkepzes@lutheran.hucímrekérjükküldeni.Je-

lentkezésihatáridő:au gusz tus 29.

Gábor Miklós a ’60-es években Ham -
letként a Madách Színházban
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W49B– A felvétel a Chandra rönt -
gen ob szer va tó ri um adatait kék és
zöld színnel, a Nemzeti Tudományos
Alap VLA rádióteleszkóp-hálózatá -
nak ada ta it rózsaszínnel, míg a Cal -
tech Pa lo mar Ob szer va tó ri u má nak
inf ra vö rös adatait sárgával mutatja

Lev Tolsztoj portréja
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É r  t É  K e s  V A g y !

InteraktívigehirdetésébenFejérOlivérarrahe-
lyezteahangsúlyt,hogyazemberértékességét
isteniteremtettsége,egyediségeadja.

lé lek nyi tó is ten tisz te let
–Istenegyedivéteremtett,mimeg„sabloni-

záljuk”egymást.Értékessétettminket,mipedig
sokszorleértékeljükmagunkatvagyamásikem-
bert.Ezekfélelmetszülnek.Ezértfigyelmeztet
ésbátorítazÍrásIstenígéretére:Nefélj,megvál-
tottvagy!Tudhatom:nemvagyokegyedül,szá-
míthatok valakire életem minden percében.
Vangazdám.Őteszértékessé–hangzotttisz-
tánazevangéliumrögtönatalálkozólegelején.

Köszöntőjében Sze me rei Já nos, a Nyugati
(Dunántúli)EvangélikusEgyházkerületpüs-
pöke arról beszélt, hogy az erdélyimagyar
evangélikusoktöbbszöröskisebbségbenélik
életüket,élikmeghitüket.Egybenbiztosítot-
taőket,hogyazanyaországbanszinténkisebb-
ségbenlévőevangélikusságtestvériközössé-
getvállalvelük,ésatalálkozóisennekszelle-
mébenjöhetettlétre.

dél előt ti mu ní ci ók
Acsütörtökestétőlvasárnapdéligtartóren-
dezvénykétteljesnapjánakdélelőttjein–a

reggeliáhítatokután–egy-egyelőadás,fó-
rum-,majdkiscsoportosbeszélgetésjártkö-
rülegy-egykiemelttémát.Ezekreatalálko-
zófőszínhelyén,aSzékelyMikóKollégium-
bankerültsor.
AzelsőelőadásonKa lóz Já nos kolozsvári

pszichológus,egykoridrogbetegvallottéle-
térőlésjelenlegimunkájáról,melyetafüggő-
ségbenélőkközöttvégez.ANe szúrd el a ka -
ri-ered címűelőadásésfőkéntafolytatódóbe-
szélgetésekazttudatosíthattákatizenéveskor-
osztályban,hogyéletükfőbbdöntéseit–Is-
teniránymutatásaalapján–maguknakkell
meghozniuk,vállalvaadöntésmindenfelelős-
ségét.

Akiscsoportosbeszélgetésekentovábbmélyí-
tettdélelőttitémárarímeltatalálkozófőszer-
vezőjének,KosztaIstvánnakapéntekestiáhí-
tatontartottigehirdetéseis.
–Istenbízikbennünk,ésfeladatotbízránk.

Felelősségünkvanazigeterjedésében.Minden-
kilehethasznoseszközeazÚrnak.Nelegyünk
hátfeketelyuk,amelyelnyeliJézusvilágossá-
gát,hanemadjuktovább,amitránkbíztak.Ak-
tívanrésztvehetünkIstenmunkájában,cselek-
vőtársalehetünk.Ezagondolatamulandóem-
beri világból, a görnyesztő gondok közül és
meddőemberikapcsolatokbólfelemelIsten-
hez,ésazörökéletlehetőségétkínálja–hang-
súlyoztaabrassóilelkész.

Kö zös ség be ko vá cso lód va
AszombatdélelőttifőelőadásKi fe lé a só tar -
tó ból címmelatizenévesgenerációegyházikö-
zösségekbenelfoglalthelyétkutatta.Lá zár né
Skor ka Ka ta lin mezőberényievangélikuslel-
készkiemelte,hogyatizenévesfiatalokerőstel-
jesítménykényszeralattélnek,ésnagybennük
amegfelelésivágy.Nagyonszeretnénekelfo-
gadóközösségbetartozni,aholmagukatadhat-
ják,aholráismerhetnekértékeikre.
–Egytinédzserislehetsó,éslehetvilágos-

ságúgy,ahogyanezeketafogalmakataBiblia
használja.Akeresztényközösségszerencsés
esetbenjobbminőségűkapcsolatokatnyújta
korosztálytagjainak,akikmagukisszolgálatot
vállalhatnakasokszínűgyülekezetben,aholfi-
gyelnekrájuk–mondtaalelkésznő.

A csoportbeszélgetéseken a résztvevők (ti-
zenöt kiscsoportban) azt gondolták tovább,
hogymilyenszolgálatuklehetatizenéveseknek
atanítványiközösségekben,azegyházmegúju-
lásában.AtémátMes ter há zy Ba lázs lelkész,a
Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko -
zó egyikalapítójagondoltatovábbazestiáhí-
taton.

Köz-Ép-Pont
Er dé lyi lu the rá nus if jú sá gi ta lál ko zó

f Folytatás az 1. oldalról

ASepsiszentgyörgyreérkezettfiatalokat
köszöntöttékaMa nócs ka Ját szó ház apró-
ságaiis.Ahelyievangélikusgyülekezetben
működőjátszóházbanfogyatékosgyerekek-
kelfoglalkoznak.Akicsikrövidköszöntő-
jükben zörgőkkel, csörgőkkel, különféle
ütőhangszerekkel, tapssal, kopogtatással
szólaltattakmegdalokatVa lá di Eni kő és
Pasz jár Ma ri an na irányításávalésaszü-
lőksegítségével.

Ador já ni De zső Zol tán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
köszöntőjébenhangsúlyozta,hogyazevan-
gélikusoknakmaa„világközepe”Sepsi-
szentgyörgy,majdarendezvénynevének
további értelmezéséről szólt. A közép-
pontmagaazélőIsten,induljunkelaszé-
lekrőlIstenfelé,találkozzunkaközéppont-
ban – buzdította a fiatalokat a püspök.
Mintmondta:legyenkikapcsolódás,szó-
rakozás,közösségépítés,buli–delegyen
kibontakoztatásaazIstentőlkapottértékek-
nekis.

Ré pás Zsu zsan na, MagyarországKöz-
igazgatásiésIgazságügyiMinisztériumának
nemzetpolitikáértfelelőshelyettesállam-
titkáraszerintegyilyentalálkozókiválóal-
kalom, hogy jobban megismerjük egy-
mást,hogylebontsukafalakat.Ilyencéllal
isindítottaamagyarkormánykülhonita-
nulmányikirándulásiprogramjait.Ahelyet-
tesállamtitkárugyanakkorarraintetteadi-
ákokat, hogy tűzön-vízen tartsanak ki
anyanyelvükésaszimbólumhasználatjo-
ga mellett, mert csak így maradhatnak
meg.Ebbenaküzdelembenszámíthatnak
amagyarállamtámogatására.

Fü zes Osz kár, Magyarországbukaresti
nagykövetearrahívtafelafigyelmet,hogy
bármennyirekülönbözzünkis,abbanegye-
zünk,hogymagyarokvagyunk.
–Aztszeretnénk,hogyjólegyenSepsi-

szentgyörgyönélni,mertakkoravendégek
isjólérzikmagukat,ésszeretetteltérnek
visszahozzánk–hangsúlyoztaköszöntő-
jébenSzta kics Éva, Sepsiszentgyörgyalpol-
gármestere. Mint mondta, Sepsiszent-
györgykivívtaaSzékelyföldkulturálisfő-
városacímet,és–Székelyföldnevében–
megpályázzákazEurópakulturálisfőváro-
sacímetis.Azalpolgármesterahitközös-
ségmegtartószerepétisméltatta.

g T.E.

ASepsiszentgyörgyiSzékelyMikóFiú-és
Leánygimnáziumnevestanáráról,Be ne dek
Ká roly ról elnevezett konferenciaterem-
bentartottelőadásutánegyháziésközéleti
személyiségekosztottákmeggondolatai-
katahallgatósággalazéletértékességéről,
utalvatermészetesenKa lóz Já nos előadá-
sárais.

Pán gyánsz ky Ág nes pilisi lelkész el-
mondta,hogysokszorvoltolyanhelyzet-
ben,amikorIstensegítetteátanehézsé-
geken–számáraazértékazIstennelva-
lókapcsolat.Kosz ta Eni kő (református)lel-
készkéntésédesanyakéntisszóltaközön-
séghez: a szülők szemében a gyermek
mindenkörülményekközöttértékes,de
Istenszemébenmindannyianértékesek
vagyunk.

Dr. Ko vács Le hel Ist ván egyetemitanár
úgyvélte,hogyazéletönmagábanisér-
tékes azáltal, hogy megszülettünk. Ez
máregykezdetiérték,amelyhezhozzákell
adnunktovábbiértékeket.Gé czi Gel lért
négyfalusialpolgármesterszerintasiker
mindenkibenegyénilegbennevan,rajtunk
áll,hogymunka,tanulás,felfedezésáltal
beérik-e.Imecs-Mag dó Le ven te színmű-
vészakolozsváriVá ró te rem Pro jekt füg-
getlenszínházitársulatalapítótagjaként
adélutánielőadásukhozkerítettkedvet,
hozzátéve,hogyőnemadtanácsot,deha
valakinek van egy jó tanácsa, szívesen
meghallgatja…

g T.E.

Az előadás után kamaszkori „sókristá-
lyos”élményeketosztottakmeglelkészek,
közéletiszemélyiségek.

Sze me rei Já nos, amagyarországiDunán-
túliEvangélikusEgyházkerületpüspökeel-
mesélte,szigorú,vallásoscsaládbannőttfel,
lázadókamaszkénthosszúideigtüntető-
leg nem járt templomba, azonban egy
középiskolásbarátjánakhatásáraelkezd-
tekeresniavallásosközösséget.Későbbegy
evangélikusifjúságitáborbanmélyenmeg-
érintetteanyitottság,aszabadság,ahogy
fogalmazott:anemhivalkodókegyesség,
ezenaközösségenkeresztülkerültszoros
kapcsolatbaazevangélikusegyházzal.

Ador já ni De zső Zol tán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
elmondta:Erdélyben1989előttéppazvolt
alázadás,havalakitemplombajárt,akko-
ribannemvoltakilyenifjúságiegyházitá-
borok.

Lá zár né Skor ka Ka ta lin mezőberényi
evangélikuslelkészelárulta:tizenhétéve-
senegyazonnaponkeresztelkedettmegés
konfirmált.Másnapelmentegyegyháziif-
júsági konferenciára, ahonnan két nap
múlvahazaakartmenni,mert–ahogyszü-
leinekmegírta–nemakartszentfazéklen-
ni.Devégülmaradt,ésottértettemeg,
mennyirefontos,hogyazemberaszívé-
bezárja,amitmegtanult.

Fü löp Ká roly, aBrassóiEgyházmegyefel-
ügyelője,voltBrassómegyeitanfelügyelő
isakonfirmáláshozkötődőélményétele-
venítettefel.Akkorilelkészükarrabuzdí-
tottaadiákokat,hogyakonfirmáláselőtt
kérjenek bocsánatot hozzátartozóiktól
csínytevéseikért.Őanagyapjátólkértbo-
csánatotegyelőzőéviesetmiatt,amikor
egynyárikaszáláskormegittaelőleavizet,
majdahelyett,hogygyorsanvittvolnafris-
set,eljátszottaazidőt.Egyévvelabocsá-
natkérésutánúgyérezte,minthaéleteegyik
legnagyobbterhéttettevolnale–mesél-
teelFülöpKároly.

Ka lóz Já nos pszichológus katolikus-
kéntazelsőáldozáshozfűződőemlékét
idéztefel.Őésabarátaiinkábbatemp-
lom háta mögött levő pályára jártak,
minthittanra,dejöttegyfiatalpap,aki-
nekhírementagyerekekkörében,ígyő
ismeghallgatta.„Nemazvoltmaradan-
dó,amitmondotta»tiszti«,hanemaz,
aho gyan mondta,ahogyanahitétátadta
nekünk.Békeésnyugalomáradtelben-
nünk”–mondtaelapszichológus,hoz-
zátéve,hogy„aközösséghitemindigfel-
töltenergiával”.

Mag dó Já nos, aHétfalusiMagyarIfjú-
ságiKlubalapítója,négyfalusihelyitaná-
csosotthonrólkétvallásiörökségetkapott:
édesanyja katolikus, édesapja evangéli-
kus.Katolikusiskolábajárt,cserkészisvolt,
majdmagyarországiegyetemiéveibenke-
rültevangélikusközösségbe,amelyaztán
meghatároztakövetkezőéveit.
A felszólalók meghatározták azokat

azértékeketis,amelyeketalegfontosab-
baknak tartanak: szeretet, őszinteség,
megbocsátás,segítőkészség,bizalom,ön-
ismeret,szolgálatkészség,találékonyság,
hűség,hit…

g T.E.

f Folytatás a 8. oldalon

„Önkéntelen fohász” – a találkozó önkénteseinek
közös imádsága csütörtök kora reggel
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–Istenaztmondja:éntégedakarlak.Nem
tőled,belőledvalamit,mintolysokan,nema
pénzedet,atehetségedet,atestedet,afiatalsá-
godat,aszavazatodat,atudásodat.Istentéged
akar.Hív,éskapcsolatbaszeretnelépniveled.
Ezazörömhír,ezamaestihírazörömről–
hangsúlyozta.Aharkailelkészfigyelmeztette
hallgatóságát, hogy keresztény fiatalokként
nelegyeneksótlanok,neveszítsékelízüket,ha-
nemlegyeneksók:tartósítsák,őrizzékmegaz
értékeket,ésízesítsékmegakörnyezüket.Jé-
zusaztmondtaatanítványainak,hogyőkaföld
sója,akiktőljobbavilág.„Nekünkisezafel-
adatunk”–szögeztele.

Szó ra koz ta tó sza bad idő – 
dél utá non ként
Alelkileggazdagabbdélelőttökutánadélután
a szórakozást szolgálta. Választható progra-
mokzajlottaktöbbhelyszínen.Lehetettsportol-
ni–azíjászkodástólalabdajátékokonátasak-
kig–,ismerkedniaBarcaságbanélőevangélikus
csángómagyarokkézművesértékeivel,sőtaz
írotthúsvétitojáskészítésétésaszövéstkiis
lehetettpróbálni.
Sokanjártákbe–szakavatottidegenvezetés

mellett–Sepsiszentgyörgyépítettörökségét,
vagyfedeztékfelaSzékelyNemzetiMúzeum
értékesrégészeti,néprajzi,természetrajzikiál-
lításaitésaskanzent.
JóvisszhanggalzajlottleaVá ró te rem Al ter -

na tív Szín tár su lat Bánk bán? Je len! címűka-
mara-előadása,amelyfiatalokszámára„hang-
szerelte”Ka to na Jó zsef drámáját.
Nagyélménytjelentettapassió-élménykiál-

lításis.Azegésztalálkozóegyik„leglelkibb”út-
játarésztvevőknekcsaknemafelevégigjárta.
Azinteraktív„kiállítás”arravállalkozott,hogy
JézusutolsóútjáttárjaalátogatókeléaJeru-
zsálembeszamárhátontörténtbevonulástólaz
utolsóvacsoránkeresztülakeresztfánelszen-
vedettkínhaláligésafeltámadásig.Alátoga-
tókmegmoshattákegymáslábát,megtörhet-
tékéskézrőlkézreadhattákakenyeret,eljátsz-
hattákPéterárulásátésPilátusszerepét,bűne-
iketszimbolizálókövethelyezhettekelKrisz-
tuskeresztjénél,végülpedigamennyország-
bais„beléphettek”.Mindenrésztvevőegybe-

hangzóvéleményeszerintmindezkatartikus
lelkiélményvolt.

Ze ne, tánc és hu mor est ve
Egyelsősorbantizen-huszonéveskorosztályt
megcélzó–fesztiválszerű–rendezvényszin-
teértelmezhetetlenvolnazeneiprogramoknél-
kül.Asepsiszentgyörgyikoncertkínálatotasok-
színűségjellemezte.
Igényességérőlmára„nyitóbulin”sokakat

meggyőzöttahelyiEquin ox együttes.Jólkép-
zettzenészeiéskiválóénekeseimaratonirock-
koncertetadtakahosszúutazástólkissémég
kábaközönségnek.
UgyancsakaSzékelyMikóKollégiumudva-

ránfelállítottnagyszínpadonlépettfelmásnap
este a helybéli Száz lá bú nép tánc együt tes,
amelynekenergikusbemutatójáttáncházko-
ronáztameg.Szombaton–aSzél ró zsa Band
koncertjeután–Bá lint Fe renc ésTóth Sza bolcs
személyébenegyMagyarországon is ismert
székelyföldihumoristapárosaratottfergete-
gessikert.
ASzom széd né ni Pro duk ci ós Iro da humor-

fesztiválja után szintén gyakorta mozgatta
megarekeszizmokata–mindazonáltalellen-
érzéseketiskiváltó–er dé lyi slam po etry.Aslam
(magyar elnevezésemégnincs) ugyanis egy
olyanújszerűönkifejezési„műfaj”,amelyelső-
sorban nem nagyszínpadokon, hanem kis-
kocsmákbanigyekszikközelíteniaköltészetet
averseketmárcsakelvétveolvasófiatalgene-
rációkhoz…
Klasszikuséskortársmagyarköltőkvalódi

értékeitzenésítettemegBer tó ti Jo han na ésa
Má csa fej zenekar,amelynevétaMárk At ti la
„erdélyidaltulajdonos”alapítottaegyüttestag-
jainak betűszóvá kovácsolt nevéből nyerte.
Őkfőkéntabarcaságicsángókevangélikusköl-
tőfejedelme,Zaj zo ni Rab Ist ván (1832–1862)
verseittolmácsolták,mígJohannaelsősorban
kortársköltőketszólaltatottmeg.Azénekelt
versekkamara-előadásainaknagyszerűhely-
színtkínáltasokakszálláshelyekéntésétkez-
dekéntisjószolgálatottevőMikesKelemenLí-
ceumirodalmikávézója.
A zenei kínálatból ki kell még emelni a

HMIK (Hét fa lu si Ma gyar If jú sá gi Klub) Ban -
det. ADo mo kos Je nő zajzonilelkipásztorve-
zetteegyüttesjelenlegazerdélyievangélikus

ifjúság egyedüli, keresztény dalokat játszó
együttese.Kétfantaszikusanjóhangúéneke-
sük,Hoch ba u er Éva ésagitároniskiválóanját-
szóSzász Ág nes azáhítatokonissegítségére
voltaközönségnek,azirodalmikávázószín-
padán pedig a szombat esti záróbulin az
együttesaztisbebizonyította,hogylehetsé-
gesegészségesenötvöznikeresztényésvilá-
gimuzsikát…

mél tó zá rás – ta más-mi se
AzelsőKöz-Ép-Pont ta lál ko zó zárónapjára,va-
sárnapra egyetlen esemény, a Tamás-mise
maradt.Akeresőkistentiszteleténekisneve-
zettformaezúttalisszámoseredetiésforma-
bontóelemettartalmazott.Ilyenvoltazima-
járás,amelylehetővétette,hogyazistentisz-
teletrésztvevőihelyükrőlfelállvameditációssé-
tát tegyenek, imakéréseket fogalmazzanak
megésírjanakle,mécsestgyújtsanak,együtt
imádkozzanaklelkészekkel,valaminthogyake-
resztelésegykoriélményétfelidézőáldásbanré-
szesüljenek.
Azigehirdetőlelkész,Ka lit Esz ter (atalálko-

zótartalmáértfelelősprogramkoordinátor)Is-
tenláthatatlanvilágátafiatalokszámáraoly-
annyirafontosésmindennaposon-linevilág-
hozhasonlította.Azon-linevilághozhasonló-
anIstenországasemlátható,jelenlétemégis
mindtöbbekszámárameghatározó.Áthatja
gondolatainkat,mindennapjainkat.Mármint
azokét,akiknapontafoglalkoznakvele.AzIs-
tennelvalókapcsolatismindennaposgyakor-
lástigényel:kellolvasniaBibliát,imádkozni,
közösségheztartozni…
–Hiszemésvallom,hogybármilyennépnek

ésnemzetnek,fiatalnakésidősnekegyedülitúl-
élésiforrása,útjavan:JézusKrisztus.Születé-
sihelytől,anyanyelvtőlfüggetlenülcsakazőút-
jánleszjövőnk.Azúthosszú,denemhaladunk
egyedül.Krisztuskövetésébenjárni–higgyé-
tekel–nemmegvetendődolog.Ti,fiatalba-
rátaim,egyóriásiközösségbenvagytokKrisz-
tuskövetői:világszertemillióésmilliófiatalvall-
jaazőnevét.Őszólítfel,hogyszívünkbenvi-
gyükhazaazüzenetet:nevedenszólítottalak,
enyém vagy. Szeretetével kiválasztott arra,
hogykövessükmindvégig,hogyIstenoszágá-
banőveleszemtőlszembetalálkozhassunk–
mondtaalelkésznő.

ATamás-misénaközösénekeknélamagyar-
országiSzél ró zsa Band ésaszékelyföldiHét -
fa lu si Ma gyar If jú sá gi Klub Band együttszol-
gált.Éstöbbletértelmetnyertazis,hogyazel-
sőKöz-Ép-Pont er dé lyi lu the rá nus if jú sá gi ta -
lál ko zó nemzetiimádságunk,amagyarHim -
nusz közöseléneklésévelértvéget.

g SzegfűKatalin

f Folytatás a 7. oldalról
Azáróistentiszteletkiemelkedőpillanata
voltazerdélyislampoetrymozgalomve-
zéralakjának,Már kus And rás nak akonfir-
málásaFe hér At ti la lelkész,kerületifőta-
nácsosvezetésével.Egybarátság,sokbe-
szélgetésésazegyházinyitottságvezette
akolozsvárievangélikusközösségbeafi-
atalslammert.
A Tamás-mise interaktív elemeivel a

részvételre,abekapcsolódásrabuzdítottaa
fiatalokat,deazidősebbhíveketismegérin-
tette.Azistentiszteletúrvacsorávalzárult.
EztkövetőenHe ge dűs Csil la, aRománi-

aiMagyarDemokrataSzövetségkulturális
főtitkárhelyetteseköszöntöttearészvevőket,
gratulálvaarendezvényszervezőinek.

Ze le nák Jó zsef sepsiszentgyörgyilelkész
házigazdaként szólt az egybegyűltekhez.
„Idegenként érkeztetek ide Sepsiszent-
györgyre,idegenekvoltatokegymásnakis.
Pár nap Isten közelében, és meghalljuk,
meglátjukamásikat,köszönünkegymásnak,
mosolygunk.Aszívbencsoda történt”–
mondtaaBrassóiEgyházmegyeesperese.

Kosz ta Ist ván főszervező név szerint
mondottköszönetetatámogatóknak,part-
nereknek,különmegköszönvealelkesön-
kéntesekmunkáját.Mes ter há zy Ba lázs ajö-
vőnyáronsorrakerülőevangélikusifjúsá-
gifesztiválrahívtafelafiatalokfigyelmét.

Ador já ni De zső Zol tán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
nyitottamegcsütörtökönesteészártais
bevasárnaparendezvényt.Előtteazonban
megkérdezteafiatalokat,akarják-eafoly-
tatást.Aválaszegyértelművolt:igen,le-
gyenfolytatásaaKöz-Ép-Pont er dé lyi lu -
the rá nus if jú sá gi ta lál ko zó nak.

g TúróczkyEmese
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– Hogy hogy ilyen nagy szám ban jöt tek el az
Ön hí vei kö zül ide, Sep si szent györgy re?
–EgyévvelezelőttafonyódligetiSzélrózsán

hallottunkelőszörazittenitalálkozótervéről,
ésrögtönelhatároztuk,hogyjövünk.Mégazt
istervbevettük,hogyatávegyrészétkerékpár-
ralteljesítjük,errőllelkészkollégáimmalbeszél-
gettünk.Aztánhallottuk,hogyalétszámkor-
látozottlesz,ésezvisszavetettealelkesedésün-
ket.Végülmégiscsaklehetettjelentkezni.
Előbbötfőscsapatotterveztünk,aztánfelsza-

porodottalétszám,végülvelemegyütthuszon-
hármanlettünk.Alegfiatalabbutazóanyolcéves
kislányom,alegidősebbegynyugdíjasgyüleke-
zetitag,akinagyonélveziatalálkozót.Jöttekcsa-
ládokisésfiatalszülőkgyermekeikkel.Ama-
gyarországiegyházjelentőstámogatástnyújtott,
ígykedvezőárontudtunkelutazni.

– Mi lyen be nyo má so kat szer zett?
–Mindenképpenörömteliezakezdeménye-

zés,vanjövője.Erősíthetiamagyarságössze-
tartozását. Mindkét országban megvannak
azokafiatalok,akikbekapcsolhatók,ésegymás-
tólissokattanulhatnak,gazdagodhatnak.Jóle-
hetőség,hogyTrianonrólisbeszéljünkennek
akorosztálynak.Ébresztgettékazelőadókalel-
künket,olyanhatásokértékarésztvevőket,me-
lyek–hiszem–kitörölhetetlenek.
Azidentitásukatkeresőtizenéveseknekjó

volthallani,hogyIstenszemébenértékesek.A
mifalusi–bakonytamási,bakonyszentlászlói
éssikátori–gyermekeinknekfontosüzenet,
hogyakereszténységhatalmascsalád,szerte
avilágonmillióésmillióKrisztus-követőtta-
lálunk. Mi nyolcszáz kilométert utaztunk,
hogymagyaranyanyelvűevangélikustestvérek-
kellegyünkegyüttnéhánynaponát.MostSep-
siszentgyörgykerültamagyarevangélikusság
középpontjába.Atalálkozóamiközösségünk
tagjait is összekovácsolta, egymásra találtak
ezekbenanapokban.

– Sze mé lye sen Ön nek mi tet szett a leg job ban?
–RégiSzélrózsa-látogatóvagyok,azilyenta-

lálkozókonrésztvennisokunknakéletstílus.Az
ifjúságitáborokbaamagamfajtalelkészekistöl-
tekeznijárnak.Sokimpulzustkapunkazelő-
adásokból,beszélgetésekből,találkozásokból.
Személyesennekemalegtöbbetapassió-él-

ménytúrajelentette.Ezbiztosanolyanélmény,
amitnemfogunkelfelejteni.Nemlétezik,hogy
aTamás-miseneérintsemegahallgatóságot!Is-
tenközelébeédesgetezazistentiszteletiforma.

Azimajárásszámomraújvolt,aktívanbeiskap-
csolódtunkakereszteléstmegerősítőáldással,a
gyertyagyújtássalésameditációsösvénnyel.

– Más kor is részt vesz er dé lyi if jú sá gi ta lál -
ko zón?
–Úgygondolom,hogyezaszűkebbresza-

botttalálkozóazalapozástszolgálta,ésvárom
afolytatást.Lehetneazegyikévbenitt,amá-
sikbanazanyaországbanifjúságinyárifeszti-
váltszervezni.Haígylesz,énkétévmúlvais
eljövökaKöz-Ép-Pont ta lál ko zó ra, ahogyan
perszea2014-essoltvadkertiSzélrózsátisna-
gyonvárjukmár.

g Sz.K.

„A kö vet ke ző re is el jö vünk…”
b A Ma gyar or szág ról jött mint egy száz negy -

ven részt ve vő kö zött a leg na gyobb cso por -
tot a Veszp rém me gyei Ba kony ta má si ból ér -
ke zet tek ad ták. Ve ze tő jük kel, SzakosCsaba
lel késszel ké szült az összeg ző be szél ge tés.

SzakácsKarolina (14) és NemesiJános (26),
Olt sza ka dát
–Nagyörömmeljöttünkelerreatalálkozó-

ra,éskülönösennagyöröm,hogyalelkészünk
felkéréséreszolgálhattunkisapéntekreggeli
áhítaton.Biztosanállíthatjuk,hogyazösszes
Köz-Ép-Pont ta lál ko zó ra el fogunk menni,
mertittbarátságokköttethetnek,ésszeretünk
újismeretségeketszerezni.Nagyérdeklődés-
selvárjukaTamás-misétésakoncerteket;az
eddigiösszesfergetegesvolt.Végigjelenleszünk
atalálkozón,ésmindenprogrambóligyekszünk
kivenniarészünket.Biztosansokáigfogunkott-
honbeszélniazitteniélményeinkről.

HanyeczÁdám (16), Tót kom lós
–Életembenelőszörjárokkülföldön,nagyon

vártammáreztazutat,amiszámomraazel-
sőevangélikusrendezvénytisjelenti.Ugyan-
iséncsakszeptemberótajárokatótkomlósiifi-
be,azegyikosztálytársamhívottel.Nagyontet-
szenek a koncertek, a látogatás a Székely
NemzetiMúzeumban.Éskinemhagynáma
városlátogatást,szeretnékjobbanmegismer-
kedni Sepsiszentgyörgy látnivalóival. Min-
dentösszevetvejólérzemmagamebbenavi-
dámközösségben.

GolyhaZita (14), Kis oro szi
–Tavalykonfirmáltam,ésazótavagyokaz

ifiközösségénektagja.Ideakelenföldiekkelér-
keztem.Szuperaprogram,nagyonkedvesek,
mosolygósakazitteniemberekésaszervezők.
Szeretekismerkedni,ésehhezittkiválóakale-
hetőségek.Voltammárkézműveskedni,íjász-
kodni.Együttkosaraztamapüspökúrral.Tet-
szettekakoncertekésatáncház.Értékesekaz
előadásokésáhítatokis,valamintkiemelema
kiscsoportos beszélgetéseket. Bízom benne,
hogymégsokhasonlótalálkozóraelfogokjut-
ni,akövetkezőajövőnyáriSzélrózsalesz.

BuzásiGyopár (17) és MátyásGergő (18),
Nagy vá rad
–Anagyváradievangélikusifjúságotképvi-

selveörömmeléskíváncsisággaljöttünkelide.
Várakozásainkonfelüliaszervezés,értékesek
aprogramok.Kiemelnénkadrogokkalésfüg-
gőségekkelfoglalkozóelőadástésacsoportbe-
szélgetést,aholarrólvoltszó,hogyanszálljunk
szembeakísértésekkel.Jóvoltíjászkodni,és
mindkettőnknek nagy élményt jelentett a
Bánk bán kamaraszínházielőadása.Várjuka
záróesténaslampoetryelőadást,mertszeret-
jükeztaműfajt.

Így lát ták a részt ve vők…
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É r  t É  K e s  V A g y !
Köz-Ép-Pont

KözlekedésikihívásokkalkezdődöttaSep-
siszentgyörgyrevalóeljutás,hiszenkülön-
bözőokokmiattjónéhányórávaltöbbet
töltöttünkabuszban,mintfeltétlenülsze-
rettünk volna, így sokan – Magyaror-
szágrólérkezettek–sajnosanyitóisten-
tisztelet nagy részéről is lemaradtunk…

Köztünk jó voltmegtapasztalni, hogy
elégsokantavalyi–vagyéppenrégebbi–
szélrózsáspólójukatviselveérkeztek,va-
lamihasonlóélménytremélve.Méghamé-
retébenkisebbvoltisezatalálkozó,azer-
délyitestvérekbizonyították,hogyképe-
sek egy ilyen evangélikus fesztiválszerű
összejövetelmegrendezésére.

Közöd?Néhányéveegyökumenikustalál-
kozótémájavoltezakérdés,aztánnemsok-
kalkésőbbegynonprofitmozgalomökoak-
ciójánakisezlettaneve.Mostpedigazer-
délyilutheránusokáltalszervezettifjúságita-
lálkozónevébenjelentmegaszó,amelynem-
csakaközösségethangsúlyozza,hanemazt
is,hogyabbanholkellafókusztmegtalálnunk.

Középre,akeresztrekerültahangsúlyaz
egyéniésközösségiértékekrefigyelve–ezt
nagyonjóvoltmegtapasztalni,különösena
Tamás-misezáróúrvacsoraiközösségében.

Közbensokmindenmásistörtént:végig-
élhettünkpassió-élménykiállítást,láthattuk
Bánk bán történeténekkreatívosztálytermi
verzióját,meglátogathattukaSzékelyNem-
zetiMúzeumot,sportolhattunk,hallgathat-
tunkelőadásokat,résztvehettünkkiscsopor-
tosbeszélgetésekben,kézműveskedésben…

Közösségiélménybennemvolthiány:
ugyanolyanáldásvoltlátniaszámoserdé-
lyi önkéntes olajozott munkáját, mint
együttnevetnihumoristákkal,megélnia
táncházat, énekelni a Szélrózsa vagy a
HMIK Band del vagyéppenegyüttszurkol-
ni a magyar vízilabda-válogatott világ-
bajnokisikeréértegymotelszobában.

Közösen tudtuk megfogalmazni azt,
hogy az igazi értékek kapcsolatainkban
vannak,ésIstennekeltudjukhinniatalál-
kozómottójátbiztatásként:„Értékesvagy!”

Közfelkiáltássalválaszoltakarésztvevők
aházigazdapüspökkérdéséreis,hogyigen,
legyenfolytatásaennekatalálkozónak.

Ép testbenép alélek.Vagyazéplélekcsak
éptestbenél?Nemmindegy.Jóvolthallgat-
niazelsőnapelőadójánakőszintevallomá-
sátdrogosmúltjáról,életénekmegváltozá-
sárólésarról,hogyazótahogyansegítőmá-
soknakmegszabadulniafüggőségektől.

Ép ésszel fel nem foghatom, hogy a
maifiataloktöbbségemiértsótlan–mond-
taamásodiknapelőadója.Ezellentermé-
szetesenjónéhányantiltakoznának,külö-
nösenatalálkozónrésztvettekközül,de
valljukbe,nemőkatöbbség…

Éppen ezért kell komolyan vennünk
keresztyénfiatalkéntafelszólítást:„Kife-
léasótartóból!”(LásdMt5,13)

Ép kapcsolatokra,családokra,gyülekezeti
háttérrevanszükségahhoz,hogyezminél
többekéletébenmegvalósulhasson.Éppenar-
ravoltjóezapárnap,hogymegtapasztalhas-
suk,nemvagyunkegyedül,hanemtizenhat
magyarországiéstizenkilencerdélyigyüle-
kezetből jőve tudunksegíteniegymásnak.

Éppen ezért én lehettem az, akinek
szóltezatalálkozó.

Pont én?Pontosanén.Pont ittéspont
mostvoltfontos,hogyottlegyek.Pontosan
azért,mertittmegélhettemazt,hogyér-
tékesvagyok,hogyIstenszeretetenemfügg
helytőlésidőtől.

Pont ezértsajnálomegykicsit,hogyezt
nemélhettükátmégtöbben,pedigatalál-
kozóköltségvetésemegengedtevolna.Re-
mélem,hogyakövetkezőalkalommalaszer-
vezőkiskitudjákkapcsolniafélelemfaktort,
hogy„milesz,hatúlsokanleszünk?”,ésak-
kormégjobbanhasonlíthatmajdaSzélró-
zsáhozezazerdélyiKöz-Ép-Pont.

g MesterházyBalázs
„Szél ró zsa-atya”

– Ho gyan ké szül tek a szer ve zők az el ső Köz-
Ép-Pont ta lál ko zó ra?
–Sokizgalommaléstalánnémifélelemmel

szerveztük.Azönkéntesekkelésszervezőtár-
saimmalarratörekedtünk,hogyjólkitöltsük
aformát,akeretettartalommal.Magárólazer-
délyiifjúságitalálkozáslehetőségérőlamagyar-
országiésaromániaiegyházmárévekótatár-
gyal,egyeztet.
Amostani,elsőtalálkozótalaposanátgon-

doltuk,ésfigyelembevévesajátosélethelyze-
tünketéslehetőségeinket,óvatosakvoltunk.
Sajnos nem az jellemző a romániaimagyar
evangélikusságra,mintamititt,Sepsiszentgyör-
gyönésmégnéhánytömbmagyartelepülésen
Székelyföldszívébenlehettalálniésátélni,ha-
nemaszórványlét.Ezértismaximáltukazel-
ső találkozó résztvevőinek számát három-
százötvenfőben.Atovábbiaknálmártalánme-
rünkmajdnagyobblétszámbangondolkodni,
deerrőlmégnemszületettvéglegesdöntés.

– Ho gyan mu tat ná be ol va só ink nak a Ro má -
ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy há zat?
–Azelőbbemlítettszórványlétmeggyőző-

désemszerintnagylehetőségünk.Azaktivitás
nálunkfokozottabb,minta„mamutegyházak-
ban”.Aszólegnemesebbértelmébenmisszió-
ravagyunkkényszerítve,mertállandójelleg-
gelebbenélünk.Újraésújrabizonyítanunkkell,
hogy életképesek vagyunk, vannak ifjúsági
rendezvényeink, jól működő közösségeink.
EbbenaBarcaságkülönösenaktív.

MiaKárpát-kanyarbanélőhajdanihatárőrök
utódaivagyunk,akiketanehézségekminden
időbenmegpróbáltak.Hitünkért,anyanyelvün-
kért,nemzetünkérttöbbesetbenkellettvérün-
ketontanunk.Ezmegerősítetteaszékelyem-
bert.Azafeladatunk,hogyértékeinketmeg-

mutassukazittélőknek,akörnyezővilágnak.
Utódainknak, a jövő generációinak is meg
kelllátniuk,hogyérdemesértékeinket:ahitet,
anyelvetművelni,megtartaniéstovábbadni.

Krisztusakarataszerint–akiittvanaközép-
pontban,ésvárminket,újéletfelfogástad–
megkellerősítenünkakapcsolatainkat.Aka-
rata,hogylegyünkhidakegymásfelé.Amint-
egyhuszonötezerfőtszámlálóromániailuthe-
ránusegyházunkbanoptimizmussalnézünka
jövőfelé.Megakarjukmutatniavilágevangé-
likusságánakis,hogyélünk,töretlenüldolgo-
zunk,szervezzükmagunkat,éshisszük,hogy
vanjövőnk,hiszenmindennek,amiIstenaka-
ratábólőreáalapozódik,vanjövője.

– A ta lál ko zó mot tó ja: „Ér té kes vagy”. Ön sze -
rint mi ből fa kad a ke resz tény em ber ér té ke?
–AmiértékünkIstenbenvanelrejtve,ésna-

ponként,mintagyémántot,csiszolhatjukaz-
által,hogyazőakaratátcselekedjük,odaállunk
aszíneelé,ésfelismerjükazokatalehetősége-
ket,amelyeketakörnyezővilágmanemad.
Amelyeket a társadalom kitartóan elutasít.
Hogyneindividualistamódonéljükéletünket,
hanemközösségekben,társadalmilénykénta
keresztényerkölcsökszerint,tekintettelamel-
lettünklévőkreésaránkbízottakra.Ezvissza-
vetítiránkIstenfényét,életünketszínesebbéte-
szi,ésgazdagít.
Együtttudunkjövőtteremteni.Ezértkelldol-

goznitevékenyenmindennap.Nemlehetkar-
batettkézzelvárni,hanemépítenikellagyü-
lekezetet.Kikellmenniazarcvonalba,ésem-
bertőlemberig,szívtőlszívigkellközvetíteni
Istenparancsolatátmindennapon.

g SzegfűKatalin

„Ki kell men ni az arc vo nal ba…”
Összeg ző beszélgetés Kosz ta Ist ván fő szer ve ző lel késszel
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„Is ten a gő gö sök nek el len áll, az alá za -
to sak nak pe dig ke gyel met ad.” (1Pt5,5)

Szentháromságünnepeutána11.hé-
tenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéiezt
zengik:mimindigkegyelemreszoru-
lunk.„Krisztusáltal,hitbenvanmene-
telünkahhozakegyelemhez,amely-
benállunk,ésdicsekedünkisazzala
reménységgel,hogyrészesedünkIsten
dicsőségében.”(Róm5,2;LK)Urunkel-
némítjaazönmagávalvagymásokkal
dicsekedőt;deazalázatosbűnöstfel-
magasztalja,ezértkérhetjük:„Könyö-
rülj rajtam,Uram,mert erőtlenva-
gyok.”(GyLK673)Ezttesziazaláza-
tosvámszedőis:„Is ten, légy ir gal mas
ne kem, bű nös nek.” Jézusmanekünk
mondja, őmegigazulvament haza,
nemúgy,mintazelbizakodottfarize-
us:„Mert min den ki, aki fel ma gasz tal -
ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig
meg aláz za ma gát, fel ma gasz tal ta tik”
–azítéletkor.(Lk18,13.14)Azirgalmas
Istenabűnmiatthalottakatöröklét-
rekelti:kegyelmébőlüdvözíti;mert
akiketőelhívott,azokatmegisigazí-
totta.Páltömörenösszegez:„…ke gye -
lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, és
ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez;
nem cse le ke de te kért, hogy sen ki se di -
cse ked jék.” (Ef2,8–9)„Ezafarizeusa
másodikkőtáblátismegtapodja.Nem-
csakIstenellenvét,defelebarátjael-
lenisgyűlölködik.Mitremélhetünkaz
ily»kegyestől«,kiolyelvetemült,hogy
irigylifelebarátjátólazüdvösséget?!”–
kérdeziLu ther. Istenrégígéretettett
választottnépehelyreállítására:„…én,
az Úr, te szem ala csonnyá a ma gas fát,
és ma gas sá az ala csony fát.” (Ez17,24)
ŐszabadítottakiaromlottSodomá-
ból–aholnemélttízigazember–Ló-
tot,mertmegszánta:„Az Úr pe dig kén -
kö ves tü zes esőt bo csá tott So do má ra és
Go mo rá ra, az Úr tól, az ég ből. Így
pusz tí tot ta el azo kat a vá ro so kat…”
(1Móz 19,24–25)A pogány asszony
nagyhittel,kitartóankérte;Uránakne-
vezte,megalázkodvaelőtteésakegye-
lemmorzsáivalismegelégedveszaván
fogta:„Úgy van, Uram, de a ku tyák is
esz nek az asz tal alatt a gyer me kek mor -
zsá i ból.”Teljesültkérése:„Ezért a szó -
ért mon dom: menj el, le á nyod ból ki -
ment az ör dög.” (Mk7,28.29)AvénPé-
terint:„…ti if jab bak: en ge del mes ked -
je tek az idő seb bek nek, egy más iránt pe -
dig va la mennyi en le gye tek alá za to -
sak…” És erre kéri presbitertársait:
„…le gel tes sé tek az Is ten kö zöt te tek le -
vő nyá ját… ön ként…, kész sé ge sen;
…mint akik pél da ké pei a nyáj nak. És
ami kor meg je le nik a fő pász tor, el nye -
ri tek a di cső ség her vad ha tat lan ko szo -
rú ját.” (1Pt5,2–5)Hitelesentehetiezt,
mertmármegalázkodottelőtte,mi-
utánavilágtüzénélmelegedvehárom-
szormegtagadtaUrát.Pétertnemcsak
akakasébresztőkukorékolásaindítot-
tabűnbánatra:„Ek kor meg for dult az
Úr, és (szelídszemmel)rá te kin tett Pé -
ter re.”Ő„…ki ment, és ke ser ves sí rás ra
fa kadt.” (Lk22,61.62)Istennépénekhá-
laénekesohanemérvéget.Őmegaláz
mindenkevélységet:„…le rom bol ja a
meg erő sí tett vá rost, föl dig le rom bol ja,
por rá zúz za.” Ám nekünk erős
vár(os)unkvan!„Bíz za tok az Úr ban
min den kor, mert az Úr a mi kő szik lánk
mind örök re!” (Ézs26,5.4)Ésakimárát-
menta„Jézus-ajtón”,zengi:„Milynagy
az Úr kegyelmessége, / Én őt imá-
dom…”(EÉ58,1)

g GaraiAndrás

heti 
útravaló

„De most így szól az Úr, a te te rem -
tőd, Já kób, a te for má lód, Iz rá el: Ne
félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy! Ha ví zen
kelsz át, én ve led va gyok, és ha fo lyó -
kon, azok nem so dor nak el. Ha tűz -
ben jársz, nem per zse lődsz meg, a
láng nem éget meg. Mert én, az Úr,
va gyok a te Is te ned, Iz rá el Szent je, a
te sza ba dí tód! Kár pót lá sul adom
ér ted Egyip to mot, Eti ó pi át és Sze bát
adom he lyet ted. Mi vel drá gá nak
tar ta lak, és be cses nek, mi vel sze ret -
lek, azért em be re ket adok he lyet -
ted, éle te dért nem ze te ket. Ne félj,
mert én ve led va gyok! Nap ke let ről
vissza ho zom gyer me ke i det, és nap -
nyu gat ról össze gyűj te lek. Ezt mon -
dom észak nak: Add ide! – és dél nek:
Ne tartsd fog va! Hozd ide fi a i mat a
messze ség ből, le á nya i mat a föld vé -
gé ről, min den kit, akit ne vem ről ne -
vez nek, akit di cső ség re te rem tet tem,
for mál tam és al kot tam.” (Ézs43,1–7)

KedvesTestvérek!
MivelIstennévszerintismerbennün-
ket,mivelmellénkáll,ezértmiissza-
badokvagyunk,hogyodaforduljunk
másokhoz. Nem kell félnünk egy

imámtólakeresztyénistentiszteleten.
Nemkellbebeszélnünkmagunknak,
hogyamihitéletünkazegyedülhe-
lyes.Nincsszükségünkkifejezettel-
határolódásrarómaikatolikustestvér-
egyházunktól ahhoz, hogy a saját
evangélikusidentitásunkatmeghatá-
rozzuk.Nemkellteljesenegyforma
egyházratörekednünk,hanemörül-
hetünkafelekezeteksokféleségének,
és közben bízhatunk abban, hogy
Istennévszerintismeriamásikatis,
éséppúgyszereti,mintminket.
Ézsaiás végül a harmadik okát is

megnevezi,hogymiértnemkellfél-
nünk. Így szól az Úr: „Nap ke let ről
vissza ho zom gyer me ke i det, és nap -
nyu gat ról össze gyűj te lek. Ezt mon dom
észak nak: Add ide! – és dél nek: Ne
tartsd fog va! Hozd ide fi a i mat a messze -
ség ből, le á nya i mat a föld vé gé ről…”
Istennélmindenkirőlszóvan.Szá-

máramindenki fontos.Mindenkit
szeret:azészakiakatéppúgy,minta
délieket,akeletieketéppúgy,minta
nyugatiakat.Mindenkiszámít.Isten
gyermekeinek közössége minden
égtájról összegyűlik, minden kor-
ból,mindenegyházbólésgyülekezet-
bőljönnek.Istenmindenkitössze-

gyűjt – minden különbözőségük-
kel,mindenerősségükkelésgyenge-
ségükkel,mindenhagyományukkal
ésmeggyőződésükkelegyütt.
AmikorIstenösszegyűjtiazövéit,

akkormegbékéltetiakülönbözőket.
Nemkérdez a szent liturgiáról, a[z
apostoli]folyamatosságfelfogásárólés
végképpnemaközpontihelyekről,
mint Wittenberg, Zürich, London
vagyRóma.Aztsemkérdezi,hogyva-
lakitszabályszerűenelhívtak-e,vagy
hogyamegfelelőidőbenamegfelelő
tételeketszegezte-ekiazajtóra,vagy
csakelküldteőket.Mégaztsemkér-
dezi, hogy volt-e valaki vasárnap
templomban,vagykülönlegesnyelve-
kenszólt-e.Ezmindhelyesésjólehet,
deakiválasztásbannemjátsziksze-
repet.Istennélmindenkifontos.Egyik
semvészel.Egyikneksemkellfélnie.
Sajátbőrömöntanultammegezta

leckétaneuendettelsauiMeiser-ház-
ban.Azótaistöbbszörmegtapasztal-
hattam.Egytehéntrágyávaltapasztott,
szagosmaszájkunyhóban–aholúr-
vacsorátvettünk.Azausztrálőslakók-
nál,akiklelkészükkelegyüttpróbál-
jákafaluéletétszervezni,közbena
szegénységésakábítószerspiráljából
akarnakkitörni.Winnipegben,afut-
ballstadionbantartottistentiszteleten
[aLutheránusVilágszövetségnagy-
gyűlésén2003-ban],aholhutteritákés
amisok[atiroliJakob Hut ter (1500–
1536)követői,régimagyarnevükön
habánok,belőlükváltakkikésőbbaz
amisok;aközösségeka18.században
Amerikábavándoroltak],a[zújra]ke-

resztelőkésegykoriüldözőikleszár-
mazottaiközösenünnepeltek–jóval
aLutheránusVilágszövetségstuttgarti
nagygyűlése [2010, hivatalos kibé-
külésa16.századbanüldözöttmen-
nonitákkal]előtt.
Ismételtenmegtapasztaltam: Is-

tennek mindenki fontos. Egy se
vesszenel.Egyneksemkellfélnie.Egy
kisfelső-bajorországiszórványgyü-
lekezetben,aholtízenvoltakajéghi-
deg templomban, Chicagomellett
egyóriásinagytemplomban,aholez-
rekvoltakegyütt,ésegymagyaror-
szági gyülekezetben, amelyet nem
sokkalelőttemérgezőiszapáradatön-
töttel.Istenújramegújrahozzánk
fordul. Minden különbözőségünk,
minden képességünk és hibáink,
minden gazdag hagyományunk és
szokásunk közepette így szól hoz-
zánk:„Ne félj, mert meg vál tot ta lak,
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy!”
Ezazigazibiztatásazökumenikus

közösségre,éppenakkor,amikorúgy
gondoljuk,hogysemmisemmegyto-
vábbazegyházakközött;éppenakkor,
amikorolyanjólberendezkedtünka
többségihelyzetre;éppenakkor,ami-
kor a másik nagy felekezetből való
kollégánkészresemvesz.Mindannyi-
anIstenheztartozunk.Őnévszerintis-
mermindnyájunkat,ésegyszerreszól
mindnyájunkhoz:Nefélj!Ámen.
Isten békessége, amely minden

értelmetmeghalad,őrizzemegszí-
vünketésgondolatainkataKrisztus
Jézusban.Ámen.
g For dí tot ta: SzentpéteryPéter

„ne félj, mert meg vál tot ta lak…”
Mic ha el Mar tin ige hir de té se az öku me né vi ta té má i ról

2. rész 

– Két év szü net után sze rin ted
mi ért volt szük ség a DH új ra in dí tá -
sá ra?
–Azért,mertmiközben–egyéb-

kénthelyesen–úgygondoljuk,hogy
„gyülekezeteibenélazegyház”,gyak-

ranmegfeledkezünkazéremmásik,
legalább ennyire fontos oldaláról.
Arról,hogyKrisztusnépeösszetar-
tozó és egymásért felelős, egymás
irántérdeklődőgyülekezetekbenél.
Azegyházkerületiújságból tájéko-
zódhatunkegymásörömeiről,gond-

jairól,terveirőlis.ADHazegyház-
kerületarculatáhozszervesenhozzá-
tartozott.Azaszándékunk,hogyaz
újraindulóújságkétévszünetután
isméteztafonalatvegyeföl.

– Mi ma rad meg a ré gi DH-ból?
–Elsősorbanaszándékésalelkü-

let.Azacél,hogyalapalutherievan-
gélikustanítástkomolyanvevő,igé-
nyesésérthetőtartalommaltájékoz-
tassonéstanítson.Tanulásraugyan-
isnemcsakajópapnakvanholtig
szüksége…

– Mi lyen tí pu sú la pot ter ve zel?
Misszi ói, teo ló gi ai vagy nép la pot?
–Azatervem,hogyegyházkerü-

letünkasztalára–ésakerületünkha-
tárainkívülélőkorábbiésremény-
ségszerintújelőfizetőinkasztalára–
olyan újságot tegyünk le, amely
mindháromáltalad említett szem-
pontotötvözi.Biztosvagyokabban,
hogy csak olyan újságnak lehet
misszióihatása,amelyúgyszólami
életünkről,hogyeközbenösszhang-
ratörekszikazegyházkétezeréves
hitével,tanításával.

– Mi ben lesz más szer ke ze tű az új -
ra in du ló új ság?
– Nem havonta, hanem évente

négyszerjelenikmeg,húszoldalon,
színesborítóval.Azújságbanazele-
jétőllapozvaazalaphang–összhang–
visszhangsorrendiségétszeretném

kidomborítani. Az alaphang Isten
igéje–rövidigemagyarázatként.Ezt
követiazegyházkétezerévestanítá-
sávalvalóösszhang–rövidteológi-
aiésegyháztörténetitanulmányfor-
májában.Mindenegyéb,amiakerü-
letünkbentörtént,azelőzőkettőre
adottvisszhangegyháziéletünkben.
ADu nán tú li Ha rang szó korábbi

számaiislényegébeneztafelépítést
követték,eztszeretnémszerkeszté-
si,tipográfiaieszközökkelmegerősí-
teni.Azegyházmegyékeseményei-
rőltudósítóoldalakmellettállandó
helyeleszapüspökésakerületifel-
ügyelőgondolatainakazegyházkerü-
leteseményeirereflektálórovatban.
Akorábbiakhozképestújdonságaz
is,hogyaborítónláthatóképheza
belső oldalon rövid képmeditáció
kapcsolódik.

– Kik vesz nek részt a szer kesz tés
mun ká já ban?
– Minden egyházmegyéből egy

szerkesztőbizottsági tag és néhány
rendszeresenvagyalkalmilagdolgo-
zómunkatársunk.Lelkészésnemlel-
készegyaránt.

– Ho gyan le het majd hoz zá jut ni az
új ság hoz?
–Agyülekezetekenésintézmé-

nyekentúlvárjukazegyénimegren-
delőkjelentkezésétis.Egyévreezer
forint adományt kérünk, ebben a
postaköltségisbennevan.Aszám-
lakezeléstaZalaistvándiEvangélikus
Egyházközség, míg a postázást a
zalaszentgrótiHazatérőkEgyesüle-
ténkeresztülönkéntesekvállalták.
Mindentegybevévenagyjábólhar-
mincanműködnekközreaDu nán -
tú li Ha rang szó előállításábanésaz
olvasókhozvalóeljuttatásában.Sze-
retnénk,haaDunántúlonmegszó-

laltatottharangszavaeljutnaazor-
szágmásikvégébe,illetvehatárain-
konkívülreis.

– Mi ért tu dod aján la ni a DH-t a
ke rü le ten kí vü li ol va sók nak is?
–Egyrésztazért,mertaDHnem-

csakakerülethétköznapjairaésün-
nepeirereflektál,hanemolyanisme-
ret-éslélektágítóírásokismegjelen-
nek majd benne, amelyek mind-
annyiunkszámáraértékesekéstanul-
ságosak.Másrésztazért,mertahá-
romegyházkerületnemcsakszerve-
zeti,adminisztratívegységkéntél,ha-
nemsajátosarculatotishordoz.Ér-
demestehátminélinkábbmegismer-
ni a másik egyházkerületben élő

evangélikusokmiénkhezsoktekin-
tetbenhasonló,derájukjellemzőka-
rakterű életét. Ebbőlmindannyian
csakgazdagodhatunk.

– Is ten ad jon sok erőt a mun ká hoz
és mi nél több ol va sót üze ne té nek
meg hal lá sá hoz!

g KoczorGyörgy

Új ra szól a ha rang szó
Be szél ge tés Ko vács Lász ló ne mes kol tai lel késszel

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let dön té se alap ján ez év szep tem -
be ré től új já élesz tik a DunántúliHarangszót (DH), az egy ház ke rü let
új ság ját. A mos tan tól ne gyed éven ként meg je le nő lap fő szer kesz té sé -
vel KovácsLászló ne mes kol tai lel készt bíz ták meg. Az új ra in du ló új -
ság me ne dzse lé sé vel fog lal ko zó ként kér de zem volt év fo lyam tár sa mat
– ezért is a te ge ző for ma – a meg je le nés ről és a tar ta lom ról, múlt ról
és jö vő ről, tud ni va lók ról és ér zé sek ről.

b Elő ző, au gusz tus 4-én meg je lent szá munk ban kö zöl tük Michael
Martin ba jor evan gé li kus egy ház fő ta ná csos, öku me ni kus és kül ügyi
osz tály ve ze tő ige hir de té sé nek el ső ré szét, az aláb bi ak ban a má so dik,
zá ró rész ol vas ha tó. A pré di ká ció a Ba jor Evan gé li kus Egy ház öku me -
ni kus meg bí zot ta i nak jú li us ele jén meg tar tott kon fe ren ci á ján, Ro then -
burg ob der Ta u ber vá ro sá nak Szent Ja kab-temp lo má ban hang zott el. 
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Beléptünkanyárutolsóhónapjába.Ilyenkor
mindenkiamelegrekordokkalmegalastmi-
nuteutakkalvanelfoglalva.Nekemazaugusz-
tusegészenmástjelent.
Miutánleérettségiztem–egészenadiplo-

máig–,mindenaugusztusazzaltelt,hogyköl-
tözködtem,vagyéppenelőkészítettemaköl-
tözködést. Minden évben. Kolesz, albérlet,
egyikváros,másikfalu…
Mindamellett,hogyutálom,elkellismer-

nem,vannakennekpozitívhozadékaiis.Pél-
dáulaszortírozás.Aköltözködéslehetőséget
kínáltarra,hogykiselejtezzeméskidobjam
mindazt,amifelgyűltegyévalatt.Szintehi-
hetetlen, hogy mennyi kacatot, szemetet,
porfogót,giccsparádét,fölöslegespapírtengert
tudazemberfelhalmozni.Mindenegyesau-
gusztusbanlegalábbkét,százhúszliteressze-
meteszsákottöltöttemmegcsurigkidobandó
cuccokkal.
Haeznemtörténnemeg,akkoregyidőután

elborítanánakakacathegyek.Máregyévalatt
islátványosanfelgyűlnek,éskezdikátvenniaz
uralmataszekrényekben,azíróasztalban,apol-
cokon,azelőszobában.Ésszépenlassankiszo-
rítjákafontosdolgokat.
Egymásikidőbenéshelyzetbennagyonjól

szemlélteti ezt a következő történet: „Az -
után be ment a temp lom ba, és kezd te ki űz ni az
áru so kat, ezt mond va ne kik: »Meg van ír va: És
az én há zam imád ság há za le gyen, ti pe dig
rab lók bar lang já vá tet té tek.«” (Lk19,45–46)
Jézuskiűziatemplombólazárusokat.Félre-
értésneessék,Jézusnaknemapénzügyi-ke-
reskedelmiterületendolgozókkalvanprob-
lémájaúgyáltalában,hanemazzal,aho gyan,
és főképpen: ahol csinálják. Ilyen jellegű
tranzakcióknaknincsenhelyükatemplomban,
mertegyidőutánkiszorítjákazokatadolgo-
kat,amelyeknekténylegesenatemplomban
vanahelyük.
Így van ez a keresztény ember lelkében.

Ilyenkoraugusztusbansokgondotfordítunk
arra,hogyatestünketmegvédjükahőségtől,
melegtől. Naptej, sok folyadék, klíma, víz-
part…Ezekmindnagyonhasznosak,sokszor
elengedhetetlenek annak érdekében, hogy
felfrissüljünk.
Gondolnunkkellazonbanarrais,hogyalel-

kifelfrissüléstcsakisKrisztustudjamegadni.
Ésőadjaezt,ajándékba.Denekünkhelyetkell
készítenünkaszámára.Kikellhajítanimind-
azt,amicsakfoglaljaahelyetaszívünkben:ha-
rag,megbántottság,félelem,düh,kétségbe-
esés,bűnök…Akarnikellszabadulnitőlük,
hogylegyenhelyemindannak,amitKrisztus
készítettelaszámunkra.Ésehhezissegítsé-
gülhívhatjukőt.Krisztusnemolyan,hogyott
állazajtóelőtt,éskarbatettkézzelfigyeli,ho-
gyan küszködsz lelkedet nyomó kacathe-
gyekkel,hanemfeltűriazingujjat,éssegít.Ha
kéred…
Ésakkorőmegajándékoztégedolyandol-

gokkal,amelyeketelképzelnisemtudsz.Ame-
lyeket személy szerint ne ked készített el.
„»Amit szem nem lá tott, fül nem hal lott, és em -
ber szí ve meg sem sej tett«, azt ké szí tet te el az
Is ten az őt sze re tők nek.” (1Kor2,9)

g KovácsViktor

pa l aC K p oS ta

Au gusz tu si an ziksz

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

Aházbabelépveénekszóhal-
latszik,ezvezetiazérkezőta
helyesirányba,hiszenazódon
villábankönnyűeltévedni.Re-
csegőpadlójávalésrégifalép-
csőivelolyan,mintegykísértet-
kastély.Azénekszóanagyte-
rembőlszűrődikki,aholéppa
reggeliáhítatvégénél járnak.
Azelőtérbenegykanapén

kétegyetemistalányüldögél,
Gi on Ka ta ésThur nay Vi o la,
az utóbbi lábán telefirkált
gipsszel.Mindkettengyakor-
lott vezetők; Viola – amel-
lett, hogy a Zeneakadémián
tanul–márháromévetanítis
akántorképzőben.Nekikmár
nemtűnikhosszúnakezahá-
romhét,amelyazátlagostá-
borokhozképestsokidő.
–Nekemévközbenvanhon-

vágyam, hogy visszajöhessek
ide!–mondjanevetveViola,és
elújságolja,hogybárharmadik
napeltörtealábátfocizásköz-
ben,mégafekvőgipszsemaka-
dályozta meg abban, hogy
visszatérjenatöbbiekközé.
Közbenanagyterembőlki-

sereglikatöbbmintnegyven
diák, az áhítat után ugyanis
egyéni órák következnek. A
napiprogramlátszólagigenkö-
tött:félórásturnusokbanki-ki
amagaszolfézs-,harmónium-
vagyorgonaórájáramegy,majd
tizenegytől még egy kétórás
kóruspróbátistartanak.
Ebéd után folytatódnak a

zeneifoglalkozások,ésataná-
rokvezetteórákmellettegyé-
nigyakorlóidőiskivanszabva.
Bárahogyanadélelőttfolyamán
agyerekekelmondták,haszük-
ségükvanegykisszabadidőre,
agyakorlástmásiknapisbepó-
tolhatják,vagyelcserélhetikva-
lakivel.Késődélutánaztánakö-
zösórákonkarvezetésttanul-
hatnak,aliturgikusorgonajáték-
óránpedigbepillantástnyernek
akántorimunkába.
Ezakötelezőnapirendazon-

bannemtűniktehernekagye-
rekekvállán,lazításrapedig–
azestiszabadidőmellett–le-
hetőségvanazórákköztiszü-
netekben.Néhánylányeztkiis
használja,mertazelőtérihar-
móniumonéppegymásüzenő-
füzetébeírnak.Afüzetekelő-
lapjainagyonstílusosankottá-
bólkészültek.Úgylátszik,itt
mindenazenekörülforog.

* * *

Mintkiderül,kétújépülettel
bővült a táborhely, eddig
ugyanisavillábancsakszűkö-
senfértekelarésztvevők.Gi-
onKata kedvesen felajánlja,
hogymegmutatjaazújrészt,
aholőislakik.
Miközbenátvágunkahatal-

mas, árnyékos kerten, arról
mesél,hogyaszűkháromhét
alattéppmegszokjákegymást,
afeszültségekfeloldódnak,és
pontakkorkellhazamenniük.

Láthatóanjóközösségalakult
kiarésztvevőkből,ésmintel-
mondta, a tanfolyam után is
tartjákegymássalakapcsolatot.
Közbenbelépünkazegyikúj

lakrészbe,amelyolyan,mintha
fiatalokalbérletelenne.Aföld-
szintenafiúkszobája,azeme-
letenpedigalánytanároklak-
nak.Vadonatújkonyhával,für-
dőszobával és természetesen
–azágyakmellettmegbújó–
harmóniummalvanfelszerelve.
–Ittisszoktakgyakorlóórá-

kat tartani, aminek annyira
nemörülünk,mertakkordél-
után nem lehet aludni! –
mondjavidámanKata.
Miközben a lakást csodá-

lom,többenelsietnekmellet-
temazórájukra,ígyénisjobb-
nak látom folytatni sétámat.
Amásiklakrésznyitottab-

lakai alatt elhaladva kedves
látvány tárul elém: az egyik
szobában két lány énekel, a
másikbanegyfiúharmóniu-
monjátszik.Atáborterületén
akárhoválépazember,azál-

landózeneszóbarátságosalap-
hangulatotteremt.
Azudvaregyikpadján ti-

zennégyévkörülifiúéslány
dúdol;éppazaznapiénekver-
senyregyakorolnak.
–Nincslámpalázatok,hogy

atöbbiekelőttegyedülkelléne-
kelnetek?–szólítommegőket.
–Dehogynem!–válaszol-

ja Bá nyai Ta más, aki már
négyévejáride.–Decsakad-
dig,amígkiállunkéselkezd-
jük,utánamármegymagától.
Aháromhétalattmegtanult
énekek közül választanak
egyetatanárok,ésaztkellel-
énekelnünk.
–Miértdöntöttélúgy,hogy

jelentkezelakántorképzőbe?
–Magamtólsohanemjutott

volnaeszembe;korábbansoha
nemhallottamróla,hogyléte-
zikolyan,hogy„Fót”.Ésmost
mégisittvagyok.Alelkészem
küldött először, aztán meg-
szerettem. Tetszik, hogy itt
báriskolaikeretekközttanul-
hatok,mégisahangulatinkább
egytáborrahasonlít.
Nemakaromfeltartaniőket

a készülésben, ezért inkább
továbbmegyek. A villa hátsó
bejáratánátegytanáriszobá-

rahasonlítóhelyiségbelépek.
ÉppösszetalálkozomNé meth
Sán dor ral, atanfolyamvezető-
jével,akiazegyikpuhakana-
pénhellyelkínál.Fiatalkorael-
lenére már tizenhárom éve
vanjelenakántorképzőéleté-
ben,előszörtanulóként,majd
tanárként. Lendületesen el-
meséliajúliusitanfolyamtör-
ténetétésanapmenetét.Kide-
rül,hogyagyerekeknéhameg-
lepetéseketisokoznak.
– Régi szokásunk, hogy a

tanfolyamalattkészültfényké-
pekbőlegyvagytöbbvideótis
összeállítanak a hozzáértők,
eztFó ti Hír mon dó nak isnevez-
tük régebben. Ezeket aztán
egy-egyestelevetítjükagyere-
keknek.Idénarraisvoltpélda,
hogyolyanösszeállítástmutat-
tunknekik,melyenmégamos-
tanielőadógárdavolthallgató.
Azeneiésszabadidősprog-

ramokmellettabibliaitanul-
mányokraisfigyelmetfordíta-
nak–mondjaNémethSándor.
AzestiáhítatokonJézusszen-
vedéstörténetét kísérték vé-
gig,majdarésztvevőkbiblia-
versenyenmértékösszetudá-
sukat.Mintkésőbbadiákoktól
megtudtam, ez a program a
kedvencük,mertnagyonélve-
zik,amikorszíndarabotkellal-
kotniukazegyestörténetekből.
Beszélgetésünkvégénatan-

folyamvezetőtőlkapokegycso-
koládét,azelőzőnapiverseny

jutalmát,ígyegykicsiténistá-
borozónakérezhetemmagam.

* * *

Márépphazafelékészülődöm,
amikorazudvarrakilépvemeg-
látom,hogyapingpongasztal-
nál népes gyereksereg gyűlt
össze.Tizenévesfiúkéslányok
játszanak,beszélgetnekazórák
köztiszünetben.Közéjükülök
afalmellettipadra.Akezdeti
zavarután lelkesenmesélnek
friss élményeikről. Van, aki
Debrecenből vagy a határon
túlrólérkezett,demintmond-
ják,mégahosszúútismegéri.
Aközelebblakókatvasárnapon-
kéntmeglátogatjákaszüleik,és
van,akiegydélutánrahazais
megy,hogykialudjamagát,az-
tánújult erővel térjen vissza.
Mivelnemsokárakezdődik

akóruspróbájuk,énisindul-
nikészülök,debúcsúzóulmég
alelkemrekötik,hogyhazafe-
lémenjekbeakedvenccuk-
rászdájukba,ottugyanisóriá-
sigombócfagyitadnak!Ata-
nácsotmegfogadom,ésközben
arragondolok:deszeretnékén
is ennek a nagy családnak a
tagjalenni…

g KovácsBarbara

itt min den a ze ne kö rül fo rog
Nyá ri tan fo lyam az Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet ben

név jegy: Ko vács vik tor
Szolnokonszülettem,ott
nőttemfel.Azottanigyü-
lekezetben találtam lelki
otthonra,éskaptammeg
elhívásomat. A teológia
mellettamásodikhivatá-

somazene.Többekközöttateológushall-
gatókbólállóAgape zenekarbanjátszom.
Vanegycsodálatosfeleségem,Ri ta. 2012
őszétőlazEvangélikusHittudományiEgye-
temenvégzeklelkésziszolgálatot.

Negyvenfokbannincskedved
a szobában üldögélni? Nem
csoda.Ugyanakkorunodmár,
hogyastrandokonnyárköze-
pénmegsemlehetmozdulni
atömegtől?Teljesenérthető.
Haegyforrónaponkülönle-
gesprogramotszeretnél,akkor
irányaBánki-tó!
Ittegyhelyenvanminden,

amire nyáron vágyhatsz:
strandegytermészetesállóvíz
partján, kalandpark, kem-
ping… És még annyit sem
kellutaznod,mintaBalaton-
ra!Volán-busszalmásfélóra
alattellehetjutniBudapestről
Bánkra,akisNógrádmegyei
faluba–igaz,közbenegyszer
átkellszállni.Ajogosítvánnyal
bíróknak könnyebb dolguk
van:afővárosbólautóvalegy
óraalattelérhetőamáraszé-
penkiépítettstrand.
A látogatók akár pihenni,

akár szórakozni szeretnének,
megtaláljákanekikmegfelelő
programot.Habarátaiddalér-
kezel,garantáltajóhangulat,
mertavízbenyúlóhorgászsté-
gekrőllehetugrálni,egyórára
csónakotisbérelhettek,ésha
közbenmegéheznétek,akkora
Tavifészek fogadóban diákok
számáraiselfogadhatóárakat
kínálóbüféttalálhattok.Afo-
gadóhoztartozóHarcsakocs-
maklasszikusfalusihangulatá-
val, piros kockás abroszaival
ideálishely,hogyalángostegy
hideg üdítővel öblítsétek le,

vagy hogy a nagy melegben
utánaküldjetekegyjégkrémet.
Hamármeguntátokafür-

dőzést, és extrém élményre
vágytok,akkorlátogassatokel
atótúloldalánfekvőszabad-
idő-éskalandparkba.Ama-
gasbanháromkülönbözőne-
hézségűdrótkötélpályánmász-
va,függve,lógvapróbálhatjá-
tokki,hogymennyirevagytok
merészek,azügyesenmászó-

katpedig a gyönyörűkilátás
kárpótolja a fáradságért. A
tériszonnyal küzdőknek sem
kell elkeseredniük: a földön
például a tollaslabda- vagy
streetballpálya, illetve óriás
sakktáblavárjaőket.
Előfordulhat,hogyannyira

megtetszikBánkszolidpezs-

gése,hogyhazasemakartok
menni.Semmigond,aNádas
kempingbenolcsószálláshe-
lyeketlehetbérelni.Nagyobb
társasággalérkezőknekafaház
ajóválasztás,desátorozásra
is van lehetőség, fejenként
ezerkétszáz forintért éjsza-
kánként.
Ha pedig eleve hosszabb

időreérkeztek,abicikliteket
nefelejtsétekotthon,merta

környéken vadregényes uta-
kontekerhettek.
ABánki-tóegynaposstran-

dolásraéskomplettnyaralás-
raisalkalmashely.Avakáció
hátralévő részére már nem
kelltörnödafejed,hogyhol
vészeldátakánikulát!

g Barbi

oSZ to Zó

Bán kot nem bá nod meg

b Ami kor múlt té len a fó ti Man dák-vil lá ban jár tam, még sű -
rűn hullt a hó, és vas tag ta ka ró val bo rí tot ta be a tá jat. A va -
rázs la tos épü let ak kor még csön des és ri deg volt, most vi -
szont élet tel te li és vi dám, alig le het meg ta lál ni a zöl del -
lő fák lomb jai közt. A ze ne szó és gye rek ki a bá lás azon ban
cé lom hoz ve ze tett, hi szen a nyá ri kán tor kép ző tan fo lya -
mo kon negy ven di ák hang ja zen gi be az épü le tet. A jú li -
us 11–27. kö zöt ti tur nus részt ve vő it lá to gat tam meg.
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Hivatalos jelentések szerint egyre
szaporodik azoknak a száma, akik
nem keresik különösebben mások
társaságát,hanemmagányosan,ma-
guknak,egyedülélnek.Városunkban,
Stuttgartbantízévalattháromszo-
rosáranőttazegyszemélyesháztar-
tásokszáma.Furcsajelenségezab-
banavilágban,amelyállítólagolyan
nagysúlythelyezaközösségremint
atársadalmiéletegyikmeghatározó
oszlopára.Sazmégcsaksúlyosbíta-
náahelyzetet,hatudhatnánk,hogy
ezekben a lakásokban hány elha-
gyott,magányos,kirekesztett,meg-
vetettemberlakhat…
Észak-németországimunkámide-

jénfelettesemigenfurcsaesperesvolt.
Azegyiklelkészgyűlésenegyhevesvi-
tában kijelentette, hogy tulajdon-
képpenszámáraterhesmindenféle
közösködés,mert„alegjobbtársama-
gamnakénvagyok”.Mondanomsem
kell,milyenmegütközéstváltottkiez
akijelentéseegyolyanvezetőnek,aki-
nekegyiklegfőbbfeladatapontosan
azkellettvolnalegyen,hogyarábí-
zottakkalszorosközösségbenéljenés
végezzeamunkáját…
MaJézusegyikismertpéldázatát

vizsgáljukmeg,amelynekfőszerep-
lőjeszinténegymagánakvalóember.

1.
Hamarfeltűnik,hogyegyszemélyes
példázatez:senkimásnemszerepel
benne,csaka„gazdagember”.Van
perszeJézusnakmásegyszemélyes
példázatais,mintpéldáulamagve-
tőről szóló. Ebben a példázatban
azonban az a különleges, hogy a
gazdagegyedülmagával„társalog”,
mintegypárbeszédetpróbálfolytat-
niönmagával.„Így gon dol ko zott ma -
gá ban” –írjaLukács.„Ezt mon dom
a lel kem nek” –mondjaagazdag.
Úgygondolhatja,hogyhaígyjólel-

társalogmagával,akkornemiskell
senkinekköszönetetmondaniaabő
termésért. Meg sem kell osztania
senkivelatermését,amelyetnyilván
asajátszorgalmaeredményénekte-
kint,éscsakamagajóléténekbizto-
sításáraszán.
Hanagyontudományoskodnisze-

retnék,akkoraztkellenemondanom,
hogyprototípusaőazénközpontú,
egocentrikusembernek.Olyanvala-
kitehát,akinekegészhozzáállásaés
viselkedésemutatja,hogymindent
kizárólagsajátmagáravonatkoztat-

vatudérzékelni:„én bontomlemag-
táraimat,én építeknagyobbakat,én
lelkemnek mondom, hogy nálam
teljesbiztonságbanvan,semmimeg-
lepetésnemérhet”.
Aki így gondolkozik, attól nem

szabad ésnem is lehet tárgyilagos
megfontolástelvárni,mertteljesen
csakszemélyesszempontokirányít-
ják.Őmagaamércéjeannak,hogy
miajó,ésmiarossz.Eztneveziego-
centrikusreakciónakalélektan.
Gazdagemberünktőlhiábaisvár-

nánk,hogyakármegköszönjeater-
mést,akáramásokjaváravalóeset-
legesfelhasználásárólelgondolkod-
jék.Nyilvánleperegnerólaazilyen-
fajta intés: „Tisz teld az Urat a te
mar hád ból, a te egész jö ve del med
zsen gé jé ből.” (Péld3,9;Károli-fordí-
tás)Ésbiztosanképtelenlennefigyel-
metszentelniazilyenrendelkezés-
nek:„Aki nek pe dig van mi ből él nie
ezen a vi lá gon, és el né zi, hogy az ő
aty ja fia szük ség ben van, és el zár ja at -
tól az ő szí vét, mi kép pen ma rad meg
ab ban az Is ten sze re te te?” (1Jn3,17;
Károli-fordítás)
Gazdagunkat mindez hidegen

hagyná,hiszenőasajátjávalbánik,
senkiéssemminemveszélyeztethe-
ti.Nincsmitőlfélnie.Nemkelltekin-

tettellenniesenkire.Azemlítettes-
peresselmondhatná:„Legjobbtársa
magamnakénvagyok…”Így,gazda-
gon,megteltújmagtárakkal,bebiz-
tosítottan,mindenkitőlfüggetlenül.
S öntelten és magabiztosan saját
magátértesítiiserről:„Én lel kem, sok
ja vad van sok év re fél re té ve, pi henj,
egyél, igyál, vi ga doz zál.”
Kineismerneesetlegönmagára

ebbenagörbetükörben?

2.
Félreértésneessék!Nemcéljasema
példázatnak,semennekazírásnak,
hogyrosszszínbentüntessefölazön-
hibájukonkívülegyedülmaradtakat,
magányosokat,kirekesztetteket!Az
sem,hogymegvizsgálja,hogymiért
olyan magas a nagyvárosokban a
magányos emberek száma, szem-
benavidékenlakókkal,akikkevés-
bélátszanakveszélyeztetettnekebben
atekintetben.
Inkábbérdemesmostteremtéstör-

ténetünkegyiksarkalatos„mellék-
üzenetére”gondolnunk:„Nem jó az
em ber nek egye dül len ni…” Hapedig

hiteltadunkabibliaiteremtéstörté-
neteknek,akkoreztmagaaTerem-
tőisbelátta,amikorelsőemberére,
Ádámratekintett.Ottvoltkörülöt-
teazélettőlduzzadótermészet,fö-
löttearagyogóégitestek,mellettea
vizek, állatok és madarak. Ádám
mégisárvának,magányosnakérez-
hettemagát. Istenelőszörazéden
kertjénekvigyázásávalbíztamegőt,
majdazállatoknévvelvalószámba-
vételével.Deezekafeladatoknem
szüntettékmegÁdámegyedüllétét.
Bárma sokan gúnyolódnak Éva

megteremtésének a Bibliában leírt
körülményein,ezaleírásörvendező,
boldogító riport akar lenni arról,
hogyIstenÁdámegyedülvalóságát,
magányátegy„hozzáillővel”szüntet-
temeg.Maeztúgymondhatnánk,
hogymi, emberekmindig is „félig
kész”állapotbanvagyunk,sezzela
„fél”voltunkkalszintekiáltunkegy
„másikfél”után.Hogykiegészüljünk.
Kapcsolatokban, viszonyulások-

banélünknapmintnap,ezekhatá-
roznakmegbennünket.Mertközös-
ségi lény az ember, annakminden
előnyével és hátrányával. Magány
ottalakulhatkielsősorban,aholegy-
egyilyen„fél-kész”ember–bármi-
lyenoknálfogva–határt,kerítést,fa-

lat vonmaga köré, és hovatovább
igyekszikennekértelmesvoltátiga-
zolnimások,sőtsajátmagaelőttis.
Robinsontutánozninemfizetődikki,
az egyedüllét hamar válhat ma-
gánnyá.
Hamispótlékottalálkipéldáza-

tunk gazdagja is: váratlanul nagy
vagyonigazdagságátésavelevalóki-
zárólagosügyködésttekintimintegy
a„partnerének”,ésegyedülebbenbí-
zik.Nekiesikmeglevőmagtárának,
szétrombolja,éskülönösebbtétová-
zásnélkülvágbeleanagyobbépíté-
sébe.Ésa„dialógus”továbbisfolyik.
Egészen addig, amíg sikerül meg-
győznieasajátlelkét,önmagát.Ön-
bizalmanemismerhatárt,minden-
regondol:„Én lel kem…, egyél, igyál…”
Bizonyennekazalapvetőszükség-

letnekahiányátasajátbőrénérzima
ismilliókortársunk.Megrémülünk,
amikor halljuk, hogy világunkban
hánygyermeknemérimegazötéves
kort alultápláltság miatt. És hány
gyermeknőfelanélkül,hogyvalaha
isjóllakhatottvolna.Közbenugrás-
szerűenszaporodikadúsgazdagok

száma,akiknekeszükágábansincs,
hogyezekregondoljanak.Sőttolva-
jokmódjánlopjákmegegyesekasa-
játországukatis,amikorvastagpén-
zeiketkövérkamatraadjákodakül-
honispekulánsoknak.
Példázatunkegocentrikusgazdag-

janemvalamitávolibibliaivilágban
keresendő!Ittélőközöttünk.Ésőis
hamis biztonságba ringatjamagát,
mindenadóhivataliellenőrzéselőlel-
dugvaavagyonát.
Denemcsakazalapvetőélelme-

zés biztosítását véli megoldottnak
gazdagunk.Gondolőamindenkori
emberlegprimitívebbszükségletének
kielégítéséreis:„…tedd ma gad ké nye -
lem be (mondja magának)…, gyö -
nyör köd jél!” Igen,márarómaiakis
tudták,hogymivellehetazegysze-
rűátlagembertelszédíteniésmeg-
nyerni (pa nem et cir cen ses): kenyér-
relkellmegtömniaszáját,éscirku-
sziszórakozást(mawell ness ről sze-
retünkbeszélni!)kellbiztosítaniszá-
mára. S akkor azt tehetnek vele,
amitakarnakahatalmukkalvissza-
élők.Miközbenkényelembehelyezi
magát–amiteltgyomorralnemis
olyannehéz–,eszközöket,játékokat
tálalnak neki, ezekkel könnyen el
lehetterelniafigyelmétakomolyabb

problémákról. Egészen pontosan
úgy, ahogy példázatunk gazdagja
gondolta.
Legjobbtársamagamnakénva-

gyok!Vajonazelőbbemlítettespe-
restőletanultavolnaeztafurcsaki-
szólást?Dehátgazdagunkebbebe-
lebukott!

3.
Határtalanszorgalmábanéslelken-
dezésébenegyvalamirőlmegfeledke-
zettagazdag:hogyazemberiéletvi-
szonyokban,kapcsolatokbanteljese-
dik ki. Ezeket pedig normális és
hasznosmódoncsakmásemberek-
kellehetteremteni.Akapcsolatok-
rólazonbanszósincsapéldázatban:
nincsszófeleségről,gyermekekről,
rokonokról, barátokról, gazdatár-
sakról.Noésmindennekatetejébe
nincsszóIstenrőlsem.Velük–úgy
tűnik–nemistartottafontosnaka
kapcsolattartást.Személyekhelyett
atárgylettalegfontosabb:alerontott
ésmegnagyobbítottmagtár.Ámtár-
gyakkalnemlehetérdemlegespár-
beszédetfolytatni…

Dehogyapéldázatbansenkimás
személyrőlnincsszó,aztalánarról
isárulkodik,hogygazdagunkabő
termésbetakarítása,arégimagtárle-
bontása és az új felépítése idején
annyiraellehetettfoglalva,hogyrá
seértvelükszóbaállni,netánfontos
kapcsolatottartani.Atárgykörüliki-
zárólagosforgáselőbb-utóbbmagá-
nyossátehetiazembert.Mertsoha
nemérrá.Nemérráápolniakap-
csolatokat. Csak a magtár jár az
eszében.Hányilyenemberreltalál-
kozunk,akibeleszerelmesedettvala-
mitárgyba,ügybe,elképzelésbe,és
mindenkimásrólteljesenmegfeled-
kezett!MégazIstenrőlis.
Ezzel a példázattal Jézus görbe

tükröttartelénk.Érdemesbeletekin-
teni,mert életünk folyamán annyi
tárgy,dologkötlebennünket,hogy
megfeledkezünk barátokról, roko-
nokról,gyerekekekrőlvagyszülőkről,
házastársról.Segyszerrenőnikezd
amagány,amelyetazelsőpillanatok-
banészresemveszünk.Csakamikor
megmerevedtekkörülöttünkafalak,
begubóztunk. De lehet, hogy ad-
digraatermészeteskapcsolatokmeg-
szakadtak,esetlegörökrevisszahoz-
hatatlanok.
DenemígyvanezIstennél,akiaz

életésahalálUra.Őesetlegígygon-
dolkodik:„Haezagazdagkizártisaz
életéből,énahalálafölöttisrendel-
kezem.Ezzel ahatalmammalnem
élekvissza.Dekötelességemfigyel-
meztetnieztabeképzeltgazdagot,
hogyelvétetteazéletét.Amitőalel-
kebiztosítására gondolt ki, egyből
semmivéválhat,haalelkétvisszapa-
rancsolom:»Bo lond, még ez éj jel el -
ké rik tő led a lel ke det, kié lesz ak kor
mind az, amit fel hal moz tál?«
Akiket elhanyagoltál, azok nem

foglalkoznakveled,legfeljebbazörö-
köseidverekszenekösszeazon,amit
tebiztosítékulösszekapartál.Csak-
hogyamitfelhalmoztál,azmostmu-
tatja meg igazán, hogy mennyire
rosszlapratettél,amikorkizárólag
velefoglalkoztál.Tudhattadvolnaa
régi bölcseséget: »…mert sem mit
sem hoz tunk a vi lág ba, nem is vi he -
tünk ki sem mit be lő le.« (1Tim6,7)Va-
gyonodnembánkódikutánad.Elha-
nyagoltembertársaidsemigen,hi-
szentemáréletedbentöröltedőket.
Marad az elhagyatottság, a felej-
tés…”
Talánérdemesezzelavadulépít-

kező emberrel szembeállítani egy
másikembertJézusegymásikpéldá-
zatából. Aki bölcsen arra figyelt,
amit Jézusannakérdekébenmon-
dott,hogyanormáliséletsikerülhes-
sen.Ezazembererreépítetteföla
magaházát, ígyazbiztosalapokra
épült,sazéletneksemmilyenviha-
ranemtudtaösszerombolni.
Mertnemigaz,hogyalegjobbtár-

samagamnakénvagyok.Demagtá-
raim, bankbetétjeim, felhalmozott
anyagi értékeim sem. Amíg időnk
van,emberikapcsolatainktartanak,
védenekéserősítenek.Ezeketpedig
ápolni,gondoznikell,mertnemáll-
nakelőautomatikusan.Mintahogy
Istentsemérdemesleírnunksvár-
nunk,amígalegváratlanabbpillanat-
banszólítmeg:„Bo lond, még az éj -
jel el ké rik tő led a lel ke det…”
Talánbölcsebbaprófétatanácsá-

rafigyelni:„Ke res sé tek az Urat, amíg
meg ta lál ha tó! Hív já tok se gít sé gül,
amíg kö zel van!” (Ézs55,6)Nehogya
legválságosabbpillanatbanránksza-
kadjonazem ber-te len ésIs ten-te len
örökmagány.

g GémesIstván

min den na p oK Hi te

Ma gam nak leg jobb tár sa – én… 
(Lk 12,16–21)
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Szentháromság ünnepe után tizenegyedik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: 1Kor 15,1–10; 2Sám 12,1–15a. Textus: Mt 7,1–5. Énekek: 456., 402.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;du.6.BenceImre;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de.9.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II.,
Ör dög árok u. 9. de.fél10.(úrv.)MissuraTibor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Me -
ző u. 12.de.10.FülöpAttila;Óbuda, III., Dévai Bíró M. térde.10.;Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Ká posz tás me gyer, IV., Tóth Aladár út 2–
4. de.9.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)GáncsPéter;de.
11.(úrv.)GáncsPéter;du.6.MagyarnéTóthKatalin;Fa sor, VII., Városligeti fasor 17.
de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII., Ül lői út 24. de.fél11.RománnéBolba
Márta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák,kétnyelvű,családi)GulácsinéFabulya
Hilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.(úrv.)RománnéBolbaMárta;Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (katolikus templom)de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de.10.ErdélyiCsaba;X., Kerepesi út 69. de.8.,Ke len föld, XI.,
Bocskai út 10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;du.6.dr.
BlázyÁrpádné;XI., Németvölgyi út 138. de.9.dr.BlázyÁrpádné;Bu da gyön gye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)BenceImre;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.Grendorf
Péter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)ZászkaliczkyPál;XIV., Gyarmat u. 14.
de.fél10.(úrv.)ZászkaliczkyPál;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota, XVI.,
Rózsalevél u. 46. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Pro dám u. 24. de.9.Vető
István;Rákoshegy, XVII., Tessedik térde.9.dr.BácskaiKároly;Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111.de.fél11.dr.BácskaiKároly;Rá koscsaba, XVII., Péceli út 146.de.9.Nagyné
SzekerÉva;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de.11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de.10.LászlóLajos;Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de.8.LászlóLajos;Kis pest, XIX., Templom tér 1. de.10.Széll
Bulcsú;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10.(családi)GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.HokkerZsolt;Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem)de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs, Szabadság út 75.de.10.Endreffy
Géza;Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7–9., Fébé Názáret-temploma de.fél
12.Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;Pilisvörösvár (ref. temp lom) du.2.

istentiszteletek a Balatonnál
Al só dör gi cse, Fő u. 43. de.11.;Ba la to na ka li, Temp lom tér du.2.;Ba la to na li ga, Club
Ali ga üdü lő köz pont, Ba la ton vi lá gos, Ali gai út 1. du.6.;Ba la ton al má di, Baj csy-Zs.
u. 25. du.4.;Ba la ton bog lár, Hét ház u. 17. de.11.;Ba la ton feny ves, Bem u. 9. (re for -
má  tus ima ház) du.6.;Ba la ton föld vár, Bajor Gizi Közösségi Ház, Kőröshegyi út
1. du. 2.; Ba la ton fü red, Bajcsy-Zs. u. 15. de. 9.; Ba la ton szár szó, Evangélikus
Konferencia- és Missziói Otthon, Jókai u. 41.; Ba la ton sze mes, Fő u. 1. de.fél10.;
Ba la ton sze pezd, Ár pád u. 2. de.9.;Hé víz, He li kon u. 6. du.fél5.;Ka polcs, Kos suth
u. 26. du.fél4.;Keszt hely, De ák F. u. 18. de.fél11.;Köt cse, Temp lom u. 7. de.10.;
Kő vá gó örs, Arany J. tér 2. de.fél12.;Mencs hely, Kos suth L. u. de.11.;Nagy vá zsony,
Te me tő u. du.2.;Rév fü löp, Vil la Fi lip tér 2. de.10.;Sió fok, Ou lu park de.10.;Szent -
antal fa, Fő u. de.háromnegyed10.;Ta li án dö rögd, Pe tőfi u. 1. du.2.;Ta pol ca, Da -
rá nyi u. 1. de.fél9.;Veszp rém, Kos suth u. 4. de.10.;Zán ka, Rá kó czi u. de.fél9.
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Összeállította: BallaMária

Szok ták mon da ni, hogy új mi nő sé get
je lent, ha va la ki nek meg ada tik az
uno ka. A nagy szü lők – ezt min dig
hoz zá te szik a böl csek – éle tük nek új
sza ka szát kezd he tik el, vissza fi a ta lod -
nak. Nem hit tem el, egé szen ad dig,
amíg át nem él tem el ső uno kám szü -
le té sét. Ti tok ban na gyon ag gód tam,
kü lö nö sen ak kor, ami kor az el ső fá já -
sok után tíz órá val azt mond ta a szü -
lész nő, hogy min den rend ben, csak
nem elég erős a kis ma ma. En nél a
„min den rend ben” ki té tel nél kezd tem
fél ni iga zán. 

Vi ki tö ré keny asszony, ba lett-tán -
cos volt, de most úgy vi sel ke dett,
mint egy iga zi sport em ber. Hosszú va -
jú dá sát ter mé sze tes nek tar tot ta, s
azt sem ne hez mé nyez te, hogy or vo sa
nem si et he tett hoz zá, hi szen ké sőbb -
re vár ták a ba bát. Fél tet tük mind -
annyi an, már ke vés volt a nyi tott ab -
lak, min den ki nek lég szom ja volt az

elő csar nok ban. Mit él he tett át a szü -
lő szo bán a kis ma ma?

Kö zel a kór ház hoz kis szi get a jó -
zsef vá ro si to rony há zak tö vé ben az Ég
Ki rály nő je-ká pol na. Vé let le nül fe -
dez tem fel a ha rang lá bat, az vitt
kö zel a kis föld szin tes épü let hez.
Evan gé li kus lé tem re ne héz pil la na tok -
ban, úton az egye tem fe lé, ke mény
vizs gák előtt sok szor imád koz tam a
Krú dy ut cai Má ria-kép nél. Most
nem ma ga mért szólt az ima, na -
gyon mély ről jött, és messzi re szállt a
Tö mő ut cá ból. 

Nem ikon, ha nem kis Má ria-szo bor
áll a ká pol na kert jé ben. Itt csat la ko -
zott hoz zám fe le sé gem és fi am, az apa -
je lölt. Ő bá tor nak mu tat ta ma gát, de
is me rem, ő is na gyon ag gó dott. Hosszú

órák vol tak még hát ra, le szállt az es -
te, már csak mi vol tunk a szü lő szo ba
előtt. Meg ér ke zett má sik fi am is Zág -
ráb ból. A ten ger hez in dul tak, ak kor
for dul tak vissza, ami kor hírt kap tak
ar ról, hogy meg kez dő dött a va jú dás.
A pil la nat fe lejt he tet len volt mind -
annyi unk nak – a szü lő szo bá ból ki hal -
lat szott az el ső sí rás. 

Össze ölel kez tünk fe le sé gem mel és fi -
a im mal, Vi ki ma má já val, má sik me -
nyem mel. Ha ma ro san ki jött a szü lész -
nő, meg mu tat ta a ba bát, aki ne künk
a leg szebb és leg cso dá la to sabb fiú volt
a vi lá gon. Fi am rög tön mond ta: enyém
a fü le, Vi kié a szá ja, zon go ris ta uj jai
van nak! Az el ső pil lan tás az uno ká ra,
az el ső kis hang – út a jö vő be. 

Csak es te tud tam meg, hogy ugyan -
az nap szü le tett az an gol trón örö kös
fia. Rög tön mond tuk: mi egy her ceg a
sa ját uno ká hoz ké pest?

g WGy

Kis herceg

Nagyvoltariadalommúltpéntekdél-
benegyházunkÜllőiútiszékházában,
mertatetőfedőkapadlástérbenbom-
báttaláltak.Leálltamunka,kihívták
atűzszerészeket,hajszálhíjánelren-
delték az épület kiürítését. Megje-
lentekarendőrökis,volt,akisietveki-
vitteazautójátazudvarról,deaztán
kíváncsiannézegette,mitörténik.
Lapunk tervezőszerkesztője, Ká -

roly György Ta másdacoltaveszéllyel,

sapadlásonkészítettfelvételtazújság
számára. 13.40-kor aztán kiderült,
hogy halott bombáról van szó. Egy
százhúszmilliméteresszovjetgránát
stabilizátorárabukkantak,amelyneka
fejepontosanúgynézettki,mintegy
élesbomba.Szerencséreagránátmár
hatévtizedefelrobbant,ésnemokozott
nagyobbkárokat.Aszerkezetvalami-
lyenoknálfogvaapadlásonmaradt.

d EvÉ let-in fó

Bom ba ri a dó az Ül lő in

Anegyvenéve,1973-banaláírtLe u -
en ber gi kon kor dia lehetővé teszi
evangélikus, református és meto-
distagyülekezetekszószék-ésúrva-
csorai közösségét. Ebből az alka-
lombólrendezettnemzetköziteoló-
giaikonferenciátaVesztfáliaiProtes-
tánsEgyházjúlius22.és25.között

Schwertében,azegyházHausVilligst
nevűkonferencia-központjában.
Ezazúgynevezettuniáltközösség

egytartományiegyházbatömörítiaz
evangélikusokat és a reformátuso-
kat.Akonferenciánelőadásokhang-
zottaka„protestánsökumené”továb-
biesélyeiről,valamintazúgynevezett

porvooiegyezményről,amelyazevan-
gélikusokésazanglikánokszervezeti
együttműködésénekadkeretet.
Akonferencianyitóistentisztele-

tének igehirdetője dr. Fa bi ny Ta -
más, egyházunkkülkapcsolatokért
felelőspüspökevolt.

d EvÉ let-in fó

Kon fe ren cia az egy ház kö zös ség ről
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Azemlítettblogolyanéttermeket,
kávézókatmutatbe,amelyekmin-
dennapiműködésüksoránkörnye-
zettudatos módszereket alkalmaz-
nak.A„megfigyelők”,miutánettek-
ittakakiszemelthelyen,kikérdezik
azétteremvezetőjétisarról,miért
fontosszámukraakörnyezet iránti
felelősségvállalás.
Abloggerekkülföldikitekintéstis

adnak–legutóbbiírásukbanHorvát-
országotvettékgórcsőalá–,ésolyan
témát is érintenek,mint például a
nyaralásalattiszokásváltozás.Álta-
lánosságban elmondható, hogy a
nyáripihenésközben(mégjobban)
elengedjükmagunkat:hajlamosabbak
vagyunk jobban pazarolni, például
(még)többvizethasználniés(még)
többszemetettermelni,mintazát-
lagoshétköznapokon.Ablogszer-
kesztőiegyébkéntötleteketisvárnak
újabbvendéglátóhelyekteszteléséhez.
Bizonyárasokunkszámáragyak-

ranismétlődőkérdés(vagynekünk
teszikfel,vagymitesszükfel):mit
főz zek? Jóesetbenakérdéshallófü-
lekretalál,azújságban,tévében,in-
ternetenvéletlenüléppegyjórecept-
reakadunk,vagyegyfutóbeszélge-
tésközbenaszomszédunk„segítki
abajból”.Shaezenanehézségentúl-
jutottunk, talán egymég nagyobb
problémábaütközünk:honnansze-
rezzünkbemegbízhatóalapanyagot?
Havanegykiskertünk,örömmel

várjuk,hogyleszedhessükazelsőter-
mést;falunmégtudhatjuk,kitőlve-
hetünk–nemtáposcsirkétőlszár-
mazó–házitojástvagyéppenmé-
zet.Egyretöbbhelyentalálkozunk
termelőipiacokkal,különbözőbe vá -
sár ló kö zös sé gek kel, egyre népsze-

rűbbekatermelőihálózatok,adatbá-
zisok(ittemlíthetjükaLu thet mar -
ke tet, valamint a református Egy -
ház tá ji elnevezésűkezdeményezést).
Máraanagyáruházláncokisfel-

ismerték,hogyamagyarárureklá-
mozása,akörnyezettudatosvásárlói
magatartáshirdetésecsalogatólehet
a vevők számára (bár nem ritkán
visszaélésekről is hallunk), egyre
többcímke,védjegysegítazeligazo-
dásban(vagyéppenösszezavar?)a
termékekközött.
És hiába csengenek jól az „az

vagy, amit meg eszel”, „éte led az éle ted”
szlogenek, utalva rá, hogy bizony
nemmindegy,milyenminőségűés
mennyire egészséges alapanyagból
készültételtfogyasztunk,bizonyára
elmondható,hogyalegtöbbember
számára a vásárláskor sajnos nem
hagyhatófigyelmenkívülazár,akár
aminőségrovásárais.
Annakellenére,hogyfizetésünk

nagyrészétélelmiszerreköltjük,az
EurópaiBizottságfelméréseszerint
éventenyolcvankilencmilliótonna(!)
élelmiszervégziakukákbanEurópa-
szerte.Hazánkehhezkétmillióton-
nával járul hozzá, fejenként száz-
nyolcvan(!)kilogrammal.Ezatete-
mesmennyiségjelentőshatástgya-
korol környezetünkre, hiszen már
előállításuk során nagymértékben

igénybevesszükatermészetierőfor-
rásokat(talaj,víz),emellettakörnye-
zetet is terheljük (vegyi anyagok
használata a növényvédelemben,
műtrágya-felhasználás),nemisbe-
szélveakeletkezetthulladékról.Az
EurópaiBizottságezértújcélultűz-
tekiazélelmiszer-eredetűhulladék
mennyiségénekcsökkentését.
A teremtett világ iránti felelős

döntésreszámoslehetőségadódika
gyülekezetiéletbenis.Erreösztönöz
bennünketaMagyarországiRefor-
mátusEgyházÖkogyülekezetiTaná-
csának felhívása az ökogyülekezeti
címelnyerésére.Afelhívásökume-
nikusannyitott,acímmegszerzésé-
hez a közösségnek vállalnia kell,
hogyháromévenkeresztülteljesítiaz
ökogyülekezetiminősítéshezszüksé-
geskritériumokat,éssajátteremtés-
védelmiprogramotdolgozki.
Aprogramfőszempontja,hogya

közösségminéltöbbtagjarésztve-
gyen benne, megvalósításával pe-
digagyülekezetjópéldátmutatate-
remtettvilágmegőrzéséhez.Jelent-
kezniszeptember1-jéigegyűrlapki-
töltésévellehet.Ajelentkezéstováb-
bi részletei és a jelentkezési lap a
www.oko gyu le ke zet.hu, illetve az
ararat.lu the ran.hu honlaponismeg-
találhatók.

g JCsCs

ho gyan le he tünk fe le lős „gaszt ro hő sök”
b Mi u tán el ol vas tam la punk jú li us 21-i szá má nak Egyházésvilágháló ro -

va tá ban az Aranyosblogok cí mű írást, kí ván csi an bön gész ni kezd tem
a kü lön bö ző gasztrob lo gok kö zött. Így buk kan tam vé let le nül a Fele-
lősGasztrohős–Gasztronómiakörnyezetbarátízesítéssel el ne ve zé sű
blog ra. Ha bár má ra szin te mű vé szet té fej lő dött a gaszt ro nó mia, és sor -
ra je len nek meg a szebb nél szebb ki vi te lű sza kács köny vek, re mek sza -
ká csok ta nít ják for té lya i kat a fő ző mű so rok ban, mind ezek el le né re mi
sem na gyobb ki hí vás egy há zi asszony szá má ra, mint hogy nap mint
nap egész sé ges, táp lá ló, fi nom ételt tehessen a csa lád asz ta lá ra. 

mozaik

ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

b Egy há zunk nya ran ta a ki kap cso -
ló dás, egy szer s mind a kö zös ség -
épí tés és az ige ál ta li épü lés szá -
mos le he tő sé gét kí nál ja a gye re -
kek nek, fi a ta lok nak a kü lön fé le
szer ve zé sű tá bo rok ban. Múlt he ti
lap szá munk 8–9. ol da lán ol va só -
ink ép pen ezek ről ta lál hat tak –
Vakációvariációk cím mel –
össze ál lí tást. Az aláb bi ak ban
olyan tá bor ról köz lünk be szá -
mo lót – egy részt ve vő tol lá ból –,
amely ben a bio ló gia iránt ér dek -
lő dő gim na zis ták nak pél dá ul
nö vény ha tá ro zás ra és víz mi nő -
ség-vizs gá lat ra épp úgy mód juk
nyílt, mint bar lang tú rá ra.

Ezenanyáronimmárnegyedszervolt
lehetőségemrésztvenniaBonyhádi
PetőfiSándorEvangélikusGimnázium
által szervezettbiológustáborban.A
menetrendhasonlítottakorábbiévek-
ben megszokotthoz: elvonatoztunk
egynemzetiparkközelébe,ésmegis-
merkedtünk a környékkel. Délelőtt
túráztunk, felfedeztük a természeti
értékeketésegyébkülönlegességeket,
majd a délután növényhatározással
telt.AzügyeletesekfőztekNagy And -
rea ésTor más si Éva tanárnővel.Este
fejtágítás,közösjáték,aztántakarodó.
Idénjúlius8-ánindultelacsapat

azAggteleki-karsztra,Jósvafőfelé.Az
úthosszúésfárasztóvolt,deebőtíz
óraalattkicsitösszerázódtunk,ésa

legviccesebb nyári történeteket is
megismerhettük.
Miután elfoglaltuk a szálláshe-

lyet,felfedeztükakertvégébencsor-
dogálóJósvapatakot.Mivelatíz-ti-
zenkét fokos víz hűs és kellemes
volt,többenúgydöntöttünk,pancso-
lunkkicsitbenne.Hasonlóancsele-
kedtünk a következő napok túrái
utánisegészenpéntekig,amikoris
avízminőség-vizsgálatsoránrenge-
tegpatakiélőlénytfedeztünkfel:pi-
ócát,ászka-,bolharák-éssiklóféléket,
különbözőhalakat,laposférget,pa-
takicsigát,sőttegzest istaláltunk.
KeddreggelkörbejártukJósvafőt

Be recz Bé la bácsivezetésével.Kötél-
hídonátjutottunkela„Bölcsőhöz”,
aholaJósvakilépaBaradla–Domi-
ca-barlangrendszerből. Megtekin-
tettükaTengerszem-tavat,majdfel-
kerestükatemetőt.Atölgyfejfákkö-
zülkilátásnyíltazegészvölgyre.
Lefelé benéztünk a templomba,

aholanevezetesöreghársfatörténe-
tévelismerkedhettünkmeg.Azöreg
fa,melyatemplommellettállt,nagy
hasznáravoltafalubelieknek,hiszen
többszázévenátaharangláb,afigye-
lőfaésaszégyenfaszerepétisellátta.
Nagyvoltaszomorúság,mikor1996-
bankiszáradt,éstöbbénemhajtottki!

Mégebbenazévbenelültettékutód-
ját, és emléktáblát készítettek. Ám
1997-ben mindenki meglepetésére
azöreghársfaújhajtástnövesztett.

Bélabácsiszerintefánaküzenetevan
hozzánk,ésebbenénsemkételkedem.
Délután Magyarország egyetlen

huculménesévelismerkedtünkmeg.
MásnapGömörszőlősre látogat-

tunk,azországelsőökofalvába.Itta
gyapjúkártolás fortélyaiba avattak

beminket,ésbepillantástnyertünk
az ökológiai intézetmunkájába is.
Visszafelé megálltunk Keleméren,
ahol a református lelkész egykori

elődjéről, Tom pa Mi hály ról és a
megbocsátás fontosságárólmesélt.
CsütörtökönaBaradla-barlangban

sároztukösszebakancsunk,acsepp-
kövekalatt,akiépítetlenutakonafej-
lámpákfényénél,ésaznapvoltazéjsza-
kaitúraisösvények,patakokmentén.

Biológiaivízvizsgálatvoltakövet-
kezőnapegyikprogramja,aztánrö-
vidnövényhatározóútraindultunk;
közbentöbbünkbakancsamegtelta
Nagy-Tohonya-patak vizével. Ko-
moly nehézségek árán vergődtünk
haza,anagy„rövidítések”rövidből
hosszútúrátkanyarintottak.
Esteaszecskaavatónazifjoncok

megmérettettek,ésmiutánmulat-
ságosfeladatokelvégzésévelbizonyí-
tottáktudásukatmegvakmerőségü-
ket,befogadtukőket.(Arészletek-
bemostnemmennékbele,nehogy
egyleendőtáborozómegneszeljen
valamit.)
Aszombatihosszútúrasoránavi-

dékrejellemzőkarsztformákmegfi-
gyelése volt a középpontban. Lát-
tunktöbbtöbröt,víznyelőt,ördög-
szántást, és bekukucskáltunk több
barlangbejáratán.
AndinéniésÉvanénifurfangos

feladatainyománszámotadhattunk
ahétenösszegyűlttudásunkról.Ave-
télkedő és a növényhatározó ver-
seny eredményhirdetése után jött
csakazutolsóéjszaka.Anagybeszél-
getések,anagytakarítás,apakolásés
avégénpáróraalvásisbelefért.
Vasárnapreggelhatóratájánál-

mosanéskissészomorúanbúcsúz-
tunkelJósvafőtől.Dejövőreújvidék,
újtábor,újtáborozók!

g FüllerNoémi,
a bony há di gim ná zi um 
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er dőn, me zőn, bar lang ban
Bio ló gus tá bor bony há di di á kok nak

Anapiprogramköszöntéssel,imád-
sággal, énekkel kezdődött, majd az
idénrenagyszakértelemmelösszeál-
lított programfüzet előírása szerint
folytaháromórástevékenység.Aki-
jelöltbibliaitörténetekfeldolgozásakét
csoportbanzajlott:akicsikkelSoós Or -
so lya tanítónőfoglalkozottakultúr-
házban,mígazifjúsággalMátyásAt-
tilalelkészareformátusiskolában.Lá -
zár Ibo lya presbiter,Hor vát Edit óvó-
nőésSe le j an Ka ta lin önkéntes
naponta finom szendvicsek-
kelésteávalkínáltaagyerme-
keket.Jóvoltlátni,hogyJézus
Krisztussalaközpontbanakü-
lönbözőfelekezetűgyermekek
közöttmilyennagyazegyetér-
téséslelkesedés.
Hagyományszerintavasár-

napdélelőttiistentiszteletvolt
abibliahétzáróalkalma,ahová
agyermekeketelkísértékszü-
leikésnagyszüleikis.Soós Jó -
zsef-Ta más lelkipásztorabib-
liahétvezérigéje,Jn14,6alap-
ján–Jézusmondja:„Én va gyok
az út, az igaz ság és az élet. Sen ki sem
me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam”
– hirdetteazigét.
Interaktívprédikációjában,mely-

benagyerekekneklehetőségüknyílt
bizonyságottenniahétalattmegéltél-
ményeikrőlésatanultakról,rámuta-
tott: „Minden ember élete olyan,
mintegyutazás.Azonbannemmind-
egy,hogyanmegyünkvégigezenaz
úton,éshováérkezünkmeg.Ahívő
emberazéletútján,bármilyenaka-
dálybaésnehézségbeütközikis,bol-
doganmegyvégig,ésmegisérkezik

acélba,mertJézusmindigmellette
van,ésképessétesziasokszorolyne-
héz,demégiselengedhetetlenválto-
zásra,azátalakulásraKrisztusképé-
reéshasonlatosságára.”
Azistentiszteletenagyerekekel-

énekeltékazokatazénekeket,melye-
ketahétfolyamántanultakmeg.Az
éneklésbeagyülekezetisbelekapcso-
lódhatott,akivetítőnkövetveadalszö-
vegeket.

Istentiszteletutánakutúrházbana
gyülekezetmegtekintetteagyerekek
munkáibólösszeállítottkiállítást,és
szeretetvendégségenvettrészt.
Abibliahétnekleszegymásodikzá-

róalkalmaisaNagyváradiEvangéli-
kus-LutheránusEgyházközségtemp-
lomábanaugusztus11-éndélelőtt11
órai kezdettel. Ezen az evangélikus
gyermekekkelegyüttagyantaigyer-
mekekisbizonyságottesznekabib-
liahétenszerzettélményeikről.

g SoósJózsef-Tamás
re for má tus lel ki pász tor

Öku me ni kus va ká ci ós
bib lia hét gyan tán

b Új don ság volt idén a ro má ni ai Bi har me gyé ben ta lál ha tó Gyan ta fa lu
re for má tu sai szá má ra, hogy a vakációsbibliahetet az egy ház köz ség kö -
zö sen szer vez te a Nagy vá ra di Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz ség -
gel. A hét fo lya mán MátyásAttila vá ra di evan gé li kus lel ki pász tor au -
tó val szál lí tot ta az evan gé li kus gye re ke ket, akik csat la koz tak a gyan -
tai és Gyan tán nya ra ló részt ve vők höz. Így jú li us 22-től 28-ig na pon ta
mint egy negy ven re for má tus, evan gé li kus, ró mai ka to li kus és bap tis -
ta gye rek gyűlt össze a fe ke te-kö rös-par ti te le pü lés kul túr há zá ban. 

AMagyarországiReformátusEgyházÖkogyülekezetiTanácsapályázatot
hirdetökogyülekezeticímelnyerésére.Afelhívásökumenikusannyitott,a
címreolyangyülekezetek,egyháziközösségekésintézményekjelentkezhet-
nek,amelyekönkéntesműködésükkel,szemléletükkelaktívantesznekate-
remtettvilágmegóvásáért.Jelentkezniszeptember1-jéiglehet.Jelentkezési
lapéstovábbirészletekazoko gyu le ke zet.hu honlapontalálhatók.
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VASÁRNAP

7.50 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Domonyból
Igéthirdet:
SághyBalázslelkész
10.15 / M1
Baptista magazin
11.30 / M1
Köz-Ép-Pont
Evangélikusifjúságitalálkozó
Sepsiszentgyörgyön

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
12.00 / MR Nemzetiségi
adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
12.05 / Bartók rádió
Hagyományos újdonságok
SzathmáryZsigmondorgonál
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
19.55 / Duna World
Az utolsó dal
(magyar játékfilm, 1941) (74’)
21.30 / M1
Vívó-világbajnokság
ÉlőközvetítésBudapestről
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

7.45 / M1
100 kép a XX. századról
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
13.00 / Duna World
Isten kezében
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
KörmendyPetra
evangélikusegyetemilelkész
19.00 / Bartók rádió
Összhang – 
a zenei élet aktualitásai
Haydn-fesztiválFertődön
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
22.55 / Duna World
Magyarország története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)

SZERDA

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Beethoven-dalok
12.00 / Pax Tv
Dragomán György
(beszélgetéssorozat)
12.35 / Duna World
Magyarország története
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
13.00 / Duna World
Baptista magazinműsor
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
Areformátusegyház
félórája
20.59 / Bartók rádió
A Concerto Budapest
hangversenye
Bach:
IV.brandenburgiverseny
BWV1049

CSÜTÖRTÖK

8.35 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
AmoszkvaiGUMáruház
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
HenicsTamáskutatóorvos,
fotográfus
20.15 / M1
Füles
(amerikai–angol filmvígjáték,
2006) (91’)
21.03 / Bartók rádió
Francesco Finotti játszik 
a budapesti 
Szent Anna-plébánia
orgonáján
21.15 / Duna Tv
Napfény a jégen
(magyar játékfilm, 1961) (75’)
22.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
ABotosBrothersjátszik

PÉNTEK

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
ZádoriMáriaénekel
11.25 / Agnus Rádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.05 / Duna Tv
Európa egészsége –
Alkoholizmus: 
a véget nem érő utazás
14.32 / Kossuth rádió
Regényes történelem
Jánosvitéz,
aráckeveijobbágyfiú?
18.00 / National Geographic
A Harmadik Birodalom titkai
(dokumentumfilm)
23.40 / Duna Tv
Juhász Ferenc –
Gyémántmorzsalék
(magyar dokumentumfilm)

SZOMBAT

5.55 / M1
Hajnali gondolatok
7.05 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
7.30 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
12.55 / Duna World
A rejtélyes XX. század
KunMiklóstörténészműsora
19.35 / Bartók rádió
Eszterházi vigasságok
Koncertafertőszentmiklósi
SzentMiklós-
plébániatemplomban
22.55 / M1
A Bécsi Filharmonikusok
koncertje 
a schönbrunni kastély
parkjában

VASÁRNAP

6.00 / Kossuth rádió
Vasárnapi újság
6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapiorgonamuzsika
8.30 / Régió Rádió 1485 –
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.15 / M1
Kérdések a Bibliában
11.30 / M1
Apáca – Evangélikus
gyülekezet Erdélyben
20.50 / Bartók rádió
A Mariinszkij kórus és
zenekar hangversenye
GiuseppeSarti:Magnificat

VAsárnAPtól VAsárnAPig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 11-étől augusztus 18-áig

va sár nap (au gusz tus 11.)
A te ke zed te het bár kit naggyá és erős sé. 1Krón29,12c(ApCsel3,16;Lk18,9–14;Ef
2,4–10;Zsolt17)Mindenünk,aminkvan,Istentőlszármazik.Akezünkmunká-
ja–mondjuk;dehogyreggel,amikorfelébredünk,vanjártányierőnk,vannakgon-
dolataink,amelyeketmegvalósítunk,éstársaink,akikkelegymástsegítveelérjük
céljainkat–ezvégsősoronmindajándék.Nemjár, hanemad ja azÚristenne-
künkszeretetejeleként.AMindenhatótólmegkapjukmindazt,amireszükségünk
van.Nagyokéserősekiscsakáltalatudunklenni,miközbenmegmaradunkgyer-
mekeinek,akiketAtyakéntgondoz.Hálávalmenjünkelé,ésalázattalköszönjük
megmindenajándékát,ahogyanDávidkirályszíveistúlcsordultahálától!

Hét fő (au gusz tus 12.)
Az Úr ezt mond ta Jób nak: Hol vol tál, ami kor a föld nek ala pot ve tet tem? És
ezt mond tam a ten ger nek: Ed dig jö hetsz, to vább nem! Ez el le ne áll büsz ke hul -
lá ma id nak! Jób38,4a.11(Jn1,1.3;Ez17,1–6.22–24;2Kir17,24–41)„Éncsak
magambanhiszek”–sokembermondjaezt,ésgőgösen,alázatnélkülélinap-
jait.AzistenfélőJóbtörténeteéskülönösenezapárbeszéd,ateremtéscso-
dájánakleírásaalázattaltöltielanyitottszívűolvasót.Minthaegymagas-
latrólszemlélhetnénkegyszerreamindenségetésbenneparányiporszem
létünket.Kérjük,hogyIstenvegyeelamiszívünkgőgjétis,éstöltsönmeg
hálával,alázattalésaJóbéhozhasonlóistenfélőlelkülettel!

Kedd (au gusz tus 13.)
Nem ma ra dok el tő led, nem hagy lak el. Józs1,5c(2Kor1,20;1Móz19,15–26;2Kir
18,1–12)Maisismertfogalomamigráció:lakóhely-változtatás,elvándorlás.Van,
akijobbélet,biztosállás,szebbjövőreményébenkelútra,másnakmenekül-
niekell.Ezkorunkemberénekisnagypróbatétele.Haza,otthon,család,békes-
ség,harmónia–lelkünkmélyénminderrevágyunk.AmitJózsuénakígérazÚr,
ésbiztatja:„Légy erős és bá tor”, aznekünkugyanolyanerővelésbizonyosság-
galhangzóevangélium!Nemkellkapkodnunkösszevisszamindenfélekapasz-
kodóután,haezt az egy ígé re tet meg ra gad juk, éshittelnapontaélünkbelőle.

Szer da (au gusz tus 14.)
Ti te ket pe dig az Úr gya ra pít son és gaz da gít son a sze re tet ben egy más iránt és
min den ki iránt… Erő sít se meg a szí ve te ket, és te gye fedd he tet len né a szent élet -
ben, a mi Is te nünk és Atyánk szí ne előtt, ami kor a mi Urunk Jé zus Krisz tus
el jön… 1Thessz3,12–13(Zsolt125,2;Mk7,24–30;2Kir18,13–37)„Elégedjünk
megazzal,aminkvan,mertakiazélőIstenbenhisz,azgazdagabb,minta
világ.Miegyebetkívánhatnánkmég,mintazörökkévalóIstenszeretetét.”
Spur geon soraiisarrafigyelmeztetnek:azigazigazdagságaszeretet.Egyna-
ponrádöbbenünk,hogynemmaradtakezünkbensemmi.Gyarapítaniakar-
jukvagyonunkat,devégülüresmaradakezünk,ésboldogtalanul,szoron-
gássaljöneléletünkvége.Kérjükésengedjük,hogyIs ten gya ra pít son min -
ket, hogyő tölt sön be Szentlelkévelésaszeretettel,asohanemmúló,elve-
hetetlenértékkel,amelyértérdemesélni.

Csü tör tök (au gusz tus 15.)
A jó ra tö re ked je tek, ne a rossz ra, ak kor élet ben ma rad tok.Ám5,14a(Róm12,17;
1Pt5,1–5;2Kir19,1–19)„Elegendő,haegyetlenembergyűlölifelebarátját,sa
gyűlöletragályaelőbb-utóbbmegfertőziazegészvilágot.”(Je an-Pa ul Sart re)
Ajóratörekedniegyolyanvilágban–etekintetbenÁmószótanincssokvál-
tozás–,aholazerőszak,atörtetés,agyengeeltaposása,aszeretetlenönzés
nyertpolgárjogot,szinteforradalmitettnekszámít.Jézusszembementkora
számtalanbevettszokásával,ésmindigazembertnézte,emeltefel,gyógyí-
totta,szerette,óvta–misemtehetünkmásként,hatanítványainaknevezzük
magunkat.„Megfertőzni”ajóval,amegbocsátással,abéketeremtésselavilá-
got:ezaküldetésünk.Mármaelkellkezdenünk,mertazapusztítóragályóri-
ási,ésKrisztusmindannyiunkraszámít:egyedi,fontosfeladatotbízottránk.

pén tek (au gusz tus 16.)
Ke resz te lő Já nos így vá la szolt min den ki nek: „…el jön az, aki erő sebb ná lam,
és én még ar ra sem va gyok mél tó, hogy sa ru ja szí ját meg old jam.” Lk3,16(Mal
3,1a;Lk22,54–62;2Kir19,20–37)Avilágmegérettazítéletre–eztérezzük,
amikorahíradószörnyűbűncselekményekről,terrorizmusról,természetika-
tasztrófákról,emberihanyagságokoztatragédiákrólszámolbe.Ésmihát-
radőlünkafotelben,hogyezígynemjó,ennekavilágnakpusztulniakell…
Ámelőszörbizonymagunkbakellenenézni.Mimitteszünk,mitmulasz-
tunk?Vanbennünkalázat,bűnbánat?Keresztségünkesetlegcsaktávoliem-
lék?Amegtértemberútjátjárjuk?Komolyanvesszük-e,hogyazítéletnem-
csakmásokfelett,hanemfelettünkiselhangzikmajd?Éshisszük-e,hogya
kegyelmetésazüdvösségetelkészítetteszámunkraIsten?

Szom bat (au gusz tus 17.)
Mi u tán te hát Krisz tus fel emel te tett az Is ten jobb já ra, és meg kap ta az Atyá -
tól a meg ígért Szent lel ket, ki töl töt te ezt.ApCsel2,33(Jer33,9;Ézs26,1–6;2Kir
22,1–13)Azaszenvedély,azatűz,amelybetöltötteazapostolokatazelső
pünkösdön,amiénkis!Amicsüggedt,bátortalanfellépésünketfelváltjaaz
erő,kishitűségünketaszilárdhit,kételyeinketabizonyosság.Azértetlen-
ségünksötétjébefényvilágít.Aholmegbukunk,otterőérkezik,éskészek
vagyunkszólni,továbbmenni.Ezazerőfentrőljön,ésténylegmindentmeg-
változtat.ALélektemplomavagyunk-emár?

g KőhátiDóra
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

harangontes.hu–harangontode.hu

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

APRóHIRDETÉS

Egyetemi lánykollégium szállásle-
hetőségetkínállányoknakBudapes-
ten.30/319-0559.

Idénismegtartjukhagyományospapnétalálkozónkat,
melyremindenaktívlelkészfeleségétszeretettelhív-
jukésvárjuk.
AtalálkozótTü kör ál tal címmelszeptember27–29.

között rendezzük az Evangélikus Konferencia- és

MisszióiOtthonban(8624Balatonszárszó,Jókaiu.41.).
Továbbiinformációésjelentkezésszeptember8-iga
következőe-mailcímeken:Fa bi ny Ka ta lin: fabinyka-
ti@gmail.com;Gáncs Pé ter né: gancsmarti@vipmail.hu;
Sze me re i né Szi ge thy Eni kő: szenikoster@gmail.com

ámos im re-ki ál lí tás
Ámos Im re és a 20. szá zad – kor társ össz mű vé sze ti ki ál lí tás leszlátha-
tóBudapesten,aRumbachSebestyénutcaizsinagógában(VII.ker.,Rum-
bachSebestyénu.11–13.)augusztus25.ésoktóber31.között.Azalkal-
mataugusztus25-én18órakorSch we i tzer Jó zsef nyugalmazottországos
főrabbiésKon rád György írónyitjameg.
AberliniCollegiumHungaricumbanrendezett,„Hol van a te test vé -

red?” címűkiállításmiatt–amelyetárlatanyagáraépül–szeptember
20-igkamarakiállításkénttekinthetőmeg,majdszeptember20.ésok-
tóber31.közöttazÁmos Im re és a 20. szá zad – kor társ össz mű vé sze ti ki -
ál lí tás teljesanyagaláthatóleszazsinagógában.
AkiállításfővédnökeSchweitzerJózsefnyugalmazottországosfőrab-

bi,védnökeiFa bi ny Ta más evangélikuspüspökésVár sze gi Asz trik pan-
nonhalmifőapát.Kurátor:Ga lam bos Ádám. Szervezők:aMagyarorszá-
giEvangélikusEgyház,azAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványés
aZsidóNyáriFesztivál.

meg hí vó pap né ta lál ko zó ra


