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„Leginkábbaszexualitással,
azanyagiakkalésazalkohollalkapcsolatos
botlásokatszoktákalelkészi
nyomorúságokközésorolni,ám
alistaennélsajnálatosanhosszabb.”
Doktor úr, a maga szíve sose fáj? f 3. oldal
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„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
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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

…és mégis közel

S z e g f ű K ata l i n f e lv é t e l e

g SzemereiJános

Köz-Ép-Pont
Székelyföld szívében találkoztak romániai és magyarországi
evangélikus ﬁatalok
Sepsiszentgyörgy gyönyörű, 1998banfelszenteltevangélikustemplomaadottotthontcsütörtökkoraesteatalálkozónyitóistentiszteletének.
Afőszervező,Koszta István brassói
lelkészvezettealiturgiaiszolgálatot,
ésazifjúkolozsváripüspökititkár,
Fejér Olivér hirdetteIstenigéjétaz
Ézsaiás könyvében olv asható, az
egésztalálkozónakvezérgondolatául választott ige alapján: „Ne félj,
mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Ézs43,1b)

M o l n á r f e r e n c f e lv é t e l e i

b Az élet érték, te magad is értékes vagy Teremtőd szemében, értékes tagja lehetsz közösségednek – ezek voltak az első alkalommal megrendezett Köz-Ép-Pont erdélyilutheránusifjúságitalálkozó kulcsüzenetei. A Sepsiszentgyörgyön augusztus 1–4. között zajlott nagyszabású
rendezvényre mintegy háromszázhetven – zömében középiskolás és
egyetemista – ﬁatal látogatott el tizenhat magyarországi és tizenkilenc
romániai magyar evangélikus gyülekezetet (is) képviselve. Az anyaországiak Szegedtől Kelenföldig, Szombathelytől Mezőberényig,
Bonyhádtól Bakonytamásiig sokfelől sereglettek – hosszú, több mint
félnapos utazást vállalva – Kovászna megye székhelyére, a mintegy
ötvenötezer lakosú, zömében magyar ajkú településre.

f Összeállításunk a sepsiszentgyörgyi „Szélrózsáról” a 7–10. oldalon

b Ökumenikus imaesttel emlékeztek múlt pénteken a pesti Jézus Szíve-templomban a cigány
holokauszt – a pharrajimos –,
valamint a kislétai gyilkosság
évfordulójára. SzékelyJános római katolikus segédpüspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Balog Zoltán református
lelkész, az emberi erőforrások
minisztere, valamint ForraiTamásGergely jezsuita tartományfőnök szolgált az imaórán.

f Folytatás a 3. oldalon

K á r o ly g yö r g y ta M á S f e lv é t e l e

Pharrajimos-emléknap

Nekünktizenegyésfélóraalattsikerült.Abusszalutazóknaknehezebb
volt,mertlassabbantudtakhaladni,
amegállásokpedigszükségszerűen
továbbtartottak.Volt,akitöbbmint
tizennyolcórátzötykölődöttaforró
augusztusi napon Sepsiszentgyörgyig.Ittrendeztékmeg–Erdélyben
elsőízben–amagyarevangélikusﬁatalokhatárokonátívelőközösfesztiváljátKöz-Ép-Pont címmel.
Atávolságotabőrünkön,ahátunkon,afenekünkönalaposanátéreztük.Elistűnődtematávolságon.Ha
Győrbőlugyaneztaközelkilencszáz
kilométert északnyugati irányban
tettükvolnameg,akkorjóvaltúljutottunkvolnaBerlinen.Azutazási
időttekintvepedigmégmesszebb
juthattunkvolna.EnnyiidőalattEurópafővárosáig,Brüsszelig,deakár
azÉszaki-tengerigvagyazAtlantióceánigiseltudtunkvolnaérni…
Mi azonban nem véletlenül Kovászna meg ye fővárosába, Sepsiszentgyörgyresiettünk.
AnyitóistentiszteletutánelhangzottköszöntésébenAdorjáni Dezső
Zoltán, aházigazdaRomániaiEvangélikus-LutheránusEgyházpüspökeérzékletesenbeszéltarról,hogy
Sepsiszentgyörgy a magyarság és
azonbelülamagyarevangélikusság
egyiklegkeletibbbástyája,ugyanakkor a találkozó idején, augusztus
elsőnégynapjábanamagyarevangélikusság fővárosává vált. Középpontbakerült.Földrajzilagnyilván
nem,azzalviszontmindenképpen,
hogyatalálkozón,melyreErdélyből
ésMagyarországkülönbözőterületeiről is sokan összesereglettünk,
közös hitünkre és reménységünk
középpontjára,JézusKrisztusraﬁgyeltünk.
„Olytávolvagytőlem,ésmégisközel…”István király–amáraklasszikussáváltrockoperában–alelkében
lévőkettősségeténekeltemegahíres
dalban. Mi a hosszú és fárasztó út
utánatávolságésmégisközelségparadoxonátmáramegérkezéskorátéltük. Olyan szeretettel fogadtak
minket,minthacsakhazaérkeztünk
volna.Tőlünktávolélő,deszerető
testvérekközéérkeztünk!
Jóerrőlakettősérzésrőlbeszámolnomazértis,mertazifjúságiügyeketfelügyelőpüspökkéntennekatalálkozónakafájdalmas,vajúdásoktól
semmenteselőzményeitisvégigkísértem.Emlékszemanagyálomra,
amelyarrólszólt,hogyazegyikSzélrózsátmajdErdélybenfogjukmegszervezni,ésazmilyenjólesz.Arra
isemlékszem,amikorezazeredeti
álomösszetört,ésezbizonysokaknaknagyonfájt.Mintahogyamásik
oldalonazis,hogymi,magyarországiakmintegylevédtükaSzélrózsa nevet,ésazErdélybenkisebblétszámmal és más formában megrendezendőprogramnakmásiknevetkellettkitalálni.

A legszorosabb kapcsolatban is
előfordul,hogynemsikerülmegérteniegymást.Akiknekazonbanigazán fontos a másik és a kapcsolat,
azok ebbe nem nyugszanak bele.
Őknemhúzzáklearolót,nemállnaktovább,hanemhűségesenkeresikamegoldástésafeloldást.
Sepsiszentgyörgyön ez a „mégis
közel” érzés azért is ragadott meg,
mertjópéldájátláttamafélreértésekenvalófelülemelkedésnek.Felemelővoltlátni,hogyahazaiSzélrózsacsapatvezetőinemcsakeljöttek,deaz
erdélyiszervezőkkelösszeisfogtak,
szolgálatokatvégeztekatalálkozón.
Magánafesztiválonistöbbformábanmegszólalta„mégisközel”üzenet.
Örültemannak,hogyazáhítatokban,előadásokbannemszárazelméletifejtegetések,hanemtöbbségében
személyes bizonyságtételek hangzottakel,amelyekIstentitokzatos,de
valóságosszeretetétmutattákbe.A
péntekreggeliáhítatottartóﬁatallelkész,Hankó Szilamér hazaipályán,
egykoriiskolájaudvaránmondtael:
bizony maga is csodálkozik azon,
hogy lelkészként szólal meg, mert
nemefeléorientálódómintagyerek
volt.Kalandosdiákcsínyeiközülelmesélte például, hogy fogadásból
biciklivelegykerékenpróbáltvégigtekerniafolyosón,deamatematikatanárnőéppenelélépett,ésőbizony
elgázolta…
Ugyanezenanaponafőelőadást
tartópszichológus,Kalóz János isvallomásszerűen mesélte el, hog yan
kerültkapcsolatbaakábítószerrel.Az
elsőslukkraazzalvettékrákortársai,
hogygyáva,hanemszippantbele.
Beszéltagyötrelemről,amikorakábítószerfoglyaésteljesenreménytelen,kiszolgáltatottembervolt,majd
arról,hogymikéntsikerültmegszabadulnia,mikénttaláltönmagára,későbbahivatására.
Sokanéssokszortávolinakérzik,
mégisközelvan,megmutatjahatalmátazélőIsten.
Rámnagyhatásttettazinteraktív
passiókiállítás.Egysötétpincétosztottakfeltöbbrészre,majdJézusjól
ismertszenvedéstörténeténekállomásait egy-egy szobában jelenítették
meg.Gyönyörűdíszleteketkészítettek,azadottkort,illetvehangulatot
idézőzeneszólt.Elhangoztakabibliaiigék,majdpedigvalamiszemélyes
is történt, hogy a történetnek ne
passzív szemlélői, hanem átélői legyünk.Azutolsóvacsorátfelidézőállomásonpéldáulakorabeliszokások
szerint telepedtünk asztal köré, elhangzottak Jézus akkor elmondott
szavai,megtörtükapászkakenyeret,
éskupicányibortittunk.
Távolvoltaszokottliturgiaiszokásainktól.Miottmégisúrvacsorát
vettünk.Báraszolgálatotnemlelkész
végezte,deazÚrottvolt.Mégisközelvolt.

A szerző a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke
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Oratio
œcumenica
Mennyei Atyánk! Azzal a reménységgel könyörgünk hozzád, hogy te
meghallgatsz minket, és megadod
mindazt,amijavunkraszolgál.
Könyörgünk világunkért, amelyet
teszépnekésjónakteremtettél,ésnekünkajándékoztál,deminaprólnaprapusztítjuk.Kérünk,addSzentlelkedet,hogyhűségesgazdáilegyünkteremtettvilágodnak,éstudjuk,azértkaptuk,hogymajdtovábbistudjukadnia
következőgenerációknak.
Urunk,kérünkközösségeinkért,a
családokért, gyülekezetekért, egyházadért,nemzetünkért.Add,hogy
megértsük,ategyermekeidvagyunk
mindnyájan,ésezértmagunkértés
egymásértisfelelősséggeltartozunk.
Add,hogykapcsolatainkatatőledJézusKrisztusbankapottszeretetjárhassaát,hogymindenkortudjuk,bűneinketelőttedletehetjük.Istenünk,
telátodaztasokirigységet,erőszakot,egymásmegvetését,amelyma
sokszor jellemzi világunkat. Add,
hogy ne csupán szavakkal, hanem
életünkkeltudjunkbizonyságottenni arról, hogy te új életre hívtál el
bennünketJézusKrisztusáltal.
Könyörgünkbetegeinkért,amagukramaradottakértésamagukrahagyottakért,azéletükcéljátésértelmétkeresőkért,akicsinyekértéskitaszítottakért,akiknekmárnincserejükarra,
hogy magukért kiálljanak. Minden
emberiértelmetmeghaladószereteted
óvjaőket!Kérünk,tégybennünketalkalmassáarra,hogyképeseklegyünk
segíteninekik,tudvaazt,hogyteerre
iselhívtálbennünket.
Urunk,teúgyismerszbennünket,
ahogysenkimásezenavilágon.Engedd,hogymegismerjükmiismagunkat,hogyszembemerjünknézniönnönmagunkérzéseivel,bűneivel,kicsinyességével,demegláthassukaztajótis,amitteajándékoztál
nekünk. Kérünk, add, hogy Jézus
KrisztustmintMegváltónkatismerjükéskövessük,mertcsakveleésáltalalehetünkgyermekeid.
Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatszbennünketamiUrunkért,JézusKrisztusért,akivéreáltalnekünk
isbűnbocsánatotésújéletetszerzett
akereszten.Ámen.
S e m p e r r e f o r m a n da

„Ezazétekéheséssóvárgóembertkíván,mertszívesenveszi,haolyanéhes
lélekeszi,melyabűnnelörököspörbenél,ésattólalegszívesebbenörökremegszabadulna.Azolyanember,
aki nem ilyen lelkiállapotban van,
tartózkodjékegyideigeszentségtől,
mertezazéteknemkívánkozikjóllakott és dugig telt szívekbe, s ha
mégisodakerül,hátmegfeksziazt.Ha
tehátalelkiismeretilyenszorongattatását és csüggeteg szívünk buta
esendőségét éreznénk, akkor lépnénkteljesalázattaléstisztelettelaz
oltárelé,snempedigseszó,sebeszéd,
mindenalázatésistenfélelemnélkül.
Ilyenféleképpenhátnemérezzükmagunkat mindig erre indíttatva: ma
megadatiknekemekegyelem,sindíttatva érzem magam, holnap már
nem,bizonymégazismegeshetik,egy
félévmúlvasemmimsemkívánjaazt,
sindíttatvasemérzemmagam.”
d Luther Márton:
Nyolcböjtiprédikáció
(Szebik Zsóﬁa fordítása)

forrás
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Amilyen mértékkel…
Nagyon sok félreértésre adtak és
adnakokotJézusnakezekaszavai.
Mert vannak, akik ennek alapján
aztmondják:semmifélebírálat,sem
kritikanemegyeztethetőösszeJézus
akaratával.
Mások éppen Jézusnak ezekre a
szavaira apellálnak, amikor valami
bűntelkövetveelhárítjákmaguktóla
ﬁgyelmeztetést.
Ígyhátfontos,hogyjólértsük,és
alaposan emlékezetünkbe véssük,
mitisakarJézusezekkelaszavakkal
mondani.Fontos,hogyfélretudjuk
tenniezeknekaszavaknakaközmondásos,hétköznapiértelmétésmagyarázatát,ésavalódibibliaimondanivalójátzárjukaszívünkbe.
Mindenekelőttaztkellﬁgyelembe
vennünk,hogyJézusnakezekaszavaiaHegyi beszéd részekénthangoznakel.JézusittMózestörvényeitértelmezi,ésrávilágítarra,hogyatörvénysokkaltöbbetésmástkívánaz
embertől,mintahogyaztakegyes
zsidókgondolják.
BizonyossáválikaJézusthallgató
sokaságszámára–ésmindenkrisztusitanítványszámárais–,hogya
törvényúgy,ahogyanaztIstenkívánjatőlünk,teljesíthetetlen,sazember,
haIstentörvényealapjánnézünkrá
–menthetetlen.MertIstentörvénye
nemcsakatettekre,hanemagondolatokra,azérzelmekre,azindulatokra,aszavakraésajóelmulasztására
iskiterjed.
Ezért a törvény, ahogyan Jézus
értiésmagyarázza,nemosztjakétfeléazembereket.Nemtesziigazzá
azegyikembert,amásikatpedigbűnössé,hanemmindenembertegyoldalraállít,mégpedigabűnösökközé.Pedigazírástudókésfarizeusok

úgyhitték,hogyőkazegyikoldalon
állnak,őkazigazak–atöbbiember
pedigamásikoldal:abűnösök.
EmlékezzünkcsakJézuspéldázatára,amelybenafarizeusígyimádkozik: „Isten, hálát adok neked, hogy
nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna – azaz bűnös! –, vagy mint ez a vámszedő is.” (Lk
18,11)Éshaőkazigazak,haatörvény
alapjánvalóbankétfélékazemberek,
akkorazigazakítéletetmondhatnak
atöbbire.Tetteiseztapéldázatbelifarizeus. Ítéletet mondott, ezzel kiemelteönmagátazemberekközül,és
jogotformáltarra,hogyIstennevébenbeszéljen,ítélkezzen.
Akipedigkiemelimagátazemberekközül,akiigaznak,bűntelennek
mondjamagátazemberekközött,aki
Istenhelyéreképzelimagát,azIsten
ítélő akaratával kerül szembe. „Ne
ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert
amilyen ítélettel ítéltek, olyannal
ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérettek” –mondjaJézus.Sezekafurcsa,passzívmegfogalmazások–ítéltettek, mérettek –
mindazIstenreutalnak.Ezazúgynevezettdivinum passivum, Istenre
mint alanyra utaló szenvedő ige,
aholacselekvőmindigIsten.Akiistenkéntítél,aztIstenmegítéli.Akia
törvénymértékévelmér,aztIstenis
atörvénymértékealáállítja.Sakkor
menthetetlen.
Jaj, csak örökre elfelednénk mi
is,keresztyénekazítélkezésnekezta
formáját,amikorönigazmódrakijelentjük:énnemisvagyokbűnös–
menjengyónniaz,éljenazúrvacsorávalaz,akibűnös.
Bárcsak elfelejtenénk végre mi,
akik egész életünkben egyházunk

hűségestagjaivoltunk,kimondaniaz
ítélkezőszavakat:eztiscsakarendszerváltáshoztaide!Ésbárcsakelhinnénk,hogyvanmegtérés,vanújjászületés.EzérttudjaavámszedőisJézuspéldázatábanaztmondani:„Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.”
(Lk18,13)Eztkellenemondanunknekünkis,atöbbitpedigrákellenebíznunkazIstenre.
Bárazsidókegyesekabbanhittek,
hogy a törvény igazzá tesz, de –
mintláttuk–atörvényéppenarra
mutatrá,hogyigazzátenniképtelen,
shogyazembersohanemállhataz
Isten helyére. Isten előtt mindig
mindenkiegyenlő.Istenelőttmindig
mindenkibűnös.Ezértegymásrais
csakmintbűnösabűnösretekinthetünk.Haítéletetmondunk,habírálunkésszembesítünk,akkoraztcsak
úgytehetjük,mintakikmagunkis–
talánneméppenabbanabűnben,de
–bűnösökvagyunk.
Haﬁgyelmeztetünkésintünk,akkoreztcsakúgytehetjük,mintakik
azértteszik,hogyezzelisjaváralegyenektestvérüknek.Mertabűnben
megmaradni–kárhozat.Abűnhöz
ragaszkodni–pokol.Istenfelhatalmazzaarraazövéit,hogytestvéreiketintsék,sazintésselmentsékahitetlenségtől,aKrisztus-hitheznem
illő gondolkodástól, cselekvéstől,
élettől.
Jézusnakezekaszavaiazítélkezés
kulcsszavát is tartalmazzák. S ez
nemmás,mintamérték. Amikorítélkezésrekényszerülünk,amikortestvérünket bűnével kell szembesítenünk,csakegyetlenmértékalapján
tehetjük: a krisztusi szeretet, az
evangéliummértékealapján,amely
nemakarjaabűnöshalálát,hanem

„Az Úr beszéde megmarad örökké!”
b A nyár hátralévő része még a klasszikus egyházzenei alkotásoké: rovatunk most a 19. század egyik kiemelkedő oratóriumát, Johannes
BrahmsEindeutschesRequiem (op. 45) című művét ismerteti. Ehhez
egyrészt UjfalussyJózsef előadását hívtuk segítségül (Ahétzeneműve sorozatból), másrészt VárnaiPéter elemzését olvastuk el (az Oratóriumokkönyvéből). Ezen a héten az első kettő, jövő héten – két cikkben – a többi öt tételt mutatjuk be.

ABrahmsrólírtéletrajzokkülönös
nyomatékkal említik gyermek- és
ifjúkoránaknémetlutheránuskörnyezetét,neveltetését,amelyéletre
szólóanbefolyásoltaeszmevilágát,erkölcsiségét,emberihabitusát.Anémet lutheránus szellemiség jegyeit
számosműveismagánviseli,köztük
alegremekebb,az1866-banbefejezettmonumentálisNémet rekviem.
Aműmegalkotásátabiográfusok
szívesenkötikaﬁatalBrahmsszemélyes gyászaihoz. Kétségtelen, hogy
nagypártfogójának,Schumann-nak
tragikusvégemélységesenmegrázta.Azisbizonyos,hogyédesanyjahalálánakközeliemlékeisbeleszövődik
a mű hangulatába. Az alapélmény
azonban Brahms egész életvitelének, szemléletének halálközelsége
volt.Életművénekegyiklegmélyebb
vonása megragadó, elmélyedésre
ösztönzőésvigasztalástsugallóhalállírája.
ANémet rekviem ahagyományőrzésnektalánlegszebbpéldájaBrahms
életművében:anémetbarokkelsőés
utolsó nagymesterének, Heinrich
Schütznek ésJohann Sebastian Bachnak anyomdokainhalad.Abachihagyománytképviseliakéttételzárófúgaésaműmagasztossága,áhítata.
Schützreutalaszóésazeneviszonya:

a műfaji elődök között tarthatjuk
számonazelsőnémetnyelvűhalotti
szertartászenét,aMusikalische Exequien különös szépségű sorozatát.
Brahms nem a gyászmise latin
szövegétfordítottale,hanemLuther
Márton német bibliáját használta
forrásként.Ahéttételanyagátebből
válogattaössze.Tervénekhatalmas,
szimmetrikuskupolaépítményemár
a szövegválogatásból is kirajzolódik:olyantextusálltelő,amelyetjoggalnevezhetünkinkábbprédikáció-
nak,mintrekviemnek.
Azelsőtételvezérszava–„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak”(Mt5,4)–egybenazegész
műalaptónusátésbelsőprogramját,
szenvedésésmegnyugvásörökritmusánaktörvényéthirdetimeg.Rímelráahetediktétel:„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg…”
(Jel14,13)Akettőzenéjeisegymásrautal.Úgyzárjakeretbeaköztüklejátszódóbelsődrámátéskatarzist,
mint a latin szertartás „requiem”
szava.
Az1.tételúgykezdődik,hogyrögtönbefejezésreutal.Zeneművekzáradéka szokott az eggyel mélyebb
hangnemből, a szubdominánsból
visszaérkezniazalaphangnemre,mint
ahogyanaNémet rekviem aB-dúrfe-

lőlmegközelítiazF-dúrt.Abasszus
egyenletes,nyugtatóanlüktetőorgonapontjafölöttcsakmélyvonósokat
hallunk, hegedűk nélkül. A dallam
mintha korálokat idézne: Mit Isten
tesz, mind jó nekem; Mint a szép hűvös patakra. Atételatovábbiakban
kétszeresen visszatérő, háromtagú
szerkezetben(aKyrie–Christe–Kyrie
hármasságánakmintájára)állítjaelénk
asírásésamegvigasztalászeneiképeit: „Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! Aki sírva indul,
mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!” (Zsolt126,5–6)
Akeretező1.és7.tételközöttvívjamegbelső,lelkiismeretiharcáta
halálrémévelazember.
A2.tételmegrázógyászindulóval,
sötét b-mollban zengi a földi lét
mulandóságát.Azenekarfedettorgonahangzása, az üstdob tompa,
egyhangú lépésüteme, régies modálishangsorok,váratlanharmóniaifordulatokkomorfenségeteremti
megeztahármasüteműzarándokindulót.Akórusmélyszólamaikoráldallammal(Brahmsmegjegyzése
szerint: Ki dolgát mind az Úrra
hagyja) csatlakoznak hozzá. „Mert
minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága:
megszárad a fű, és virága elhull…”
(1Pt1,24)
Néhányütemes,dehatalmasfokozásthozóátvezetésutánugyanaza
zeneiképismétlődik,demostmára
teljeszenekarzengésébenésazénekkarforteuniszónójában.Haazelőbb
az emberi sors hiábavalóságának
szomorúságát tükrözte a muzsika,
mostugyanezakérlelhetetlenvégzet
törvényekéntjelentkezik.

aztakarja,hogymegtérjenéséljen.
Akrisztusiszeretetmindigarrakésztet, hogy – akár még a bántást, a
gúnyt,azesetlegszükségesfegyelmi
vizsgálatkeltetteértetlenséglégkörétisfelvállalva–Krisztusevangéliumaszámárapróbáljukújramegnyerniembertársunkat.
Ezamértékcsakegyetlenigazságotismerel:Istenét,akimegbünteti
abűnt–shaKrisztuskeresztjéretekintünk, láthatjuk, milyen véresen
komolyanvesziIstenabűnbüntetését, hiszen kínhalálra adja miatta
egyetlenFiát–,deakikegyelmetgyakorolezredízigazokkal,akikszeretikőt,akikbizalmukatbelévetik.Aki
aztmondjaabűneitbelátóembernek:menjel,éstöbbénevétkezz;aki
aztmondjaabűneialattroskadozónak: nem az egészségeseknek van
szükségükorvosra,hanemabetegeknek.Ésakiaztmondjaatestvérétaz
evangéliummértékévelítélő,szembesítőembernek:„Ints és feddj teljes
határozottsággal.” (Tit2,15)
HaazevangéliummértékévelintjükegymástaKrisztustólelszakító
bűnmegvallására,akkorIstenisezzelamértékkelítélmajdbennünket
isavégsőnapon,avégsőórán.Éselhangzikaszó:„Jól van, jó és hű szolgám…, sokat bízok rád ezután, menj
be urad ünnepi lakomájára!” (Mt
25,21)
Mertazevangéliummértékeszerintiítéletnemdies irae, dies illa, hanemörömésbékességmindenembernek,akiítéletétKrisztushozméri,akitestvériszeretetében,kegyességében, hitgyakorlásában egyedül
Krisztus igazságához ragaszkodik.
g IsóDorottya

C a n tat e

Aközéprészmindennekazellentététadja:„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig” –
azenekarvonóshangzásaésadallam
ringatózó lejtése maga a türelem.
„Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja,
amíg az korai és késői esőt kap” (Jak
5,7)–azesőszinteimpresszionista
zenei képe a zenekar fafúvós- és
hárfaszólamaiban jelenik meg. Ezutánvisszatér–piano,majdforteváltozatban–azindulómuzsika.
Rövid átkötés után kerül sor a
nagyformamásodikrészére.Azütem
párossáválik,atempófelgyorsul,a
karakterbizakodóvá,erőteljessélesz:
„…de az Úr beszéde megmarad örökké.” (1Pt1,25)„Amikor visszatérnek,
akiket az Úr kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.” (Ézs35,10)Amonumentális,
ujjongó tétel újra tartalmaz hang
festő-ábrázolópillanatokat.A gyötrelmes sóhajtozás pianissimóban,hosszú
hangjegyértékekbenhangzikfel,míg
az elmúlik röviden pattanó forte
hangokban.Azörökre, boldog örömben részbenaszólófuvolaszintedicsfénnyelöveziakórusénekét.
Ayoutube.com oldalrólezúttala
La Chapelle Royale, a Collegium
Vo cale Gent, az Or chest re des
Champs-Élysées ésPhilippe Herreweghe felvételétajánljuk.Elmélyült,
csöndesnyáriperceketkívánunk!
g Dr.EcsediZsuzsa
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Ökumenikus hétvége Baján

a S z e r ző f e lv é t e l e

b Ökumenikus keresztény hétvégét tartottak augusztus 2–4. között a bajai
Szentháromság téren a CsodálatosBaja programsorozat részeként Mire
várszmég?! címmel. A hétvége ötlete KapitányJózsef bátmonostori baptista lelkésztől származik, megvalósításához pedig a bajai baptistáktól kért
segítséget. Szűk volt az idő, alig másfél hónap állt rendelkezésre az előkészületekre, mivel a bajai önkormányzat erre a hétvégére tudta rendelkezésre bocsátani a teret, a nagyszínpadot és a technikát – technikussal együtt.
DócziÁkos bajai baptista pásztor mozgósította gyülekezetét. A rendezvény után megállapíthatjuk: színvonalas programot sikerült összerakni.

A Noé bárkája bábelőadás
Természetesen ez az alkalom nem
hasonlíthatóatöbbibajai,többtízezrestömegetmegmozgatóeseményhez
– halfőző fesztivál, hurka- és kolbászfesztivál –, de fesztivál volt, a
szokásoskellékekkel.Voltakgyerekprogramokszombatdélelőtt:kézműves-foglalkozások, bábelőadás, délutánkisebbeknekszólókoncertaHalasi csemetékelőadásában,könyv-és
pólóárusítás.
Arendezvényökumenikusjellegét
az adta, hogy különböző felekezeti
hátterűzenekarokérkeztek.SzéppéldavolterreapéntekestinyitókoncertetadóGável testvérekzenekara(Eu-

charist), amelynektagjaiBudapestről
jöttekkülönbözőkatolikusközösségekből.Többbaptistazenekarisszerepelt: Szabó Balázs és zenekara, a
Karneol zenekar,akoncertsorozatot
pedigazevangélikusteológusokbólállóAgape együttesműsorazárta.
Amesszebbrőljöttekműsorátjól
egészítettékkiaBajakörnyékirésztvevők,mintatöbbségébenreformátusokbólálló4Rét együttesvagyaBeszélő Kövek ifjúságiének-észenekar
Sükösdről.
Változatos zenei stílusokat hallhattunk,többszörugyanattólazegyüttestőlkülönbözőket.Gyakranfordult

előazistentiszteletekrőlismertdicsőítőének,akeresztyénzenekaroknál
megszokottfunkyhangzáspedigvalódi koncerthangulatot teremtett. Kiemelendő a Szabó Balázs-féle formáció,amelyújalbumánakanyagát
mutattabeVáltság válság címmel.
Anemcsakazenérekoncentrálónézőazonbantöbbetkaphatottajóhangulatnál.Azegyeszeneszámokatgyakranszakítottamegszemélyesvallomás,
igemagyarázat,deazegyesdalszövegekisszámosmeglepetésttartogattak.
Itt kell megemlíteni a 4Rét együttes
Mozgókép címűdalát,Pallós Boglárka
igényesversezetével,amelyhezcsodálatosanilleszkedőzenétalkottak.
Hasonlóan hosszan tartó élmény
voltaszombatestétzáróBeszélőKövek-előadás,amelynemiskoncert,hanemzenésmeditációvolt.Akicsiszolt
összekötőszövegViszmeg László megfontoltságátdicséri.
Azárónapontartottistentiszteletis
abizonyságtételeksorátgazdagította.
Csilics Zoltán, aGolgotagyülekezet
lelkipásztora,DócziÁkosbaptistaés
idősebb Bán Béla reformátuslelkipásztorvallottszemélyeshitéről.
Ehhezkapcsolódottakoncertjükbe
áhítatotbeillesztőBarcsik Zoltán evangélikusteológus,aki–atudósítóval
együtt–azontanakodott,hogymivégre a háromnapos program címében
megfogalmazott kérdés (Mire vársz
még?!),illetvefelkiáltójellelmegerősítettfelszólítás.Talánarra,amiretöbbengondolnakmostBaján:hogylegyenmégilyentalálkozás,amelykülönbözőfelekezetűközösségekethoz
össze–ésállítjamegazutcaemberét.
Talánjövőreugyanitt.Ezértadunkhálát,hogyígysikerült,ésimádkozunk,
hogyúgylegyen.
g Dr.SramóAndrás

Pharrajimos-emléknap
f Folytatás az 1. oldalról
Sokan vettek részt az augusztus 2-i
emlékesten.EljöttekaNagy ésCsorba családtagjai–azőrokonaikatis
megölték a 2008–2009-es cigánygyilkosságokidején.Összesenhatan
estekáldozatulatámadássorozatnak,
amelynek célpontjai dolgos, senkineksemártócigánycsaládokvoltak.
JelenvoltSzőke Péter, aSant’Egidio
(SzentEgyed)Közösségbudapestivezetője,valamintFarkas Flórián, azOrszágosRomaÖnkormányzatelnöke.
AzimaestelejénlevetítettékaBőrük
volt a bűnük címűkisﬁlmeket,amelyek
aNagycsécsen,Tatárszentgyörgyön,
TiszalökönésKislétántörténtszörnyű
gyilkosságokatidézikfel.FelolvastákAlberto Bottari de Castello apostolinunciusüzenetét:„…te győzd le a rosszat
a jóval.” (Róm12,21)
HomíliájábanSzékelyJánosrómai
katolikussegédpüspökLukács evangéliuma alapján (Lk 10,25–37) ﬁgyelmeztetett arra, hogy bőrszínre való
tekintetnélkülmindenkiafelebarátunk,

Doktor úr, a maga szíve sose fáj?
Immármindaháromegyházkerületben hagyománnyá vált, hogy augusztusvégén,közvetlenülamunkaévmegkezdéseelőtttestvéritalálkozóra, közös felkészülésre jönnek
össze a lelkészek. Mi, északiak a
mátraházireformátusüdülőbenleszünkegyütt,hogyaMegfáradás és
megújulás a lelkészi szolgálatban
témaösszefüggésébenőszinténbeszéljünk gondjainkról, és közösen
keressük a megoldásokat. Mindez
összhangbanvanaLáthatóan evangélikus címűegyházistratégiánkkal
is, hiszen annak második pillére
hangsúlyossáteszialelkészekszolgálatánakmegerősítését.
Csakremélnitudom,hogylelkészek,presbiterekésgyülekezetitagok
számáramindismerősebbencsengenekastratégialapjainmegfogalmazottolyangondolatok,mintalelkészképzésintézményének,azEvangélikus Hittudományi Egyetemnek a
megerősítése, a hiv atásgondoz ás
gyakorlata, a ténylegesen kivehető
szabadságbiztosítása,alelkésznőkés
lelkészcsaládok speciális helyzetének komolyan vétele, a rendszeres
egészségügyiszűrésésazesetleges
válsághelyzetekszakszerűkezelése.
Azzalareménnyelállítottukössze
a mátraházi lelkésztalálkozó programját,hogyazottanilelkiéskulturálisalkalmak,azIstenelőttielcsendesedésésaközöskirándulássegíthetafeltöltődésbenésazújtanévtartalmaselőkészítésében.Közbenpedigjóiránybanformálódhatlelkészi
karakterünk.
Gondjainksokszoralelkészi„szereppel” függnek össze. Ezeket jól
modellezi egy kortárs szakember,
Hézser Gábor pasztorálpszicholó-

gus,amikormegkülönböztetnégylelkészialkatot.
Askizoid típusba a„szabadgondolkodókat”sorolja,akik„új,innovatív
koncepcióikkal a hasonló típushoz
tartozóhíveikcsodálatátváltjákki,
másokatmegbotránkoztatnak”.
A depresszív típusba szerinte „a
született lelkigondozók” tartoznak,
akikszámáraagyülekezetmagaacsalád,ám„azekkleziogénneurózisra
valóhajlamotazáltalerősítikprédikációjukkal,hogyakétség,apanasz,
azIstenellenvalólázadásnakméga
gondolatátiselvetik”.
Aharmadikcsoportotakényszeres
személyiségek alkotják,akikszemélyükbenkívánjákgarantálniatörvény
ésamoráliselvekidőtlenségét,és„a
megbocsátáselérhetetlenmagasságbahelyezéséveltúlterhelikahíveket”.
Végülahiszteroid típusba soroltakraazjellemző,hogy„szuggesztivitásukkaltömegeketképesekmozgósítani,ésagyülekezetcsodáljaőket,ám
adottesetbenők»egyházbólkiváló
szektaalapítókká« válhatnak”. (In:
Pasztorálpszichológiai szempontok
az istentisztelet útkereséséhez. Kálvin
Kiadó,Budapest,2005,45–56.oldal.)
Természetesenabbólkellkiindulni,hogyalelkészekegészségesszemélyiségek,éstúlzásőketelevebetegségtünetekalapjánbesorolni.Legalábbis a hajlam szintjén azonban
szinte minden lelkész magára (és
lehetőlegnemegyszerűenvalamelyik
társára!)ismerhetanégytípusvalamelyikében.Ebbőlazönismeretből
eljuthatunkarraafelismerésre,hogy
milyenveszélyhelyzetbenélünk.
Nem baj, ha a hívek is tudják,
hogy hús-vér ember lelkészeik –
akikre persze fel kívánnak nézni –

milyen gondokkal küzdenek. Mert
bizony előfordul, hogy a suszter is
lyukascipőbenjár.Vagyazorvostbetegségdöntilealábáról.Hapedigaz
orvosbeteg,akkorpácienseitismegfertőzheti.
Legink ább a szexualit ással, az
anyagiakkalésazalkohollalkapcsolatos botlásokat szokták a lelkészi
nyomorúságokközésorolni,ámalistaennélsajnálatosanhosszabb.Talánelég,hacsakutalokahatalommal
valóvisszaélésre(családbanésgyülekezetben),azegyreterjedőszámítógép-függőségre,atanítássalkapcsolatos zavarokra, az igazmondás
hiányáravagyegyszerűencsakakötelességszegésre.Afentitípusokvalóságosságaésazevangéliumiszemléletsemmiképpensemengedimeg,
hogypuriﬁkátoritürelmetlenséggel
küzdjünkmindezekellen.
Célravezetőbblehetaz,amitLuther
„mutuumcolloquiumetconsolatio
fratrum”-naknevez,vagyishajobban
élnénkatestvéribeszélgetéséskölcsönösvigasztalódásgyakorlatával.
Ennek szellemében a megelőzésre
éslelkigondozóihálózatlétrehozására törekszünk. Évek óta próbálunk
összeállítaniegyintézkedéscsomagot
a lelkészházasságok védelmére. A
szolgálategyiklegnagyobberőforrásátjelenthetiugyanisabiztoscsaládiháttér,annakhiányaviszontmegnehezítheti,sőtszélsőségesesetben
tönkreistehetimunkánkat.
Különleges,vagyisazátlagemberétől eltérő hivatások esetében a
magánéletésamunkaösszeegyeztetésesokszornemkönnyűfeladat.A
lelkésziszolgálategyrésztaszükségszerűen adódó lelki terhekkel és
stresszhelyzeteivel, másrészt a leg-

sazirgalmassamaritánuspéldájátkell
követnünk.Apéldabeszédfarizeusavalójábanarravoltkíváncsi,kiketnemkell
felebarátjának tekintenie. Felidézte,
hogy1944.augusztus3-áravirradóra
háromezercigánytöltekmegAuschwitz-Birkenauban.Kiálltazelhurcoltak
mellettegytüskeváriföldműves:felháborodottankérdezteakeretlegényeket,
hogyhováésmiértviszikelacigányokat.Addigkérdezgetteőket,amígvégülőtisbetuszkoltákamenetbe.
Fabiny Tamás evangélikus püspökamúltterheitidéztefelimájában,
sbűnbocsánatotkértazoknak,akik
a bűn eszközeivé váltak. Sürgette,
hogybőrszíntőlfüggetlenüljussanak
munkáhozazemberek.
Balog Zoltán református lelkész
azértimádkozott,hogylegyenerőnk
szembeszállniagonosszal.
Azimaestgyertyagyújtássalfolytatódott:egy-egylángkülön-különemlékeztetettamegöltcigányokra,majd
az áldozatokra emlékezve mindenki
mécsestiségethetett.
g B.WalkóGyörgy
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több polgári foglalkozástól eltérő
munkabeosztásávaligazánakülönlegeshivatásokközétartozik.Indokoltezért,hogyfoglalkozzunkalelkészcsaládok egységének és épségénekvédelmével.
Természetes,hogymindenembernekgondosankellkészülnieaházasságra. Ez fokozottan érvényes kell,
hogylegyenazokra,akiklelkipásztorként–vagyannakházastársaként–
kötikösszeéletüketvalakivel.Némelyek hajlamosak azt hinni önmagukról, hogy jó lelkipásztorok, de
nemjóházastársak,nemjószülők.
Akettőazonbanösszefüggegymással,egyiknemjátszhatókiamásikellenében. A korábbiaknál nagyobb
számbanvannakolyanok,akiklelkésznőkéntvilágiállásúférjjelélnek
együtt, illetve sok az egyedül élő
(hajadonvagyagglegény,illetveözvegyvagyéppenelvált)lelkész.Valamennyicsoportnaksajátosproblémáivannak,mindegyikkülönleges
odaﬁgyeléstigényel.
Afelkészüléshezhasonlóannagy
szerepevanamegelőzésnek.Haacsaládiválságlegkisebbjeleimutatkoznak,azonnalkeresnikell–lehetőleg
közösen–amegoldást.Ezelsőszintenabarátokkal,kollégákkalvalóintenzív kapcsolatápolást és őszinte
beszélgetéseketjelent,másodikszinten pedig szakemberek bevonását.
Lekelltudnigyőzniazabbóladódó
gátlástvagyszégyent,hogy–példának okáért – egy lelkészházaspár
pszichológusvagyéppenszexológus
tanácsátvesziigénybe.Akonﬂiktuskezelésnekalegkülönbözőbbformái
alkalmazhatókeredményesen.
Mindenprevencióésterápiaakkor
lehetigazánhatékony,haegyüttjár

é g tá j o ló

alelkésziszupervízióval.Ezzelkapcsolatbanalegújabbidőkbenszámos
jókezdeményezésszületett.
Különkellfoglalkoznunkagyermekekkel.Közismerttény,hogylelkészcsaládokbanőksokszorhátrányoshelyzetűvéválnak,amitesti-lelki(beleértvehitbeli)fejlődésükszempontjábólhátrányoslehet.Márcsak
ezértisindokolt,hogyalelkészcsaládokrendszeresenmegkeresikannakalkalmát,hogyközöseneltudjanakmenninyaralni,illetveévközbenistartalmasközösprogramokat
szerveznek. Célszerű továbbá annakalehetőségnekamegtalálásais,
hogyalelkészházaspáralkalmanként
néhánynapraegyütt,csakegymásraﬁgyelvelehessen.
Nyitottszívvelvárjukalelkészeket
azaugusztus27-énkezdődőháromnaposalkalomra.Kéremagyülekezeteket,hogyhordozzákimádságban
vezetőiket,szeressékéstámogassák
alelkészeket.

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület
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K A P o l c s i
b Habár a Völgy évről évre érezhetően veszít lendületéből, az Evangéliumi Műhely mindig újabb
gyümölcsöket terem. Az idei,
huszonharmadik Műv észet ek
Völgye fesztiválon az evangélikus
misszió taliándörögdi információs bázissal bővült. Az egyházmegye jóvoltából továbbá naponta újének várta a közönséget
más és más vidékről érkezett
evangélikus kórusok zenei szolgálatával. Zenei programmal
hirdette az Úr dicsőségét a kaposvári, az oroszlányi, a székesfehérvári, a répcelaki, a kőszegi
és a bakonycsernyei evangélikus énekkar. VeressIstván, a Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi (Sion) Evangélikus Egyházközség
lelkésze és helybéli vagy Budapestről érkezett lutheránus segítői idén is számtalan komoly- és
könnyűzenei programot, ﬁlmvetítést és áhítatot szerveztek. Az
évek óta társszervező Budapesti
Autonóm Gyülekezet is hozta
bizonyságtevőit, színdarabjait és
a lelkes térítő attitűdöt.

Kapolcsszívébenmagasodikkarcsúfehérenazevangélikustemplom,ahováavölgyjáró–akánikulátólvagyépp
alelkiszomjúságtólhajtva–bármikor
betérhet.Agalériánmindenévben–
mástematikával–kiállításvárja.

EvangélikusÉlet

B e K A P c s

A Völgy lelki ösvényein
Tizenkettedik misszió az összművészeti fesztiválon
állandók és változók
Idén a templomtérben Vágó Péter,
fentpedigBódi Kati ihletettfotóival,
illetvemontázsaival,graﬁkáival–ésremélhetőlegaképekenkeresztülvalamimássalis–találkozhatottakereső.
BódiKatitavasútszimbolikája,azúton
lévőemberképeragadtameg,Vágó
Péterkonkrétabbformákkalpróbáltelvonttartalmakatközvetíteni.
BódiKatiapénzmibenléténekmegformálásraiskésztetéstérzett.Drágaság, Kábulat ésMerülés címűképeiemberéspénzviszonyátigyekeznekmélységébenábrázolni.Példáulavöröshajzuhatagbarejtettvagytalpakraejtett
pénzérmékhívenillusztráljákazélőés
aholt,azörökkévalólenyomatátviselőemberésamulandó,boldogságpótlékkénthasznált„anyagi”kontrasztját.
Hogyegynaphányantérnekbea
templomba,azváltozó.Talánacsillagokállásátólisfügg.Mindenesetreelmondható:nemaszervezőklelkesedésénésacsapatszínesprogramkínálatánmúlikezaváltozó. VeressIstvánék
mindenreggelimádkoznakanapsikerességéért,hogyminéltöbbembert
meg tudjon szólítani az ige, minél
többenmagukkalvihessenekvalami
lelkiplusztisaMűvészetekVölgyéből.

lelki és szellemi táplálék
A reggeli elcsendesedésen és a –
mindigmásszolgálattevővelzajló–
napiistentiszteleten,azazlelkitáplálékontúlállandónaktekinthetőa
napiszellemitáplálékis–elgondolkodtató előadások jóvoltából. De
nem hiányzott a napi szórakozás
sem,errőlaveszprémiVekker bábcsoport,valamintazörömzenélő–
például világzenét játszó – Lighthouse, atemplombanhéberörömtáncot járó Varga Gyöngyi vagy a
nagy csinnadrattával dicsőítő Lakatos Projekt gondoskodott.
Akapolcsinapirutinrészetovábbáaﬁlmvetítésis:mindennapestehéttőlatemplomtólnemmesszetalálhatóÉlőVízpincében–aproﬁtechnikántúl–Dér András ﬁlmrendezővel
ésazaktuálisanjátszottjátékﬁlmekalkotóivaltalálkozhattakanézők.
TíznaponkeresztülállandókiállításgyanántvártákalátogatókatRichly
Zsolt készülő Luther-rajzﬁlmjének
képkockáiataliándörögdievangélikus
templomban, hirdetve az evangélikus identitás változatlan erősségét,
továbbáaközelgőemlékévet,areformáció kezdetének 2017-ben esedékesötszázadikévfordulóját.

a fény ösvényei a pincében
Apincemindenbizonnyalvalamiféleundergroundspiritualitásthordoz,
melyeközvetlenségáltalalaikusok
számáraakárkönnyebbenbevehetőnektűnhet,mintatemplom.
Hűs,sötétbarlangbanülünk,magukatanedvességgelegykettőremegszívópárnákésplédekbugyolálásában. Feszülten ﬁgyeljük a kivetítőt,
rajtaegycsodálatosnőt,egyvonzó,
deridegteremtést,macskásszemekkel,dúsajkakkal.Őiskeres.Behúz
minketaﬁlmbe–ésacsőbe–magamellé.Betekintéstnyerünkadivatfotózásvadéskegyetlenvilágába.
ACseh Annamária alakítottaszépségvalószínűtlenülmagascipősarkain,karcsún,dehatározottanésmegállíthatatlanulközeledikfelénkakifutón. A rivaldafénybe lépés előtt
óriásitszívanekinyújtottcigarettából,afüstötélvezettel–lassítottfelvételen–kifújja,majdamégparázsló szipk át könnyed mozd ul att al
visszanyújtja.Észresemveszi,hogy
kezébőlkihullikacigaretta,egyenesen
amagautánhúzottnejlonpalástra.
Poklokkirálynőjekéntvonulvégig
avisszafojtottlélegzettelﬁgyelőközönségelőtt.Egyreinkábbközelíttes-

Szőrpamacs a kiállításon (negyven fok
árnyékban)

Bábok az evangélium szolgálatában

téhezatűz.Mikorészleliaforróságot,ésmegpillantjaafenyegetővörösséget,akkorsemhagyjaelhűvössége.Egymozdulattalledobjamagáról
azégőfátylat,ésdiadalmasanáttrappolrajtamagassarkújában.Félelmetesengyönyörű.
Az érzékek világa azonban igen
hamar fojtóan kevésnek bizonyul.
Két„jézusifigura”isfeltűnikafilmben.Egyőrültszerelmes,akialány
naplóját megtalálja, és a nyomába
ered.Egyhajléktalan,akiaföntihajlékreményébenél,éseztareményt
akarja átadni fanatikusan az elveszett, valahol szintén hajléktalan
lánynak.Végülasajátmagaáltalcsiholt tisztítótűzben a férfi valóban
otthonratalál.Alánytúléliazerőszakolt„megváltást”,sérülésekövetkeztébenazonbanéletmódotkényszerül váltani. Megfordul valamiképpamegrázkódtatástól.Újember
azonbancsakaszelídsegítőáltallesz
belőle…
AMispál Attila rendezteﬁlmnagyonelgondolkoztatjaaközönséget.
Kérdésekkelostromoljákarendezőt,
értetlenségüketfejezikki,vagysaját
verziójukatmagyarázzák.Végülkiderül,tulajdonképpenazalkotómagaissajátkérdéseitvittevászonra.
Együtt kérdezünk, együtt keresünkszóval,képekkel,zenével.Együtt
faggatjukaMindenhatótafényösvényeiről…
g KinyikAnita

Felkelő csillag
Kapolcs felett
–odapillantvaapjacsakrózsaszirmokatláthatottakötényében…
Különös,hogyéppaBánk bánból jól
ismert,gőgöséskönnyelműmerániaiasszonyleányavoltErzsébet.Akésőbb magyar szemszögből „érthető
módon” meggyilkolt édesanya nem
átallottpéldául–Erzsébet„jópartija”
kedvéért–hozománygyanánttizenháromszekérnyiválogatottkincsetI.
Hermann tartománygróftüringiaiudvarábaküldeni,kifosztvaezzelahazai
kincstárat.
Apolitikaimegfontolásokellenére
isszerelmiházasságrólbeszélhetünk
ErzsébetésHermannﬁa,Lajos esetében,amelyakorbanritkaságszámba
ment–tudhattukmega„sötétközépkort”megvilágítóerővelelénktáróteológiai tanártól. Erzsébet tizennégy
évesenmentférjhez,ezazonbanáltalánosnaktekinthetőakorban–eshetünkújabbámulatba.
Érdekes, hogy Erzsébet és Lajos
egybekelésükutánWartburgvárába
költöztek,oda,aholaztánháromszáz
évvelkésőbbLuther – György lovagként–azÚjszövetséget fordította.Itt
tartottákErzsébetékavilágtörténelemelsőnyilvánospassiójátékátis.
g –nyikita–

Égbe kiáltó stílusok
Két 2004-es évjáratú evangéliumi zenekar

K i n y i K a n i ta f e lv é t e l e i

Korányi András egyháztörténész
(képünkön), azEvangélikusHittudományiEgyetemdocensefeleségével
éskétgyermekévelérkezettaVölgybe.AdörögdicsaládiasáhítatutánáthajtottKapolcsra,hogyottÁrpádházi Szent Erzsébetről, „Magyarországvirágáról”tartsonelőadást.
II. András királyésGertrudis királynélányaméltánváltmegbecsültté,a
magyarok egyik nagyasszonyává. A
vezeklőövetviselő,szegénypártolóErzsébetmindösszehuszonnégyesztendőtélt,deezalatttöbbettettaszenvedőkért, mint más háromszor ennyi
időalatt.Azerdélyimágusésdalnok,
Klingsor –akiKorányiAndráselmondásaszerintvarázsszőnyegenközlekedett–születésekoraztjósoltaróla,hogy
„csillagleszMagyarországfelett”.
Több korabeli szövegrészletet is
felolvasottazelőadó,hogyahallgatóságmegérezhesseatörténelemleheletét.Továbbákorabelilegendákkalis
megismertetett, így például a „rózsacsoda”történetével.Apjaszigorú
szemeielőlErzsébetakötényéberejtetteaszegényeknekszántkenyeret,
deAndráskirályrajtakaptalopakodás
közben;azÚrazonbanmegsegítette
szorulthelyzetébenakésőbbiszentet

Lakatos Projekt
A harsány és hangos égbe kiáltást
képviselte a kapolcsi evangélikus
templomotbetöltőLakatos Projekt.
A2004-benalakultzenekarötvözia
romazeneivilágotafunkyval,alatinnal és a gospellel. A pünkösdi
lelkesüléstkülönösenisszívénviselőformációholritmusos,dübörgő
dalokkalénekeltemegégbevágyódását,holérzelmes-líraihangonkértkegyelmet–nemszégyellveakönnyeketsem.Haatemplomkárpitjanem
is,deaszívekmeghasadhattak.
AMegasztárból isismerténekesnő,
Rontó Kitty szopránjátmegcsillogtatvaelvarázsoltaaközönséget,mégha
annakazimádságrólmáselképzelései

Lighthouse
voltakisaddig.AhölgyekmindenbizonnyalazÚrnakékesítettékmagukat,
azurak–köztükavendégelőadó,avilághírűhegedűművész,Roby Lakatos
–pedigközvetlen,kedélyesstílusukkalragadtákmegaközönséget.
Visszafogottabb, ám Lakatosékhozhasonlóansokrétűműfajbanutazikaszintén2004-benalakultLighthouse. Azenekarjóvoltábólazír-keltazeneivilágegyesülamagyarnépzenével.Aformációmárnemelőször
lépfölaMűvészetekVölgyében.Idén
többkoncertetisadtak,kettőtKapolcson,egyetataliándörögdievangélikustemplomban.
Különlegesélményezta„csönde-

sen”zenélőötemberthallgatni.A csitári hegyek könnyedén Kis kece lányommá alakul,aszéphívespatakra
vágyódózsoltárosszarvaspedigÓ, jöjj,
ó, jöjj, Üdvözítő adventiénekrevált.
Mindeztalágybensőségességentúl
végigkísérivalamiüdeség,frissesség.
Talánazészakitájakszeleteszi,mely
át-megátfújakülönlegesütőhangszerekkeloperálózenekarmuzsikáján.
Azírésmagyarnótákontúlafurulyátisfújóénekesnő,Brátán Vera
rövid,vöröshajávaléslégiesalakjávalnemcsupánzeneiésvizuálisértelembennyújtesztétikaiélményt,hanemhangulatielemisvalamiképp.
g –Kanyi–
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Alkotótábor, miseborkóstolás és koncert
A Rábaköz egyházi értékei a Művészetek Völgyében
b A Rábaköz a Kisalföldnek a Rábca, Répce és Rába folyó által határolt,
néprajzilag jól elkülöníthető régiója. Augusztus első napjaiban azonban a Rábaköz a Veszprém megyei Taliándörögdön is megjelent, hiszen második alkalommal rendezték meg a Művészetek Völgyében a
tájegységet bemutató, ezúttal háromnapos fesztivált. Ennek keretében került sor augusztus 1-jén a taliándörögdi Ősök Házában a Rábaköz egyházi, vallási értékeit feltáró rendezvényre.

ARábaköztzömmelkéttörténelmi
felekezethez,arómaikatolikusésaz
evangélikusegyházhoztartozóhívők
lakják.Ígyarómaikatolikustemplomban ünnepelt ökumenikus istentiszteletenahelyiplébános,Illés
Sándor mellettTubán József csorna–
kapuvárievangélikuslelkész,illetve
Dörközségkatolikustemplomának
kór us a szolg ált Hei ter Ró bert
Gottfried premontreikanonokvezetésével.

TubánJózsefLk19,41–44alapján
tartottigehirdetésébenhangsúlyozta:
„Haegyközösség,nemzetvagyegyháznemKrisztusszemélyéhez,ígéretéhezéscselekvéséhezkötimagát,hanempusztánazemberilehetőségek
határaitpróbálgatja,azmenthetetlenülelveszik.Igyekezzünkészrevenni
éskihasználniazokatazalkalmakat,
amelyekbenJézusKrisztusazevangélium szavával felkeres bennünket,
hiszencsakígytalálhatjukmegazIs-

tennelvalóbékességhezvezetőutat,
amelyKrisztusszemélyénéskeresztjénátvezetazüdvösségfelé!”
Arábaköziegyházinapotszínesítettea2000ótaarábcakapiifjúsági
központbantáborokatszervezőalkotótáborjelenléte,amelyetnemcsaka
másfélévtizedesmúltjábólösszeállítottkiállításrévénismerhettekmeg
az érdeklődők, de több kézművesfoglalkozásánisrésztvehettek.
Acsornaipremontreiapátságasajátmagaáltalcímkézettmiseborait
kínáltakóstolásra,miközbenismertettékaközépkorieredetűrendház
történetétis.
ARábaközvallásiéletétbemutatófesztiválakereszténykönnyűzenét
játszórépcelakiVekker együttes,illetveakapuváriCserpes Laura koncertjévelzárult.
g –szi

Őrisziget a burgenlandi magyar evangélikusok utolsó szigete
Beszélgetés Mesmer Ottó lelkésszel
b Őrisziget – Siget in der Wart – az ausztriai Burgenland tartomány
egyetlen magyar evangélikus gyülekezete. A község Árpád-kori magyar határőr-település volt. Lakói a reformációt követően hamarosan
az evangélikus egyházhoz csatlakoztak. A gyülekezetet 1785-ben alapították. Őriszigetet napjainkban háromszázan lakják, nagyrészt – az
ötven katolikust leszámítva – evangélikusok. Ebben a gyülekezetben
szolgál – 1992 óta – MesmerOttó. Szolgálata szüntelen küzdelem a
magyar gyülekezet és a magyar nyelven hangzó igehirdetés fennmaradásáért.

– Hogyan változott ideérkezése
óta a magyar ajkú gyülekezeti tagok
száma?
– Amikor feleségemmel és nagyobbikﬁunkkal1992-benNémetor-

tűnhet.Agondottvan,hogyazoknakamagukatmagyarnakvallóknak
aszámacsökkent,akikolyanszinten
tudnakmagyarul,hogymegértika
mag yar nyelv ű istentiszteletet és

A gyülekezet gyermekei – a jövendő záloga
szágbólŐriszigetreérkeztünk,nagyjábólannyimagyarvoltafalubanés
agyülekezetben,mintmost.Ebbőla
szempontbólnincsjelentősváltozás,
ésezígyelsőránézésrebiztatónak

igeh ird et ést. Sajn ál at os mód on
ugyanis–főképpenavasfüggönykövetkezményeként–voltolyanidőszak,amikorazittenimagyarokegyáltalánnemtörődtekamagyarnyelv-

vel,mertaztmondták,minek.Átjárhatatlanvoltahatár,megszakadtakarokoni,barátikapcsolatokahatárkétoldalánélőkközött. Később a házasságok révénegyretöbbnémetanyanyelvűtelepedettleafaluban,ésotthonmárinkábbnémetnyelven
beszéltek gyermekeikkel. Tipikus jelenség ez a kisebbségben
élőkközött.
–Miként alakulnak a magyar,
illetve a német nyelvű szolgálatok
a gyülekezetben?
–Mégmostistöbbamagyar,
mint a német nyelvű szolgálat.
Hetenteháromszorvanmagyar
istentisztelet,éscsakegyszernémet.Akazuáléknálismegmaradt
a kétnyelvűség, igaz, itt egyre
többszörkérik,hogyaszolgálat
nagyobb része német legyen a
magyarul egyáltalán nem tudó
osztrákhozzátartozók,rokonok
miatt.Amagyarésanémetistentisztelet látogatottsága nagyjábólegyenlő.Rendesvasárnapokonmindkétalkalmonhúszan–negyvenenvannak.
–Az utóbbi időben olyan információk láttak napvilágot, hogy egyre nagyobb az igény a magyar nyelv használata és a magyar identitás megélése
iránt. Érzékelhető-e itt ilyen tendencia?
–Amagyarnyelvrészeazoktatásiprogramnak.Van,aholtöbbtárgyatmagyarnyelventanulnakadiákok, van, ahol a magyart idegen
nyelvkéntveszikfel.Aszigetiiskolát
például abszolút kétnyelvű intézményneklehettekinteni.Többmagyardiákisjárátidetanulniamagyaroldalról,talánezissegítegykicsitazittélőknekamagyarnyelvjobb
elsajátításában.Mindenesetremost
valóbanminthanagyobbérdeklődés
mutatkoznaamagyarnyelviránt.Rájöttek,hogynekiktöbbetjelentmagyarul megtanulni, mint mondjuk
franciául.Nekemazonbanazavéleményem,hogyezönmagábanmég
mindigkevés.Sajnoshiányzikalegfontosabb,azalap,amelyetotthon,a
családbankellettvolnamegszerezni.
Azidősekmégarrólmesélnek,hogy
amikorannakidejéniskolábakerültek,nemtudtaknémetül,mertotthoncsakmagyarszóthallottak.
– Ehhez a szolgálathoz az egyház
vagy az állam ad-e támogatást?
–Azosztrákegyházolyanformábanadtámogatást,hogyfenntartja
eztaszolgálatihelyet.Atovábbitá-

mogatásakancelláriahivatalból,az
úgynevezett Népcsoporttanácstól
érkezik.Aproblémaaz,hogyeztatámogatásthosszúévekótanemnövelték,ugyanannyimaradt.Voltidőszak,
amikorépítkezéseketistámogatott
azállam.Máskéntezakicsinygyülekezet nem tudta volna például a
templomátrenoválni.Mostviszont
az állam csak konkrét projektek
megvalósításáraadpénzt.Deugyan
milyen projektet tervezhetne egy
háromszázlelkesgyülekezet?
VoltittmáraMagyarEvangélikus
Konferenciatalálkozója,aNemzetközi Luther Szövetség gyűlése és
többhasonlórendezvény,deezeka
Népcsoporttanács szempontjából
nemszámítanakamagyarkultúrátés
identitástőrzőésápolóprojekteknek.
AkulturálisélettámogatásaaBurgenlandiMagyarKulturálisEgyesületen keresztül történik, amelynek
székhelyeFelsőőrön–Oberwartban
–van.Azegyesületkülönfélekulturálisprogramokatszervez.Őriszigetenisvanegyjólműködőnéptánccsoport.Atáncosoktöbbalkalommalis
felléptekkülönfélerendezvényeken.
Ezenkívülakulturálisegyesületnótaesteket, színházi előadásokat, újévi
koncertetszervez.Mostpéldáulegy
magyarnyelvielőkészítőtanfolyamrakerülsorittaszigetigyülekezetitermünkbenazoknakagyermekeknek,
akikiskolábakészülnek.

–Van-e lehetőségük az anyaországhoz fordulni támogatásért?
–Erremégnemvoltszükség,
mert programjaink költségeit,
kiadásainkatamáremlítettéssajátforrásokbólfedeznitudtuk.De
biztosanvanerreismód.Énviszontnemazanyagiakrateszem
ahangsúlyt.Számomrafontosabbak a testvér-gyülekezeti kapcsolatok, például Nemescsóval
vagymásgyülekezetekkel,amelyeknekatagjaiellátogattakhozzánk,vagymiőhozzájuk,éséreztük,hogyjóegyüttlenni.Aparókiaazonbanrenoválásraszorul.
Erreviszontegyelőrenincselegendő pénzünk. A presbitériummal egyetértettünk abban,
hogyelőszörcélt,tartalmat,életetkellvinniebbeazöregépületbe,éscsakaztkövetőenkeressük
megalehetségespénzforrásokat.
Egy szépen renovált, de üresen
kongóháznaksemmihasznaés
értelmenincs.
– Milyen a kapcsolat a környék
magyar református és katolikus közösségeivel?
– Alsóőrben – Unterwartban–
magyarkatolikus,Felsőőrbenpedig
magyarreformátusgyülekezetvan.
Akapcsolatunktestvéri,alkalmiés
korrekt.Látogatjukegymásrendezvényeit,éssegítünkegymásnak,ahol
tudunk.Alegjelentősebbközösalkalmunkamindenévbenmáshelyszínenmegrendezettmagyarökumenikusistentisztelet,aholmindhárom
gyülekezetlelkészeszolgál.Legutóbb
éppenazőriszigetigyülekezetvolta
vendéglátó.
– Hogyan látja az őriszigeti magyar evangélikusság jövőjét?
–Biztosvagyokabban,hogyműködnifogamagyargyülekezet,éslesznektovábbraisolyanok,akikmagyar
prédikációkatakarnakhallgatni.Amikorhuszonegyévvelezelőttidejöttem,
aztmondták:jóesetbentízév,ésvégeagyülekezetnek.Mostmár2013atírunk,ésmégmindigvagyunk,és
mégmindigmagyarnyelvenszólaz
ige.Amijobbanaggasztengem,azaz,
hogynemtudom,milyenformában
fogagyülekezettovábbélni.Haéntizenegyévmúlvanyugdíjbamegyek,
félő,hogyilyenformábanezaszolgálatihelymárnemleszbetöltve,valamilyen más megoldást kell keresni.
Ahhoz, hogy a megoldást lássam,
prófétánakkellenelennem.
g KissMiklós
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Jegyzetlapok
(Napló, 2013)

***
Gábor Miklós: Napló. Az1986-osévvelkezdődik,májuselsőnapjaival.A
jelesművész,Hamletlegjobbmagyar
megformálója,természetesenaszínházróltöprenglegtöbbet,deszemélyesdolgaibólisfölvillantnéhányat.
„Egyápolónő:»Vigyázzonmagára,kevésilyennagyemberünkvan.«
Ésénmajdnemkönnyekigmeghatódom.Mitlátottvajontőlem?Legfel-

Gábor Miklós a ’60-es években Hamletként a Madách Színházban

***
Doroszló. Akisvajdaságifaluhétköznapjai.Örömökésbánatok.Szorító
gondok.Régizarándokhely:évente
egyszersokanmegfordulnakerrefelé.Deutánamaradmindenarégiben.
Akisebbségekpusztulásamegállíthatatlan.SminthaaZöldAngyalmohóságasemszűnne:azerdő,atüskés
ágak,asűrűgazfaljaazüresházakat.
Amagyarokfogyásamáradrámai
méreteket öltött. Ebben az évben
egyetlengyerekmentazelsőosztályba! Legalább ketten lennének, egy
kislányis,hogyegymáskezétfogva
indulnánakazéletbe.Denem.Mindenüttareménytelenség.Egyedüla
kopotttemplomdacolazidővel,Istenházaazutolsóösszetartóerőa
perzselőnyárban.

tehetettróla.Alegradikálisabbférﬁ
voltaforradalomésszabadságharc
résztvevői között. Kompromisszumot nem ismerő, akinek csak egy
számított:ahaza!Magyarországsorsa és jövője. Közös szülővárosunk
kapcsán sokat beszélgettem vele, s
nemvoltalkalom,hogynéhányembertneítéltvolnaelhazaárulásért.
***
Lukács evangéliuma. Későéjjel,lámpaoltáselőttnéhánykortyazapámtól
kapott öreg Bibliából. Előbb, mint
mindig,elolvasomahátsóüreslapokonafeljegyzéseket.Egyváratlansor
szívenüt:„MertIstenneksemminem
lehetetlen.”Mostisebbenreménykedem.Amagaméletéregondolvaésa
veszendőországra.Azimádságisez:
semminelegyenlehetetlen!

Rácz Sándor halálára. Lassan elfogynakaforradalomharcosai,hitelestanúi.Aligmaradnakabátrakközül,akiknekifjanmegőszültahajaasiralomházivárakozásban.Az1956-os
Nagy-budapestiKözpontiMunkástanácselnöke,aMagyarokVilágszövetségénektiszteletbelielnöke,Rácz Sándor iskidőltasorból.1933-banszületett,1947-tőlaStandardgyár(1950-től
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár)
szerszámkészítőjekéntdolgozott.1956banmegválasztottákazüzemimunkástanácstagjának,onnankerültelnökipozícióba.1958márciusábanéletfogytiglanibörtönreítélték,1963őszén
amnesztiávalszabadult…
Későbbsemszakadtelaforradalomtól, valahol mindig képviselte
megalkuvást nem ismerő nézeteit.
1990-ben,arendszerváltásutánielsőszabadválasztásokonfüggetlenjelöltként indult, de nem jutott be a
parlamentbe.Sokaneztésmáskudarcait ellenzéki ármánykodásnak
gondolták. Kivételesen ő maga is

W49B– A felvétel a Chandra röntgenobszervatórium adatait kék és
zöld színnel, a Nemzeti Tudományos
Alap VLA rádióteleszkóp-hálózatának adatait rózsaszínnel, míg a Caltech Palomar Obszervatóriumának
infravörös adatait sárgával mutatja
Csillagképek. Az antikváriumban
régi,érdekeskötetrebukkanok.APalomar Obszervatóriumban készült
felvételekválogatásatudósmagyarázatokkal.Azötméteresátmérőjűtükörlencsévelkészültfotókvégtelen
birodalomról hoznak híradást. A
milliófényévekrőlüzenőködfoltok
lebegőcsillagtesteketmutatnak,sűrű
galaxisokat.Mintőszhajnaliszőlőfürtök,úgytapadnakösszeagyöngypárásvilágűrben.Mondják,mindegyik
mögöttmilliárdnaprendszervan,a
mienkhezhasonlóködfüstragyogással.Olvasoméspróbálomelképzelni
aziszonyatosszámokat,összefüggéseket. Mielőtt földereng a válasz,

***
Utcai zenész. Azajos,emberpiacos
térközepénállaharmonikázóférﬁ.A
székely himnuszt játssza, lelkesen,
sok tévesztéssel és fals hangokkal.
Nembaj,gondolommagamban,legalábbcsinálvalamit.Félóramúlvajövök visszafelé, s hallom, ugyanazt
nyekegteti.Késődélutánmégtöbbhibával.Estenyolcórakorpakolnagy
bőröndjébe,demégbúcsúzóulmegismétli.Azembereksietvemennektovább,ésazodadobottpénzisnagyon
kevés.Úgylátszik,arosszat,akontár
iparostnemdíjazzáksehol.
***

***

***

mindigaggódóanyámszavaijutnak
eszembe.Égbolttérképekföléhajolva
gyakran megjeg yezte: „Megháborodsz,haeztnézegeted!”

Magyar nyelv. Édes anyanyelvem.
Megállokegypercremost,hogyaz
idős erdélyi asszony ízes beszédét
hallgatom.Milyennagyszerű.Ezaz
egyetlenkincsem.Mindenem.Apám
ritkapanaszszava,paptestvéremIstenthívómondata,Weöres Sándor
fenséges, örök költőüzenete. És a
világbánata,mertnemtudják,nem
fogjáksohamegismernieztazengő
verskatedrálist!
Mindennapi kenyerem: magyar
nyelv.Fájdalmamésboldogságom.
„Százhúsze zer mag yar szóv al
mondhatomel–írjaMárai –,hogy
élek.Magyarnyelv:szerelmem,ítélőbírám, kegyetlenségem. Élek benned,amintasejtavérben.Hameghalok,azutolsópillanatbanmagyarul
gondolommajd:Defurcsa,éltem.”
***
Templom a Balaton partján. Véletlenültévedtemerre,éppegyidősférﬁ
szorgoskodottodabent.Jóvolthallgatni,bölcsszavainelgondolkodni.
Leültetettazutolsópadba,sközben
a legnag yobb tisztelettel beszélt:
„Szeretnilehetaköveket,azoltárt.
Denemezafontos,hanemaz,hogy
Isten megtartotta a gyülekezetet.”
Felépültnagyáldozattalatemplom,
és jönnek, és jól érzik magukat az
emberek.Elcsendesülnek,megtelik
aszívükbékességgel.Sokaﬁatal,vasárnap délfelé játszadozó gyerekek
boldogörömétőlhangosakert.
***

i l j a j e f i M o v i c S r e p i n f e S t M é n y e ( 1887 )

jebbnéhányarchívﬁlmetatévében.
»Nagyság«lettem,mindenkiérezteti
velem.Dehányemberlátottvalójábanjátszani?
Éva atelefonban:nemsokárameglátogat.Évacsupaaggodalom,apró
gond, egy perc, ha marad arra is,
hogy egymás szeméb e nézzünk.
Amikorlépteinktávolodnakakórház
hosszú,világosfolyosóján,márrohannánkvisszaegymáshoz.”

f o r r á S : h i r a d o. h u

Veszendő élet. Nagyvizsgaazéletünk.Áldozathozatal.Mindennapjatürelem,kitartás,harcéssebesülés.Mindenpercereménytelenség,
dereménykednikell,különbenmegkeseredik az ember. Nem szabad
túlzottanoptimistánaklenni,mert
váratlan fájdalmak halálra zúznak
bennünket.Megkellvizsgálnióráról
óráraafényjeleket,ahívásokat.Honnanjönnek?Kiküzennek?Mitérnek,
ésvan-ebennükmorzsányiszeretet?
Van, hogy naponta többször is
sárbahullarcunk,defölkellkelniés
menni tovább! Nagy próba az életünk.Vezetahajnalinapapecsétek
mögé,arejtetttitkokhoz.Ismeretlen
dolgokhoz,ahogyaköltőírja:„Vezet
aszakadékokmentén,szüntelenahalálajkain”(Nagy László). Sközbenﬁgyelni,hogyanfelelIstenaközeledésünkre.Legtöbbszörnémasággal,de
hatürelmesekvagyunk,szórabírjuk
azéjszakacsendjében.Ehhezéberségkell,keménység,másokkérésénekafontosságamindenidőben.

Lev Tolsztoj portréja
Olcsó könyvek. Azantikváriumutcaidobozábanmeglepvefedezemföl
Lev Tolsztoj műveinektizedikkötetét.
Rongyos,piszkosborítóval,deahogy
leveszem,tisztaakékvászonkötés.A
HelikonKiadóválogatásacsodálatos
olvasmány.Anagyoroszírólevelezéseésnaplójanapokótafogvatart,ceruzával aláhúzok sorokat, papírlapokkaljelölökmegoldalakat.
„1893.május5.TegnapMoszkvából
visszaérkeztünkJasznajába,itttöltöttemmegszakításokkalazegésztelet.
Amegfeszítettmunkafolytán(azthiszem,egyetlennapotsemhagytamki)
ﬁzikaiéletembenminthaeltespedtem
volna;lustábbvoltamaﬁzikaimunkában.Sokmástekintetbenviszont,
főkéntabbanakövetelményben,hogy
nem szabad részt venni a világ gonoszságában, megszilárdultam. Ezalatt, munka közben, sok minden
tisztázódottbennem:azakaratszabadságánakkérdése…aszellemiben
azemberszabad,abbanaszférában
tehát, amely ﬁzikai életét irányítja.”
***
Suhanó idő. Ijesztő,milyengyorsan
eltelikegynap.Elrepülegyhét.Nyomtalanulellobbanahónap.Egypillanat
azélet.Emlékszem,minthategnaplett
volna,hogyapámajegestéliéjbenbetakart,mertmegintlerúgtamatakarómat.Minthaegyórájatörténtvolna, pedig már hatvan éve. Mindig
megdöbbentafelismerés,ahogyanJózsef Attila írjatöredékkétsorában:„És
ámulok,/hogyelmulok.”
g FenyvesiFélixLajos
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előadások az egészségről és az egészségnevelésről

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.

AMagyarországiEvangélikusEgyházGondolatok az egészségről és egészségnevelésről címűháromrészessorozatánakharmadikalkalmáraszeptember3–4-éndélutánkerülsor.Helyszín:EvangélikusHittudományiEgyetem(1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.),10-eselőadó.Maximáliscsoportlétszám:50fő.AzelőadásokatazEduvitalNonproﬁtEgészségnevelésiTársaságtagjaitartják.

aktív médiamunkásokat, továbbá a média belső, szakmai kérdései iránt érdeklődőket vár őszi konferenciájára a
protestáns Újságírók Szövetsége (prúsz).
a szeptember 20–22. között tartandó médiaműhely alapkérdése az, hogy az egyre felszínesebb és igénytelenebb tömegmédia korában miként lehet komoly, hiteles, minőségi munkát végezni akár az írott, akár az
elektronikus sajtóban. ezen a területen egyáltalán lehetséges-e ma Magyarországon politikai vagy/és gazdasági érdekektől, elvárásoktól függetlenül tevékenykedni, saját szakmai, erkölcsi, világnézeti elveket érvényesíteni? Másfelől: hogyan lehet kölcsönösen előnyös, gyümölcsöző partneri viszonyt kialakítani és fenntartani
a média és a politika, illetve az üzleti élet szereplői között?
a mátraházi konferencián ezeket a kérdéseket készülünk több aspektusból megvilágítani tapasztalt kollégák
és közéleti szereplők közreműködésével. vendégeinkre tehát – hagyományainkhoz híven – nem csupán előadóként, hanem beszélgetőtársként is számít közösségünk.
akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
BalázsGéza nyelvész, tanszékvezető egyetemi tanár • PrőhleGergely külügyi helyettes államtitkár, a Magyarországi evangélikus egyház országos felügyelője • SzabóIstván református lelkész, a dunamelléki református egyházkerület püspöke • SzőnyiSzilárd újságíró, a HetiVálasz főszerkesztő-helyettese • ZsoltPéter médiaszociológus, a Méltányosság politikaelemző Központ kutatási igazgatója.
Arészletesprogram–szeptember1-jétől–aPrúszhonlapjánleszolvasható.

»

aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: ráday Konferencia-központ (Mátraháza, Üdülőtelep 1.).
időpontja:2013. szeptember 20–22.
részvételidíj(péntek vacsorától vasárnap ebédig): 9500 ft, prúsz-tagoknak: 7500 ft.
elhelyezés háromágyas szobákban, a jelentkezés sorrendjében. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lutheran.hu e-mail címen vagy a 20/824-9657-es mobilszámon lehet.

program
Szeptember 3. (kedd), 16 óra
Epigenetikaéséletmód–dr. Falus András egyetemitanár•Gyerekbetegségek,amelyeketegygyerekközösségvezetőjénekismerniekell–dr. Madarasi Anna PhD,főorvos•Egészségtudatéskemizáció–dr. Tompa Anna egyetemitanár•Lelehet-eszokniadohányzásról?–dr. Vajer Péter PhD
Szeptember 4. (szerda), 16 óra
Hitéslelkiegészség–dr. Surányi Zsuzsanna egyetemitanársegéd•Testnevelésselazegészségért–dr. Vass Zoltán PhD,stratégiaimunkacsoportvezető•Evés-éstestképzavarok–dr. Babusa Bernadett egyetemitanársegéd•Internetfüggőség:atechnikaiforradalomkihívásai–dr. Hoyer Mária
főiskolaidocens•Öröklöttésszerzettegészség–dr. Falus András egyetemitanár
Aképzéscélja,hogykomplex,átfogóésagyakorlatimunkában,tanácsadásbanjólhasználható,felelősségteljesinformációkatadjunkakorszerűöröklésbiológiaialapismeretektőlakörnyezettudatosság,atáplálkozás,amozgáskultúraésaszenvedélybetegségekkérdéseinátazegészségesöregedés,acsaládésabioetikalegfőbbkérdéseiig.
Ajelentkezéstafelnottkepzes@lutheran.hucímrekérjükküldeni.Jelentkezésihatáridő:augusztus 29.
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V A g y !

Köz-Ép-Pont
Erdélyi lutheránus ifjúsági találkozó
InteraktívigehirdetésébenFejérOlivérarrahelyezteahangsúlyt,hogyazemberértékességét
isteniteremtettsége,egyediségeadja.
léleknyitó istentisztelet
–Istenegyedivéteremtett,mimeg„sablonizáljuk”egymást.Értékessétettminket,mipedig
sokszorleértékeljükmagunkatvagyamásikembert.Ezekfélelmetszülnek.Ezértﬁgyelmeztet
ésbátorítazÍrásIstenígéretére:Nefélj,megváltottvagy!Tudhatom:nemvagyokegyedül,számíthatok valakire életem minden percében.
Vangazdám.Őteszértékessé–hangzotttisztánazevangéliumrögtönatalálkozólegelején.

A Sepsiszentgyörgyre érkezett ﬁatalokat
köszöntöttékaManócska Játszóház apróságaiis.Ahelyievangélikusgyülekezetben
működőjátszóházbanfogyatékosgyerekekkelfoglalkoznak.Akicsikrövidköszöntőjükben zörgőkkel, csörgőkkel, különféle
ütőhangszerekkel, tapssal, kopogtatással
szólaltattakmegdalokatValádi Enikő és
Paszjár Marianna irányításávalésaszülőksegítségével.
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
köszöntőjébenhangsúlyozta,hogyazevangélikusoknakmaa„világközepe”Sepsiszentgyörgy,majdarendezvénynevének
további értelmezéséről szólt. A középpontmagaazélőIsten,induljunkelaszélekrőlIstenfelé,találkozzunkaközéppontban – buzdította a ﬁatalokat a püspök.
Mintmondta:legyenkikapcsolódás,szórakozás,közösségépítés,buli–delegyen
kibontakoztatásaazIstentőlkapottértékeknekis.
Répás Zsuzsanna, MagyarországKözigazgatásiésIgazságügyiMinisztériumának
nemzetpolitikáértfelelőshelyettesállamtitkáraszerintegyilyentalálkozókiválóalkalom, hogy jobban megismerjük egymást,hogylebontsukafalakat.Ilyencéllal
isindítottaamagyarkormánykülhonitanulmányikirándulásiprogramjait.Ahelyettesállamtitkárugyanakkorarraintetteadiákokat, hogy tűzön-vízen tartsanak ki
anyanyelvükésaszimbólumhasználatjoga mellett, mert csak így maradhatnak
meg.Ebbenaküzdelembenszámíthatnak
amagyarállamtámogatására.
Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti
nagykövetearrahívtafelaﬁgyelmet,hogy
bármennyirekülönbözzünkis,abbanegyezünk,hogymagyarokvagyunk.
–Aztszeretnénk,hogyjólegyenSepsiszentgyörgyönélni,mertakkoravendégek
isjólérzikmagukat,ésszeretetteltérnek
visszahozzánk–hangsúlyoztaköszöntőjébenSztakics Éva, Sepsiszentgyörgyalpolgármestere. Mint mondta, SepsiszentgyörgykivívtaaSzékelyföldkulturálisfővárosacímet,és–Székelyföldnevében–
megpályázzákazEurópakulturálisfővárosacímetis.Azalpolgármesterahitközösségmegtartószerepétisméltatta.
g T.E.

Köszöntőjében Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli)EvangélikusEgyházkerületpüspöke arról beszélt, hogy az erdélyi magyar
evangélikusoktöbbszöröskisebbségbenélik
életüket,élikmeghitüket.Egybenbiztosítottaőket,hogyazanyaországbanszinténkisebbségbenlévőevangélikusságtestvériközösségetvállalvelük,ésatalálkozóisennekszellemébenjöhetettlétre.
délelőtti muníciók
Acsütörtökestétőlvasárnapdéligtartórendezvénykétteljesnapjánakdélelőttjein–a

reggeliáhítatokután–egy-egyelőadás,fórum-,majdkiscsoportosbeszélgetésjártkörülegy-egykiemelttémát.Ezekreatalálkozófőszínhelyén,aSzékelyMikóKollégiumbankerültsor.
AzelsőelőadásonKalóz János kolozsvári
pszichológus,egykoridrogbetegvallottéletérőlésjelenlegimunkájáról,melyetafüggőségbenélőkközöttvégez.ANe szúrd el a kari-ered címűelőadásésfőkéntafolytatódóbeszélgetésekazttudatosíthattákatizenéveskorosztályban,hogyéletükfőbbdöntéseit–Isteniránymutatásaalapján–maguknakkell
meghozniuk,vállalvaadöntésmindenfelelősségét.

ASepsiszentgyörgyiSzékelyMikóFiú-és
Leánygimnáziumnevestanáráról,Benedek
Károlyról elnevezett konferenciaterembentartottelőadásutánegyháziésközéleti
személyiségekosztottákmeggondolataikatahallgatósággalazéletértékességéről,
utalvatermészetesenKalóz János előadásárais.
Pángyánszky Ágnes pilisi lelkész elmondta,hogysokszorvoltolyanhelyzetben,amikorIstensegítetteátanehézségeken–számáraazértékazIstennelvalókapcsolat.Koszta Enikő (református)lelkészkéntésédesanyakéntisszóltaközönséghez: a szülők szemében a gyermek
mindenkörülményekközöttértékes,de
Istenszemébenmindannyianértékesek
vagyunk.
Dr. Kovács Lehel István egyetemitanár
úgyvélte,hogyazéletönmagábanisértékes azáltal, hogy megszülettünk. Ez
máregykezdetiérték,amelyhezhozzákell
adnunktovábbiértékeket.Géczi Gellért
négyfalusialpolgármesterszerintasiker
mindenkibenegyénilegbennevan,rajtunk
áll,hogymunka,tanulás,felfedezésáltal
beérik-e.Imecs-Magdó Levente színművészakolozsváriVáróterem Projekt függetlenszínházitársulatalapítótagjaként
adélutánielőadásukhozkerítettkedvet,
hozzátéve,hogyőnemadtanácsot,deha
valakinek van egy jó tanácsa, szívesen
meghallgatja…
g T.E.

Akiscsoportosbeszélgetésekentovábbmélyítettdélelőttitémárarímeltatalálkozófőszervezőjének,KosztaIstvánnakapéntekestiáhítatontartottigehirdetéseis.
–Istenbízikbennünk,ésfeladatotbízránk.
Felelősségünkvanazigeterjedésében.MindenkilehethasznoseszközeazÚrnak.Nelegyünk
hátfeketelyuk,amelyelnyeliJézusvilágosságát,hanemadjuktovább,amitránkbíztak.AktívanrésztvehetünkIstenmunkájában,cselekvőtársalehetünk.Ezagondolatamulandóemberi világból, a görnyesztő gondok közül és
meddőemberikapcsolatokbólfelemelIstenhez,ésazörökéletlehetőségétkínálja–hangsúlyoztaabrassóilelkész.
Közösségbe kovácsolódva
AszombatdélelőttifőelőadásKifelé a sótartóból címmelatizenévesgenerációegyháziközösségekbenelfoglalthelyétkutatta.Lázárné
Skorka Katalin mezőberényievangélikuslelkészkiemelte,hogyatizenévesﬁatalokerősteljesítménykényszeralattélnek,ésnagybennük
amegfelelésivágy.Nagyonszeretnénekelfogadóközösségbetartozni,aholmagukatadhatják,aholráismerhetnekértékeikre.
–Egytinédzserislehetsó,éslehetvilágosságúgy,ahogyanezeketafogalmakataBiblia
használja.Akeresztényközösségszerencsés
esetbenjobbminőségűkapcsolatokatnyújta
korosztálytagjainak,akikmagukisszolgálatot
vállalhatnakasokszínűgyülekezetben,aholﬁgyelnekrájuk–mondtaalelkésznő.

Az előadás után kamaszkori „sókristályos”élményeketosztottakmeglelkészek,
közéletiszemélyiségek.
Szemerei János, amagyarországiDunántúliEvangélikusEgyházkerületpüspökeelmesélte,szigorú,vallásoscsaládbannőttfel,
lázadókamaszkénthosszúideigtüntetőleg nem járt templomba, azonban egy
középiskolásbarátjánakhatásáraelkezdtekeresniavallásosközösséget.Későbbegy
evangélikusifjúságitáborbanmélyenmegérintetteanyitottság,aszabadság,ahogy
fogalmazott:anemhivalkodókegyesség,
ezenaközösségenkeresztülkerültszoros
kapcsolatbaazevangélikusegyházzal.
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
elmondta:Erdélyben1989előttéppazvolt
alázadás,havalakitemplombajárt,akkoribannemvoltakilyenifjúságiegyházitáborok.
Lázárné Skorka Katalin mezőberényi
evangélikuslelkészelárulta:tizenhétévesenegyazonnaponkeresztelkedettmegés
konﬁrmált.Másnapelmentegyegyháziifjúsági konferenciára, ahonnan két nap
múlvahazaakartmenni,mert–ahogyszüleinekmegírta–nemakartszentfazéklenni. De végül maradt, és ott értette meg,
mennyirefontos,hogyazemberaszívébezárja,amitmegtanult.
Fülöp Károly, aBrassóiEgyházmegyefelügyelője,voltBrassómegyeitanfelügyelő
isakonﬁrmáláshozkötődőélményételevenítettefel.Akkorilelkészükarrabuzdítottaadiákokat,hogyakonﬁrmáláselőtt
kérjenek bocsánatot hozzátartozóiktól
csínytevéseikért.Őanagyapjátólkértbocsánatotegyelőzőéviesetmiatt,amikor
egynyárikaszáláskormegittaelőleavizet,
majdahelyett,hogygyorsanvittvolnafrisset,eljátszottaazidőt.Egyévvelabocsánatkérésutánúgyérezte,minthaéleteegyik
legnagyobbterhéttettevolnale–mesélteelFülöpKároly.
Kalóz János pszichológus katolikuskéntazelsőáldozáshozfűződőemlékét
idéztefel.Őésabarátaiinkábbatemplom háta mögött levő pályára jártak,
minthittanra,dejöttegyfiatalpap,akinekhírementagyerekekkörében,ígyő
ismeghallgatta.„Nemazvoltmaradandó,amitmondotta»tiszti«,hanemaz,
ahogyan mondta,ahogyanahitétátadta
nekünk.Békeésnyugalomáradtelbennünk”–mondtaelapszichológus,hozzátéve,hogy„aközösséghitemindigfeltöltenergiával”.
Magdó János, aHétfalusiMagyarIfjúságiKlubalapítója,négyfalusihelyitanácsosotthonrólkétvallásiörökségetkapott:
édesanyja katolikus, édesapja evangélikus.Katolikusiskolábajárt,cserkészisvolt,
majdmagyarországiegyetemiéveibenkerültevangélikusközösségbe,amelyaztán
meghatároztakövetkezőéveit.
A felszólalók meghatározták azokat
azértékeketis,amelyeketalegfontosabbaknak tartanak: szeretet, őszinteség,
megbocsátás,segítőkészség,bizalom,önismeret,szolgálatkészség,találékonyság,
hűség,hit…
g T.E.

A csoportbeszélgetéseken a résztvevők (tizenöt kiscsoportban) azt gondolták tovább,
hogymilyenszolgálatuklehetatizenéveseknek
atanítványiközösségekben,azegyházmegújulásában.AtémátMesterházy Balázs lelkész,a
Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó egyikalapítójagondoltatovábbazestiáhítaton.
f Folytatás a 8. oldalon

„Önkéntelen fohász” – a találkozó önkénteseinek
közös imádsága csütörtök kora reggel
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f Folytatás a 7. oldalról
–Istenaztmondja:éntégedakarlak.Nem
tőled,belőledvalamit,mintolysokan,nema
pénzedet,atehetségedet,atestedet,aﬁatalságodat,aszavazatodat,atudásodat.Istentéged
akar.Hív,éskapcsolatbaszeretnelépniveled.
Ezazörömhír,ezamaestihírazörömről–
hangsúlyozta.Aharkailelkészﬁgyelmeztette
hallgatóságát, hogy keresztény ﬁatalokként
nelegyeneksótlanok,neveszítsékelízüket,hanemlegyeneksók:tartósítsák,őrizzékmegaz
értékeket,ésízesítsékmegakörnyezüket.Jézusaztmondtaatanítványainak,hogyőkaföld
sója,akiktőljobbavilág.„Nekünkisezafeladatunk”–szögeztele.
Szórakoztató szabad idő –
délutánonként
Alelkileggazdagabbdélelőttökutánadélután
a szórakozást szolgálta. Választható programokzajlottaktöbbhelyszínen.Lehetettsportolni–azíjászkodástólalabdajátékokonátasakkig–,ismerkedniaBarcaságbanélőevangélikus
csángómagyarokkézművesértékeivel,sőtaz
írotthúsvétitojáskészítésétésaszövéstkiis
lehetettpróbálni.
Sokanjártákbe–szakavatottidegenvezetés
mellett–Sepsiszentgyörgyépítettörökségét,
vagyfedeztékfelaSzékelyNemzetiMúzeum
értékesrégészeti,néprajzi,természetrajzikiállításaitésaskanzent.
JóvisszhanggalzajlottleaVáróterem Alternatív Színtársulat Bánk bán? Jelen! címűkamara-előadása,amelyﬁatalokszámára„hangszerelte”Katona József drámáját.
Nagyélménytjelentettapassió-élménykiállításis.Azegésztalálkozóegyik„leglelkibb”útjátarésztvevőknekcsaknemafelevégigjárta.
Azinteraktív„kiállítás”arravállalkozott,hogy
JézusutolsóútjáttárjaalátogatókeléaJeruzsálembeszamárhátontörténtbevonulástólaz
utolsóvacsoránkeresztülakeresztfánelszenvedettkínhaláligésafeltámadásig.Alátogatókmegmoshattákegymáslábát,megtörhettékéskézrőlkézreadhattákakenyeret,eljátszhattákPéterárulásátésPilátusszerepét,bűneiketszimbolizálókövethelyezhettekelKrisztuskeresztjénél,végülpedigamennyországbais„beléphettek”.Mindenrésztvevőegybe-

hangzóvéleményeszerintmindezkatartikus
lelkiélményvolt.
Zene, tánc és humor estve
Egyelsősorbantizen-huszonéveskorosztályt
megcélzó–fesztiválszerű–rendezvényszinteértelmezhetetlenvolnazeneiprogramoknélkül.Asepsiszentgyörgyikoncertkínálatotasokszínűségjellemezte.
Igényességérőlmára„nyitóbulin”sokakat
meggyőzöttahelyiEquinox együttes.Jólképzettzenészeiéskiválóénekeseimaratonirockkoncertetadtakahosszúutazástólkissémég
kábaközönségnek.
UgyancsakaSzékelyMikóKollégiumudvaránfelállítottnagyszínpadonlépettfelmásnap
este a helyb éli Százlábú néptáncegyüttes,
amelynekenergikusbemutatójáttáncházkoronáztameg.Szombaton–aSzélrózsa Band
koncertjeután–Bálint Ferenc ésTóth Szabolcs
személyében egy Magyarországon is ismert
székelyföldihumoristapárosaratottfergetegessikert.
ASzomszédnéni Produkciós Iroda humorfesztiválja után szintén gyakorta mozgatta
megarekeszizmokata–mindazonáltalellenérzéseketiskiváltó–erdélyi slam poetry. Aslam
(magyar elnevezése még nincs) ugyanis egy
olyanújszerűönkifejezési„műfaj”,amelyelsősorban nem nagyszínpadokon, hanem kiskocsmákbanigyekszikközelíteniaköltészetet
averseketmárcsakelvétveolvasóﬁatalgenerációkhoz…
Klasszikuséskortársmagyarköltőkvalódi
értékeitzenésítettemegBertóti Johanna ésa
Mácsafej zenekar,amelynevétaMárk Attila
„erdélyidaltulajdonos”alapítottaegyüttestagjainak betűszóvá kovácsolt nevéből nyerte.
Őkfőkéntabarcaságicsángókevangélikusköltőfejedelme,Zajzoni Rab István (1832–1862)
verseittolmácsolták,mígJohannaelsősorban
kortársköltőketszólaltatottmeg.Azénekelt
versekkamara-előadásainaknagyszerűhelyszíntkínáltasokakszálláshelyekéntésétkezdekéntisjószolgálatottevőMikesKelemenLíceumirodalmikávézója.
A zenei kínálatból ki kell még emelni a
HMIK (Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub) Bandet. ADomokos Jenő zajzonilelkipásztorvezetteegyüttesjelenlegazerdélyievangélikus

ifjúság egyedüli, keresztény dalokat játszó
együttese.Kétfantaszikusanjóhangúénekesük,Hochbauer Éva ésagitároniskiválóanjátszóSzász Ágnes azáhítatokonissegítségére
voltaközönségnek,azirodalmikávázószínpadán pedig a szombat esti záróbulin az
együttesaztisbebizonyította,hogylehetségesegészségesenötvöznikeresztényésvilágimuzsikát…
méltó zárás – tamás-mise
AzelsőKöz-Ép-Pont találkozó zárónapjára,vasárnapra egyetlen esemény, a Tamás-mise
maradt.Akeresőkistentiszteleténekisnevezettformaezúttalisszámoseredetiésformabontóelemettartalmazott.Ilyenvoltazimajárás,amelylehetővétette,hogyazistentiszteletrésztvevőihelyükrőlfelállvameditációssétát teg yenek, imakéréseket fogalmazzanak
megésírjanakle,mécsestgyújtsanak,együtt
imádkozzanaklelkészekkel,valaminthogyakeresztelésegykoriélményétfelidézőáldásbanrészesüljenek.
Azigehirdetőlelkész,Kalit Eszter (atalálkozótartalmáértfelelősprogramkoordinátor)Istenláthatatlanvilágátaﬁatalokszámáraolyannyirafontosésmindennaposon-linevilághozhasonlította.Azon-linevilághozhasonlóanIstenországasemlátható,jelenlétemégis
mind többek számára meghatározó. Áthatja
gondolatainkat,mindennapjainkat.Mármint
azokét,akiknapontafoglalkoznakvele.AzIstennelvalókapcsolatismindennaposgyakorlástigényel:kellolvasniaBibliát,imádkozni,
közösségheztartozni…
–Hiszemésvallom,hogybármilyennépnek
ésnemzetnek,ﬁatalnakésidősnekegyedülitúlélésiforrása,útjavan:JézusKrisztus.Születésihelytől,anyanyelvtőlfüggetlenülcsakazőútjánleszjövőnk.Azúthosszú,denemhaladunk
egyedül.Krisztuskövetésébenjárni–higgyétekel–nemmegvetendődolog.Ti,ﬁatalbarátaim,egyóriásiközösségbenvagytokKrisztuskövetői:világszertemillióésmillióﬁatalvalljaazőnevét.Őszólítfel,hogyszívünkbenvigyükhazaazüzenetet:nevedenszólítottalak,
enyém vagy. Szeretetével kiválasztott arra,
hogykövessükmindvégig,hogyIstenoszágábanőveleszemtőlszembetalálkozhassunk–
mondtaalelkésznő.

Azáróistentiszteletkiemelkedőpillanata
voltazerdélyislampoetrymozgalomvezéralakjának,Márkus Andrásnak akonﬁrmálásaFehér Attila lelkész,kerületifőtanácsosvezetésével.Egybarátság,sokbeszélgetésésazegyházinyitottságvezette
akolozsvárievangélikusközösségbeaﬁatalslammert.
A Tamás-mise interaktív elemeivel a
részvételre,abekapcsolódásrabuzdítottaa
ﬁatalokat,deazidősebbhíveketismegérintette.Azistentiszteletúrvacsorávalzárult.
EztkövetőenHegedűs Csilla, aRomániaiMagyarDemokrataSzövetségkulturális
főtitkárhelyetteseköszöntöttearészvevőket,
gratulálvaarendezvényszervezőinek.
Zelenák József sepsiszentgyörgyilelkész
házigazdaként szólt az egybegyűltekhez.
„Idegenként érkeztetek ide Sepsiszentgyörgyre,idegenekvoltatokegymásnakis.
Pár nap Isten közelében, és meghalljuk,
meglátjukamásikat,köszönünkegymásnak,
mosolygunk. A szívben csoda történt” –
mondtaaBrassóiEgyházmegyeesperese.
Koszta István főszervező név szerint
mondottköszönetetatámogatóknak,partnereknek,különmegköszönvealelkesönkéntesekmunkáját.Mesterházy Balázs ajövőnyáronsorrakerülőevangélikusifjúságifesztiválrahívtafelaﬁatalokﬁgyelmét.
Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházpüspöke
nyitottamegcsütörtökönesteészártais
bevasárnaparendezvényt.Előtteazonban
megkérdezteaﬁatalokat,akarják-eafolytatást.Aválaszegyértelművolt:igen,legyenfolytatásaaKöz-Ép-Pont erdélyi lutheránus ifjúsági találkozónak.
g TúróczkyEmese

ATamás-misénaközösénekeknélamagyarországiSzélrózsa Band ésaszékelyföldiHétfalusi Magyar Ifjúsági Klub Band együttszolgált.Éstöbbletértelmetnyertazis,hogyazelsőKöz-Ép-Pont erdélyi lutheránus ifjúsági találkozó nemzetiimádságunk,amagyarHimnusz közöseléneklésévelértvéget.
g SzegfűKatalin
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– Hogyhogy ilyen nagy számban jöttek el az
Ön hívei közül ide, Sepsiszentgyörgyre?
–EgyévvelezelőttafonyódligetiSzélrózsán
hallottunkelőszörazittenitalálkozótervéről,
ésrögtönelhatároztuk,hogyjövünk.Mégazt
istervbevettük,hogyatávegyrészétkerékpárralteljesítjük,errőllelkészkollégáimmalbeszélgettünk.Aztánhallottuk,hogyalétszámkorlátozottlesz,ésezvisszavetettealelkesedésünket.Végülmégiscsaklehetettjelentkezni.
Előbbötfőscsapatotterveztünk,aztánfelszaporodottalétszám,végülvelemegyütthuszonhármanlettünk.Alegﬁatalabbutazóanyolcéves
kislányom,alegidősebbegynyugdíjasgyülekezetitag,akinagyonélveziatalálkozót.Jöttekcsaládokisésﬁatalszülőkgyermekeikkel.Amagyarországiegyházjelentőstámogatástnyújtott,
ígykedvezőárontudtunkelutazni.
– Milyen benyomásokat szerzett?
–Mindenképpenörömteliezakezdeményezés,vanjövője.Erősíthetiamagyarságösszetartozását. Mindkét országban megvannak
azokaﬁatalok,akikbekapcsolhatók,ésegymástólissokattanulhatnak,gazdagodhatnak.Jólehetőség,hogyTrianonrólisbeszéljünkennek
akorosztálynak.Ébresztgettékazelőadókalelkünket,olyanhatásokértékarésztvevőket,melyek–hiszem–kitörölhetetlenek.
Azidentitásukatkeresőtizenéveseknekjó
volthallani,hogyIstenszemébenértékesek.A
mifalusi–bakonytamási,bakonyszentlászlói
éssikátori–gyermekeinknekfontosüzenet,
hogyakereszténységhatalmascsalád,szerte
avilágonmillióésmillióKrisztus-követőttalálunk. Mi nyolcszáz kilométert utaztunk,
hogymagyaranyanyelvűevangélikustestvérekkellegyünkegyüttnéhánynaponát.MostSepsiszentgyörgykerültamagyarevangélikusság
középpontjába.Atalálkozóamiközösségünk
tagjait is összekovácsolta, egymásra találtak
ezekbenanapokban.

– Személyesen Önnek mi tetszett a legjobban?
–RégiSzélrózsa-látogatóvagyok,azilyentalálkozókonrésztvennisokunknakéletstílus.Az
ifjúságitáborokbaamagamfajtalelkészekistöltekeznijárnak.Sokimpulzustkapunkazelőadásokból,beszélgetésekből,találkozásokból.
Személyesennekemalegtöbbetapassió-élménytúrajelentette.Ezbiztosanolyanélmény,
amitnemfogunkelfelejteni.Nemlétezik,hogy
aTamás-miseneérintsemegahallgatóságot!Istenközelébeédesgetezazistentiszteletiforma.
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b A Magyarországról jött mintegy száznegyven résztvevő között a legnagyobb csoportot a Veszprém megyei Bakonytamásiból érkezettek adták. Vezetőjükkel, SzakosCsaba
lelkésszel készült az összegző beszélgetés.

Azimajárásszámomraújvolt,aktívanbeiskapcsolódtunkakereszteléstmegerősítőáldással,a
gyertyagyújtássalésameditációsösvénnyel.
– Máskor is részt vesz erdélyi ifjúsági találkozón?
–Úgygondolom,hogyezaszűkebbreszabotttalálkozóazalapozástszolgálta,ésvárom
afolytatást.Lehetneazegyikévbenitt,amásikbanazanyaországbanifjúságinyárifesztiváltszervezni.Haígylesz,énkétévmúlvais
eljövök a Köz-Ép-Pont találkozóra, ahogyan
perszea2014-essoltvadkertiSzélrózsátisnagyonvárjukmár.
g Sz.K.

Így látták a résztvevők…
HanyeczÁdám (16), Tótkomlós
–Életembenelőszörjárokkülföldön,nagyon
vártammáreztazutat,amiszámomraazelsőevangélikusrendezvénytisjelenti.Ugyaniséncsakszeptemberótajárokatótkomlósiiﬁbe,azegyikosztálytársamhívottel.Nagyontetszenek a koncertek, a látogatás a Székely
NemzetiMúzeumban.Éskinemhagynáma
városlátogatást,szeretnékjobbanmegismerkedni Sepsiszentgyörgy látnivalóival. Mindentösszevetvejólérzemmagamebbenavidámközösségben.

GolyhaZita (14), Kisoroszi
–Tavalykonﬁrmáltam,ésazótavagyokaz
iﬁközösségénektagja.Ideakelenföldiekkelérkeztem.Szuperaprogram,nagyonkedvesek,
mosolygósakazitteniemberekésaszervezők.
Szeretekismerkedni,ésehhezittkiválóakalehetőségek.Voltammárkézműveskedni,íjászkodni.Együttkosaraztamapüspökúrral.Tetszettekakoncertekésatáncház.Értékesekaz
előadásokésáhítatokis,valamintkiemelema
kiscsoportos beszélgetéseket. Bízom benne,
hogymégsokhasonlótalálkozóraelfogokjutni,akövetkezőajövőnyáriSzélrózsalesz.
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SzakácsKarolina (14) és NemesiJános (26),
Oltszakadát
–Nagyörömmeljöttünkelerreatalálkozóra,éskülönösennagyöröm,hogyalelkészünk
felkéréséreszolgálhattunkisapéntekreggeli
áhítaton.Biztosanállíthatjuk,hogyazösszes
Köz-Ép-Pont találkozóra el fogunk menni,
mertittbarátságokköttethetnek,ésszeretünk
újismeretségeketszerezni.NagyérdeklődésselvárjukaTamás-misétésakoncerteket;az
eddigiösszesfergetegesvolt.Végigjelenleszünk
atalálkozón,ésmindenprogrambóligyekszünk
kivenniarészünket.Biztosansokáigfogunkotthonbeszélniazitteniélményeinkről.

Buzási Gyopár (17) és Mátyás Gergő (18),
Nagyvárad
–Anagyváradievangélikusifjúságotképviselveörömmeléskíváncsisággaljöttünkelide.
Várakozásainkonfelüliaszervezés,értékesek
aprogramok.Kiemelnénkadrogokkalésfüggőségekkelfoglalkozóelőadástésacsoportbeszélgetést,aholarrólvoltszó,hogyanszálljunk
szembeakísértésekkel.Jóvoltíjászkodni,és
mindkettőnknek nagy élményt jelentett a
Bánk bán kamaraszínházielőadása.Várjuka
záróesténaslampoetryelőadást,mertszeretjükeztaműfajt.
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V A g y !
Köz-Ép-Pont

„Ki kell menni az arcvonalba…”
Összegző beszélgetés Koszta István főszervező lelkésszel

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

Krisztusakarataszerint–akiittvanaközéppontban,ésvárminket,újéletfelfogástad–
megkellerősítenünkakapcsolatainkat.Akarata,hogylegyünkhidakegymásfelé.Amintegyhuszonötezerfőtszámlálóromániailutheránusegyházunkbanoptimizmussalnézünka
jövőfelé.Megakarjukmutatniavilágevangélikusságánakis,hogyélünk,töretlenüldolgozunk,szervezzükmagunkat,éshisszük,hogy
vanjövőnk,hiszenmindennek,amiIstenakaratábólőreáalapozódik,vanjövője.
– A találkozó mottója: „Értékes vagy”. Ön szerint miből fakad a keresztény ember értéke?
–AmiértékünkIstenbenvanelrejtve,ésnaponként,mintagyémántot,csiszolhatjukazáltal,hogyazőakaratátcselekedjük,odaállunk
aszíneelé,ésfelismerjükazokatalehetőségeket,amelyeketakörnyezővilágmanemad.
Amelyeket a társadalom kitartóan elutasít.
Hogyneindividualistamódonéljükéletünket,
hanemközösségekben,társadalmilénykénta
keresztényerkölcsökszerint,tekintettelamellettünklévőkreésaránkbízottakra.EzvisszavetítiránkIstenfényét,életünketszínesebbéteszi,ésgazdagít.
Együtttudunkjövőtteremteni.Ezértkelldolgoznitevékenyenmindennap.Nemlehetkarbatettkézzelvárni,hanemépítenikellagyülekezetet.Kikellmenniazarcvonalba,ésembertőlemberig,szívtőlszívigkellközvetíteni
Istenparancsolatátmindennapon.
g SzegfűKatalin
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MiaKárpát-kanyarbanélőhajdanihatárőrök
utódaivagyunk,akiketanehézségekminden
időbenmegpróbáltak.Hitünkért,anyanyelvünkért,nemzetünkérttöbbesetbenkellettvérünketontanunk.Ezmegerősítetteaszékelyembert.Azafeladatunk,hogyértékeinketmeg-

M o l n á r f e r e n c f e lv é t e l e

– Hogyan készültek a szervezők az első KözÉp-Pont találkozóra?
–Sokizgalommaléstalánnémifélelemmel
szerveztük.Azönkéntesekkelésszervezőtársaimmalarratörekedtünk,hogyjólkitöltsük
aformát,akeretettartalommal.Magárólazerdélyiifjúságitalálkozáslehetőségérőlamagyarországiésaromániaiegyházmárévekótatárgyal,egyeztet.
Amostani,elsőtalálkozótalaposanátgondoltuk,ésﬁgyelembevévesajátosélethelyzetünketéslehetőségeinket,óvatosakvoltunk.
Sajnos nem az jellemző a romániai magyar
evangélikusságra,mintamititt,Sepsiszentgyörgyönésmégnéhánytömbmagyartelepülésen
Székelyföldszívébenlehettalálniésátélni,hanemaszórványlét.Ezértismaximáltukazelső találkozó résztvevőinek számát háromszázötvenfőben.Atovábbiaknálmártalánmerünkmajdnagyobblétszámbangondolkodni,
deerrőlmégnemszületettvéglegesdöntés.
– Hogyan mutatná be olvasóinknak a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházat?
–Azelőbbemlítettszórványlétmeggyőződésemszerintnagylehetőségünk.Azaktivitás
nálunkfokozottabb,minta„mamutegyházakban”.Aszólegnemesebbértelmébenmisszióravagyunkkényszerítve,mertállandójelleggelebbenélünk.Újraésújrabizonyítanunkkell,
hogy életképesek vagyunk, vannak ifjúsági
rendezvényeink, jól működő közösségeink.
EbbenaBarcaságkülönösenaktív.

KözlekedésikihívásokkalkezdődöttaSepsiszentgyörgyrevalóeljutás,hiszenkülönbözőokokmiattjónéhányórávaltöbbet
töltöttünkabuszban,mintfeltétlenülszerettünk volna, így sokan – Magyarországrólérkezettek–sajnosanyitóistentisztelet nagy részéről is lemaradtunk…
Köztünk jó volt megtapasztalni, hogy
elégsokantavalyi–vagyéppenrégebbi–
szélrózsáspólójukatviselveérkeztek,valamihasonlóélménytremélve.Méghaméretébenkisebbvoltisezatalálkozó,azerdélyitestvérekbizonyították,hogyképesek egy ilyen evangélikus fesztiválszerű
összejövetelmegrendezésére.
Közöd?Néhányéveegyökumenikustalálkozótémájavoltezakérdés,aztánnemsokkalkésőbbegynonproﬁtmozgalomökoakciójánakisezlettaneve.Mostpedigazerdélyilutheránusokáltalszervezettifjúságitalálkozónevébenjelentmegaszó,amelynemcsakaközösségethangsúlyozza,hanemazt
is,hogyabbanholkellafókusztmegtalálnunk.
Középre,akeresztrekerültahangsúlyaz
egyéniésközösségiértékekreﬁgyelve–ezt
nagyonjóvoltmegtapasztalni,különösena
Tamás-misezáróúrvacsoraiközösségében.
Közbensokmindenmásistörtént:végigélhettünkpassió-élménykiállítást,láthattuk
Bánk bán történeténekkreatívosztálytermi
verzióját,meglátogathattukaSzékelyNemzetiMúzeumot,sportolhattunk,hallgathattunkelőadásokat,résztvehettünkkiscsoportosbeszélgetésekben,kézműveskedésben…
Közösségiélménybennemvolthiány:
ugyanolyanáldásvoltlátniaszámoserdélyi önkéntes olajozott munkáját, mint
együttnevetnihumoristákkal,megélnia
táncházat, énekelni a Szélrózsa vagy a
HMIK Banddel vagyéppenegyüttszurkolni a magyar vízilabda-válogatott világbajnokisikeréértegymotelszobában.
Közösen tudtuk megfogalmazni azt,
hogy az igazi értékek kapcsolatainkban
vannak,ésIstennekeltudjukhinniatalálkozómottójátbiztatásként:„Értékesvagy!”
Közfelkiáltássalválaszoltakarésztvevők
aházigazdapüspökkérdéséreis,hogyigen,
legyenfolytatásaennekatalálkozónak.
Ép testbenép alélek.Vagyazéplélekcsak
éptestbenél?Nemmindegy.Jóvolthallgatniazelsőnapelőadójánakőszintevallomásátdrogosmúltjáról,életénekmegváltozásárólésarról,hogyazótahogyansegítőmásoknakmegszabadulniafüggőségektől.
Ép ésszel fel nem foghatom, hogy a
maiﬁataloktöbbségemiértsótlan–mondtaamásodiknapelőadója.Ezellentermészetesenjónéhányantiltakoznának,különösenatalálkozónrésztvettekközül,de
valljukbe,nemőkatöbbség…
Éppen ezért kell komolyan vennünk
keresztyénﬁatalkéntafelszólítást:„Kifeléasótartóból!”(LásdMt5,13)
Ép kapcsolatokra,családokra,gyülekezeti
háttérrevanszükségahhoz,hogyezminél
többekéletébenmegvalósulhasson.Éppenarravoltjóezapárnap,hogymegtapasztalhassuk,nemvagyunkegyedül,hanemtizenhat
magyarországiéstizenkilencerdélyigyülekezetből jőve tudunk segíteni egymásnak.
Éppen ezért én lehettem az, akinek
szóltezatalálkozó.
Pont én?Pontosanén.Pont ittéspont
mostvoltfontos,hogyottlegyek.Pontosan
azért,mertittmegélhettemazt,hogyértékesvagyok,hogyIstenszeretetenemfügg
helytőlésidőtől.
Pont ezértsajnálomegykicsit,hogyezt
nemélhettükátmégtöbben,pedigatalálkozóköltségvetésemegengedtevolna.Remélem,hogyakövetkezőalkalommalaszervezőkiskitudjákkapcsolniafélelemfaktort,
hogy„milesz,hatúlsokanleszünk?”,ésakkormégjobbanhasonlíthatmajdaSzélrózsáhozezazerdélyiKöz-Ép-Pont.
g MesterházyBalázs
„Szélrózsa-atya”
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„ne félj, mert megváltottalak…”
Michael Martin igehirdetése az ökumené vitatémáiról
2. rész
b Előző, augusztus 4-én megjelent számunkban közöltük Michael
Martin bajor evangélikus egyházfőtanácsos, ökumenikus és külügyi
osztályvezető igehirdetésének első részét, az alábbiakban a második,
záró rész olvasható. A prédikáció a Bajor Evangélikus Egyház ökumenikus megbízottainak július elején megtartott konferenciáján, Rothenburg ob der Tauber városának Szent Jakab-templomában hangzott el.

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne
félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen
kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a
láng nem éget meg. Mert én, az Úr,
vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a
te szabadítód! Kárpótlásul adom
érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát
adom helyetted. Mivel drágának
tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj,
mert én veled vagyok! Napkeletről
visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak: Add ide! – és délnek:
Ne tartsd fogva! Hozd ide ﬁaimat a
messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségre teremtettem,
formáltam és alkottam.” (Ézs43,1–7)
KedvesTestvérek!
MivelIstennévszerintismerbennünket,mivelmellénkáll,ezértmiisszabadokvagyunk,hogyodaforduljunk
másokhoz. Nem kell félnünk egy

imámtólakeresztyénistentiszteleten.
Nemkellbebeszélnünkmagunknak,
hogyamihitéletünkazegyedülhelyes.Nincsszükségünkkifejezettelhatárolódásrarómaikatolikustestvéregyházunktól ahhoz, hogy a saját
evangélikusidentitásunkatmeghatározzuk.Nemkellteljesenegyforma
egyházratörekednünk,hanemörülhetünkafelekezeteksokféleségének,
és közben bízhatunk abban, hogy
Istennévszerintismeriamásikatis,
éséppúgyszereti,mintminket.
Ézsaiás végül a harmadik okát is
megnevezi,hogymiértnemkellfélnünk. Így szól az Úr: „Napkeletről
visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom
északnak: Add ide! – és délnek: Ne
tartsd fogva! Hozd ide ﬁaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről…”
Istennélmindenkirőlszóvan.Számára mindenki fontos. Mindenkit
szeret:azészakiakatéppúgy,minta
délieket,akeletieketéppúgy,minta
nyugatiakat.Mindenkiszámít.Isten
gyermekeinek közössége minden
égtájról összegyűlik, minden korból,mindenegyházbólésgyülekezetbőljönnek.Istenmindenkitössze-

gyűjt – minden különbözőségükkel,mindenerősségükkelésgyengeségükkel,mindenhagyományukkal
ésmeggyőződésükkelegyütt.
AmikorIstenösszegyűjtiazövéit,
akkormegbékéltetiakülönbözőket.
Nem kérdez a szent liturgiáról, a[z
apostoli]folyamatosságfelfogásárólés
végképp nem a központi helyekről,
mint Wittenberg, Zürich, London
vagyRóma.Aztsemkérdezi,hogyvalakitszabályszerűenelhívtak-e,vagy
hogyamegfelelőidőbenamegfelelő
tételeketszegezte-ekiazajtóra,vagy
csakelküldteőket.Mégaztsemkérdezi, hogy volt-e valaki vasárnap
templomban,vagykülönlegesnyelvekenszólt-e.Ezmindhelyesésjólehet,
deakiválasztásbannemjátszikszerepet.Istennélmindenkifontos.Egyik
semvészel.Egyikneksemkellfélnie.
Sajátbőrömöntanultammegezta
leckétaneuendettelsauiMeiser-házban.Azótaistöbbszörmegtapasztalhattam.Egytehéntrágyávaltapasztott,
szagosmaszájkunyhóban–aholúrvacsorátvettünk.Azausztrálőslakóknál,akiklelkészükkelegyüttpróbáljákafaluéletétszervezni,közbena
szegénységésakábítószerspiráljából
akarnakkitörni.Winnipegben,afutballstadionbantartottistentiszteleten
[aLutheránusVilágszövetségnagygyűlésén2003-ban],aholhutteritákés
amisok[atiroliJakob Hutter (1500–
1536)követői,régimagyarnevükön
habánok,belőlükváltakkikésőbbaz
amisok;aközösségeka18.században
Amerikábavándoroltak],a[zújra]ke-

resztelőkésegykoriüldözőikleszármazottaiközösenünnepeltek–jóval
aLutheránusVilágszövetségstuttgarti
nagygyűlése [2010, hivatalos kibékülésa16.századbanüldözöttmennonitákkal]előtt.
Ismételten megtapasztaltam: Istennek mindenk i fontos. Egy se
vesszenel.Egyneksemkellfélnie.Egy
kisfelső-bajorországiszórványgyülekezetben,aholtízenvoltakajéghideg templomban, Chicago mellett
egyóriásinagytemplomban,aholezrekvoltakegyütt,ésegymagyarországi gyülekezetben, amelyet nem
sokkalelőttemérgezőiszapáradatöntöttel.Istenújramegújrahozzánk
fordul. Minden különbözőségünk,
minden képességünk és hibáink,
minden gazdag hagyományunk és
szokásunk közepette így szól hozzánk:„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Ezazigazibiztatásazökumenikus
közösségre,éppenakkor,amikorúgy
gondoljuk,hogysemmisemmegytovábbazegyházakközött;éppenakkor,
amikorolyanjólberendezkedtünka
többségihelyzetre;éppenakkor,amikor a másik nagy felekezetből való
kollégánkészresemvesz.MindannyianIstenheztartozunk.Őnévszerintismermindnyájunkat,ésegyszerreszól
mindnyájunkhoz:Nefélj!Ámen.
Isten békessége, amely minden
értelmetmeghalad,őrizzemegszívünketésgondolatainkataKrisztus
Jézusban.Ámen.
g Fordította: SzentpéteryPéter

Újra szól a harangszó
Beszélgetés Kovács László nemeskoltai lelkésszel
b A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület döntése alapján ez év szeptemberétől újjáélesztik a DunántúliHarangszót (DH), az egyházkerület
újságját. A mostantól negyedévenként megjelenő lap főszerkesztésével KovácsLászló nemeskoltai lelkészt bízták meg. Az újrainduló újság menedzselésével foglalkozóként kérdezem volt évfolyamtársamat
– ezért is a tegező forma – a megjelenésről és a tartalomról, múltról
és jövőről, tudnivalókról és érzésekről.

– Két év szünet után szerinted
miért volt szükség a DH újraindítására?
–Azért,mertmiközben–egyébkénthelyesen–úgygondoljuk,hogy
„gyülekezeteibenélazegyház”,gyak-

ranmegfeledkezünkazéremmásik,
legalább ennyire fontos oldaláról.
Arról,hogyKrisztusnépeösszetartozó és egymásért felelős, egymás
irántérdeklődőgyülekezetekbenél.
Azegyházkerületiújságbóltájékozódhatunkegymásörömeiről,gond-

jairól,terveirőlis.ADHazegyházkerületarculatáhozszervesenhozzátartozott.Azaszándékunk,hogyaz
újraindulóújságkétévszünetután
isméteztafonalatvegyeföl.
– Mi marad meg a régi DH-ból?
–Elsősorbanaszándékésalelkület.Azacél,hogyalapalutherievangélikustanítástkomolyanvevő,igényesésérthetőtartalommaltájékoztassonéstanítson.Tanulásraugyanisnemcsakajópapnakvanholtig
szüksége…
– Milyen típusú lapot tervezel?
Missziói, teológiai vagy néplapot?
–Azatervem,hogyegyházkerületünkasztalára–ésakerületünkhatárainkívülélőkorábbiésreménységszerintújelőﬁzetőinkasztalára–
olyan újságot teg yünk le, amely
mindhárom általad említett szempontotötvözi.Biztosvagyokabban,
hogy csak olyan újs ágn ak leh et
misszióihatása,amelyúgyszólami
életünkről,hogyeközbenösszhangratörekszikazegyházkétezeréves
hitével,tanításával.
– Miben lesz más szerkezetű az újrainduló újság?
– Nem havonta, hanem évente
négyszerjelenikmeg,húszoldalon,
színesborítóval.Azújságbanazelejétőllapozvaazalaphang–összhang–
visszhangsorrendiségétszeretném

kidomborítani. Az alaphang Isten
igéje–rövidigemagyarázatként.Ezt
követiazegyházkétezerévestanításávalvalóösszhang–rövidteológiaiésegyháztörténetitanulmányformájában.Mindenegyéb,amiakerületünkbentörtént,azelőzőkettőre
adottvisszhangegyháziéletünkben.
ADunántúli Harangszó korábbi
számaiislényegébeneztafelépítést
követték,eztszeretnémszerkesztési,tipográﬁaieszközökkelmegerősíteni.Azegyházmegyékeseményei-
rőltudósítóoldalakmellettállandó
helyeleszapüspökésakerületifelügyelőgondolatainakazegyházkerületeseményeirereﬂektálórovatban.
Akorábbiakhozképestújdonságaz
is,hogyaborítónláthatóképheza
belső oldalon rövid képmeditáció
kapcsolódik.
– Kik vesznek részt a szerkesztés
munkájában?
– Minden egyházmegyéből egy
szerkesztőbizottsági tag és néhány
rendszeresenvagyalkalmilagdolgozómunkatársunk.Lelkészésnemlelkészegyaránt.
– Hogyan lehet majd hozzájutni az
újsághoz?
–Agyülekezetekenésintézményekentúlvárjukazegyénimegrendelőkjelentkezésétis.Egyévreezer
forint adományt kérünk, ebben a
postaköltségisbennevan.AszámlakezeléstaZalaistvándiEvangélikus
Egyházközség, míg a postázást a
zalaszentgrótiHazatérőkEgyesületénkeresztülönkéntesekvállalták.
MindentegybevévenagyjábólharmincanműködnekközreaDunántúli Harangszó előállításábanésaz
olvasókhozvalóeljuttatásában.Szeretnénk,haaDunántúlonmegszó-

laltatottharangszavaeljutnaazországmásikvégébe,illetvehatárainkonkívülreis.
– Miért tudod ajánlani a DH-t a
kerületen kívüli olvasóknak is?
–Egyrésztazért,mertaDHnemcsakakerülethétköznapjairaésünnepeirereﬂektál,hanemolyanismeret-éslélektágítóírásokismegjelennek majd benne, amelyek mindannyiunkszámáraértékesekéstanulságosak.Másrésztazért,mertaháromegyházkerületnemcsakszervezeti,adminisztratívegységkéntél,hanemsajátosarculatotishordoz.Érdemestehátminélinkábbmegismerni a másik egyházkerületben élő

evangélikusokmiénkhezsoktekintetbenhasonló,derájukjellemzőkarakterű életét. Ebből mindannyian
csakgazdagodhatunk.
– Isten adjon sok erőt a munkához
és minél több olvasót üzenetének
meghallásához!
g KoczorGyörgy
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„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt5,5)
Szentháromságünnepeutána11.hétenazÚtmutató reggeliéshetiigéiezt
zengik:mimindigkegyelemreszorulunk.„Krisztusáltal,hitbenvanmenetelünkahhozakegyelemhez,amelybenállunk,ésdicsekedünkisazzala
reménységgel,hogyrészesedünkIsten
dicsőségében.”(Róm5,2;LK)Urunkelnémítjaazönmagávalvagymásokkal
dicsekedőt;deazalázatosbűnöstfelmagasztalja,ezértkérhetjük:„Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok.”(GyLK673)Ezttesziazalázatosvámszedőis:„Isten, légy irgalmas
nekem, bűnösnek.” Jézus ma nekünk
mondja, ő megigazulva ment haza,
nemúgy,mintazelbizakodottfarizeus:„Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig
megalázza magát, felmagasztaltatik”
–azítéletkor.(Lk18,13.14)Azirgalmas
Istenabűnmiatthalottakatöröklétre kelti: kegyelméből üdvözíti; mert
akiketőelhívott,azokatmegisigazította.Páltömörenösszegez:„…kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef2,8–9)„Ezafarizeusa
másodikkőtáblátismegtapodja.NemcsakIstenellenvét,defelebarátjaellenisgyűlölködik.Mitremélhetünkaz
ily»kegyestől«,kiolyelvetemült,hogy
irigylifelebarátjátólazüdvösséget?!”–
kérdeziLuther. Istenrégígéretettett
választottnépehelyreállítására:„…én,
az Úr, teszem alacsonnyá a magas fát,
és magassá az alacsony fát.” (Ez17,24)
ŐszabadítottakiaromlottSodomából–aholnemélttízigazember–Lótot,mertmegszánta:„Az Úr pedig kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára és
Gomorára, az Úrtól, az égből. Így
pusztította el azokat a városokat…”
(1Móz 19,24–25) A pogány asszony
nagyhittel,kitartóankérte;Uránaknevezte,megalázkodvaelőtteésakegyelemmorzsáivalismegelégedveszaván
fogta:„Úgy van, Uram, de a kutyák is
esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.” Teljesültkérése:„Ezért a szóért mondom: menj el, leányodból kiment az ördög.” (Mk7,28.29)AvénPéterint:„…ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak…” És erre kéri presbitertársait:
„…legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját… önként…, készségesen;
…mint akik példaképei a nyájnak. És
amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.” (1Pt5,2–5)Hitelesentehetiezt,
mertmármegalázkodottelőtte,miutánavilágtüzénélmelegedveháromszormegtagadtaUrát.Pétertnemcsak
akakasébresztőkukorékolásaindítottabűnbánatra:„Ekkor megfordult az
Úr, és (szelídszemmel)rátekintett Péterre.” Ő„…kiment, és keserves sírásra
fakadt.” (Lk22,61.62)Istennépénekhálaénekesohanemérvéget.Őmegaláz
mindenkevélységet:„…lerombolja a
megerősített várost, földig lerombolja,
porrá zúzza.” Ám nekünk erős
vár(os)unkvan!„Bízzatok az Úrban
mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk
mindörökre!” (Ézs26,5.4)Ésakimárátmenta„Jézus-ajtón”,zengi:„Milynagy
az Úr kegyelmessége, / Én őt imádom…”(EÉ58,1)
g GaraiAndrás
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Augusztusi anziksz

Nyári tanfolyam az Evangélikus Kántorképző Intézetben

Ilyenkoraugusztusbansokgondotfordítunk
arra,hogyatestünketmegvédjükahőségtől,
melegtől. Naptej, sok folyadék, klíma, vízpart…Ezekmindnagyonhasznosak,sokszor
elengedhetetlenek annak érdekében, hogy
felfrissüljünk.
Gondolnunkkellazonbanarrais,hogyalelkifelfrissüléstcsakisKrisztustudjamegadni.
Ésőadjaezt,ajándékba.Denekünkhelyetkell
készítenünkaszámára.Kikellhajítanimindazt,amicsakfoglaljaahelyetaszívünkben:harag,megbántottság,félelem,düh,kétségbeesés,bűnök…Akarnikellszabadulnitőlük,
hogylegyenhelyemindannak,amitKrisztus
készítettelaszámunkra.Ésehhezissegítségülhívhatjukőt.Krisztusnemolyan,hogyott
állazajtóelőtt,éskarbatettkézzelfigyeli,hogyan küszködsz lelkedet nyomó kacathegyekkel,hanemfeltűriazingujjat,éssegít.Ha
kéred…
Ésakkorőmegajándékoztégedolyandolgokkal,amelyeketelképzelnisemtudsz.Amelyeket személy szer int neked készített el.
„»Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett«, azt készítette el az
Isten az őt szeretőknek.” (1Kor2,9)
g KovácsViktor

b Amikor múlt télen a fóti Mandák-villában jártam, még sűrűn hullt a hó, és vastag takaróval borította be a tájat. A varázslatos épület akkor még csöndes és rideg volt, most viszont élettel teli és vidám, alig lehet megtalálni a zöldellő fák lombjai közt. A zeneszó és gyerekkiabálás azonban
célomhoz vezetett, hiszen a nyári kántorképző tanfolyamokon negyven diák hangja zengi be az épületet. A július 11–27. közötti turnus résztvevőit látogattam meg.

névjegy: Kovács viktor
Szolnokonszülettem,ott
nőttemfel.Azottanigyülekezetben találtam lelki
otthonra,éskaptammeg
elhívásomat. A teológia
mellettamásodikhivatásomazene.TöbbekközöttateológushallgatókbólállóAgape zenekarbanjátszom.
Vanegycsodálatosfeleségem,Rita. 2012
őszétőlazEvangélikusHittudományiEgyetemenvégzeklelkésziszolgálatot.
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Bánkot nem bánod meg
vagy hogy a nagy melegben
utánaküldjetekegyjégkrémet.
Hamármeguntátokafürdőzést, és extrém élményre
vágytok,akkorlátogassatokel
atótúloldalánfekvőszabadidő-éskalandparkba.Amagasbanháromkülönbözőnehézségűdrótkötélpályánmászva,függve,lógvapróbálhatjátokki,hogymennyirevagytok
merészek,azügyesenmászó-

gése,hogyhazasemakartok
menni.Semmigond,aNádas
kempingbenolcsószálláshelyeketlehetbérelni.Nagyobb
társasággalérkezőknekafaház
ajóválasztás,desátorozásra
is van lehetőség, fejenként
ezerkétszáz forintért éjszakánként.
Ha pedig eleve hosszabb
időreérkeztek,abicikliteket
nefelejtsétekotthon,merta
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Negyvenfokbannincskedved
a szobában üldögélni? Nem
csoda.Ugyanakkorunodmár,
hogyastrandokonnyárközepénmegsemlehetmozdulni
atömegtől?Teljesenérthető.
Haegyforrónaponkülönlegesprogramotszeretnél,akkor
irányaBánki-tó!
Ittegyhelyenvanminden,
amir e nyár on vágyh atsz:
strandegytermészetesállóvíz
partj án, kal andp ark, kemping… És még annyit sem
kellutaznod,mintaBalatonra!Volán-busszalmásfélóra
alattellehetjutniBudapestről
Bánkra,akisNógrádmegyei
faluba–igaz,közbenegyszer
átkellszállni.Ajogosítvánnyal
bíróknak könnyebb dolguk
van:afővárosbólautóvalegy
óraalattelérhetőamáraszépenkiépítettstrand.
A látogatók akár pihenni,
akár szórakozni szeretnének,
megtaláljákanekikmegfelelő
programot.Habarátaiddalérkezel,garantáltajóhangulat,
mertavízbenyúlóhorgászstégekrőllehetugrálni,egyórára
csónakotisbérelhettek,ésha
közbenmegéheznétek,akkora
Tavifészek fogadóban diákok
számáraiselfogadhatóárakat
kínálóbüféttalálhattok.AfogadóhoztartozóHarcsakocsmaklasszikusfalusihangulatával, piros kockás abroszaival
ideálishely,hogyalángostegy
hideg üdítővel öblítsétek le,

kat pedig a gyönyörű kilátás
kárpótolja a fáradságért. A
tériszonnyal küzdőknek sem
kell elkeseredniük: a földön
például a tollaslabda- vagy
streetballpálya, illetve óriás
sakktáblavárjaőket.
Előfordulhat,hogyannyira
megtetszikBánkszolidpezs-

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

környéken vadregényes utakontekerhettek.
ABánki-tóegynaposstrandolásraéskomplettnyaralásraisalkalmashely.Avakáció
hátralévő részére már nem
kelltörnödafejed,hogyhol
vészeldátakánikulát!
g Barbi

Aházbabelépveénekszóhallatszik,ezvezetiazérkezőta
helyesirányba,hiszenazódon
villábankönnyűeltévedni.Recsegőpadlójávalésrégifalépcsőivelolyan,mintegykísértetkastély.Azénekszóanagyterembőlszűrődikki,aholéppa
reggeli áhítat végénél járnak.
Azelőtérbenegykanapén
kétegyetemistalányüldögél,
Gion Kata ésThurnay Viola,
az utóbbi láb án teleﬁrk ált
gipsszel.Mindkettengyakorlott vezetők; Viola – amellett, hogy a Zeneakadémián
tanul–márháromévetanítis
akántorképzőben.Nekikmár
nemtűnikhosszúnakezaháromhét,amelyazátlagostáborokhozképestsokidő.
–Nekemévközbenvanhonvágyam, hogy visszajöhessek
ide!–mondjanevetveViola,és
elújságolja,hogybárharmadik
napeltörtealábátfocizásközben,mégafekvőgipszsemakadályozta meg abban, hogy
visszatérjenatöbbiekközé.
Közbenanagyterembőlkisereglikatöbbmintnegyven
diák, az áhítat után ugyanis
egyéni órák következnek. A
napiprogramlátszólagigenkötött:félórásturnusokbanki-ki
amagaszolfézs-,harmóniumvagyorgonaórájáramegy,majd
tizenegytől még egy kétórás
kóruspróbátistartanak.
Ebéd után folytatódnak a
zeneifoglalkozások,ésatanárokvezetteórákmellettegyénigyakorlóidőiskivanszabva.
Bárahogyanadélelőttfolyamán
agyerekekelmondták,haszükségükvanegykisszabadidőre,
agyakorlástmásiknapisbepótolhatják,vagyelcserélhetikvalakivel.Késődélutánaztánaközösórákonkarvezetésttanulhatnak,aliturgikusorgonajátékóránpedigbepillantástnyernek
akántorimunkába.
Ezakötelezőnapirendazonbannemtűniktehernekagyerekekvállán,lazításrapedig–
azestiszabadidőmellett–lehetőségvanazórákköztiszünetekben.Néhánylányeztkiis
használja,mertazelőtériharmóniumonéppegymásüzenőfüzetébeírnak.Afüzetekelőlapjainagyonstílusosankottábólkészültek.Úgylátszik,itt
mindenazenekörülforog.
***
Mintkiderül,kétújépülettel
bőv ült a táb orh ely, edd ig
ugyanisavillábancsakszűkösenfértekelarésztvevők.Gion Kata kedvesen felajánlja,
hogymegmutatjaazújrészt,
aholőislakik.
Miközbenátvágunkahatalmas, árnyékos kerten, arról
mesél,hogyaszűkháromhét
alattéppmegszokjákegymást,
afeszültségekfeloldódnak,és
pontakkorkellhazamenniük.

Láthatóanjóközösségalakult
kiarésztvevőkből,ésmintelmondta, a tanfolyam után is
tartjákegymássalakapcsolatot.
Közbenbelépünkazegyikúj
lakrészbe,amelyolyan,mintha
ﬁatalokalbérletelenne.Aföldszintenaﬁúkszobája,azemeletenpedigalánytanároklaknak.Vadonatújkonyhával,fürdőszobával és természetesen
–azágyakmellettmegbújó–
harmóniummalvanfelszerelve.
–Ittisszoktakgyakorlóórákat tartani, aminek annyira
nemörülünk,mertakkordélután nem leh et aludn i! –
mondjavidámanKata.
Miközben a lakást csodálom,többenelsietnekmellettemazórájukra,ígyénisjobbnak látom folytatni sétámat.
Amásiklakrésznyitottablakai alatt elhaladva kedves
látvány tárul elém: az egyik
szobában két lány énekel, a
másikbanegyﬁúharmóniu-
monjátszik.Atáborterületén
akárhoválépazember,azál-

rahasonlítóhelyiségbelépek.
ÉppösszetalálkozomNémeth
Sándorral, atanfolyamvezetőjével,akiazegyikpuhakanapénhellyelkínál.Fiatalkoraellenére már tizenhárom éve
vanjelenakántorképzőéletében,előszörtanulóként,majd
tanárként. Lendületesen elmeséliajúliusitanfolyamtörténetétésanapmenetét.Kiderül,hogyagyerekeknéhameglepetéseketisokoznak.
– Régi szokásunk, hogy a
tanfolyamalattkészültfényképekbőlegyvagytöbbvideótis
összeállítanak a hozzáértők,
eztFóti Hírmondónak isneveztük régebben. Ezeket aztán
egy-egyestelevetítjükagyerekeknek.Idénarraisvoltpélda,
hogyolyanösszeállítástmutattunknekik,melyenmégamostanielőadógárdavolthallgató.
Azeneiésszabadidősprogramokmellettabibliaitanulmányokraisﬁgyelmetfordítanak–mondjaNémethSándor.
AzestiáhítatokonJézusszenvedéstörténetét kísérték végig,majdarésztvevőkbibliaversenyenmértékösszetudásukat.Mintkésőbbadiákoktól
megtudtam, ez a program a
kedvencük,mertnagyonélvezik,amikorszíndarabotkellalkotniukazegyestörténetekből.
Beszélgetésünkvégénatanfolyamvezetőtőlkapokegycsokoládét,azelőzőnapiverseny
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Beléptünkanyárutolsóhónapjába.Ilyenkor
mindenkiamelegrekordokkalmegalastminuteutakkalvanelfoglalva.Nekemazaugusztusegészenmástjelent.
Miutánleérettségiztem–egészenadiplomáig–,mindenaugusztusazzaltelt,hogyköltözködtem,vagyéppenelőkészítettemaköltözködést. Minden évben. Kolesz, albérlet,
egyikváros,másikfalu…
Mindamellett,hogyutálom,elkellismernem,vannakennekpozitívhozadékaiis.Példáulaszortírozás.Aköltözködéslehetőséget
kínált arra, hogy kiselejtezzem és kidobjam
mindazt,amifelgyűltegyévalatt.Szintehihetetlen, hogy mennyi kacatot, szemetet,
porfogót,giccsparádét,fölöslegespapírtengert
tudazemberfelhalmozni.Mindenegyesaugusztusbanlegalábbkét,százhúszliteresszemeteszsákottöltöttemmegcsurigkidobandó
cuccokkal.
Haeznemtörténnemeg,akkoregyidőután
elborítanánakakacathegyek.Máregyévalatt
islátványosanfelgyűlnek,éskezdikátvenniaz
uralmataszekrényekben,azíróasztalban,apolcokon,azelőszobában.Ésszépenlassankiszorítjákafontosdolgokat.
Egymásikidőbenéshelyzetbennagyonjól
szemlélteti ezt a következő történet: „Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az
árusokat, ezt mondva nekik: »Meg van írva: És
az én házam imádság háza legyen, ti pedig
rablók barlangjává tettétek.«” (Lk19,45–46)
Jézuskiűziatemplombólazárusokat.Félreértésneessék,Jézusnaknemapénzügyi-kereskedelmiterületendolgozókkalvanproblémájaúgyáltalában,hanemazzal,ahogyan,
és főképp en: ahol csinálják. Ilyen jelleg ű
tranzakcióknaknincsenhelyükatemplomban,
mertegyidőutánkiszorítjákazokatadolgokat,amelyeknekténylegesenatemplomban
vanahelyük.
Így van ez a keresztény ember lelkében.

landózeneszóbarátságosalaphangulatotteremt.
Az udvar egyik padján tizennégyévkörüliﬁúéslány
dúdol;éppazaznapiénekversenyregyakorolnak.
–Nincslámpalázatok,hogy
atöbbiekelőttegyedülkellénekelnetek?–szólítommegőket.
–Dehogynem!–válaszolja Bányai Tamás, aki már
négyévejáride.–Decsakaddig,amígkiállunkéselkezdjük,utánamármegymagától.
Aháromhétalattmegtanult
ének ek köz ül vál aszt an ak
egyetatanárok,ésaztkellelénekelnünk.
–Miértdöntöttélúgy,hogy
jelentkezelakántorképzőbe?
–Magamtólsohanemjutott
volnaeszembe;korábbansoha
nemhallottamróla,hogylétezikolyan,hogy„Fót”.Ésmost
mégisittvagyok.Alelkészem
küldött először, aztán megszerettem. Tetszik, hogy itt
báriskolaikeretekközttanulhatok,mégisahangulatinkább
egytáborrahasonlít.
Nemakaromfeltartaniőket
a készülésben, ezért inkább
továbbmegyek. A villa hátsó
bejáratánátegytanáriszobá-

jutalmát,ígyegykicsiténistáborozónakérezhetemmagam.
***
Márépphazafelékészülődöm,
amikorazudvarrakilépvemeglátom,hogyapingpongasztalnál népes gyereksereg gyűlt
össze.Tizenévesﬁúkéslányok
játszanak,beszélgetnekazórák
köztiszünetben.Közéjükülök
afalmellettipadra.Akezdeti
zavarutánlelkesenmesélnek
friss élményeikről. Van, aki
Debrecenből vagy a határon
túlrólérkezett,demintmondják,mégahosszúútismegéri.
Aközelebblakókatvasárnaponkéntmeglátogatjákaszüleik,és
van,akiegydélutánrahazais
megy,hogykialudjamagát,aztán újult erővel térjen vissza.
Mivelnemsokárakezdődik
akóruspróbájuk,énisindulnikészülök,debúcsúzóulmég
alelkemrekötik,hogyhazafelémenjekbeakedvenccukrászdájukba,ottugyanisóriá-
sigombócfagyitadnak!Atanácsotmegfogadom,ésközben
arragondolok:deszeretnékén
is ennek a nagy családnak a
tagjalenni…
g KovácsBarbara
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Magamnak legjobb társa – én…
(Lk 12,16–21)
vatudérzékelni:„én bontomlemagtáraimat,én építeknagyobbakat,én
lelkemnek mondom, hogy nálam
teljesbiztonságbanvan,semmimeglepetésnemérhet”.
Aki így gondolkozik, attól nem
szabad és nem is lehet tárgyilagos
megfontolástelvárni,mertteljesen
csakszemélyesszempontokirányítják.Őmagaamércéjeannak,hogy
miajó,ésmiarossz.Eztneveziegocentrikusreakciónakalélektan.
Gazdagemberünktőlhiábaisvárnánk,hogyakármegköszönjeatermést,akáramásokjaváravalóesetlegesfelhasználásárólelgondolkodjék.Nyilvánleperegnerólaazilyenfajta intés: „Tiszteld az Urat a te
marhádból, a te egész jövedelmed
zsengéjéből.” (Péld3,9;Károli-fordítás)Ésbiztosanképtelenlenneﬁgyelmetszentelniazilyenrendelkezésnek:„Akinek pedig van miből élnie
ezen a világon, és elnézi, hogy az ő
atyjaﬁa szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg
abban az Isten szeretete?” (1Jn3,17;
Károli-fordítás)
Gazd ag unk at minde z hid eg en
hagyná,hiszenőasajátjávalbánik,
senkiéssemminemveszélyeztetheti.Nincsmitőlfélnie.Nemkelltekin-

hiteltadunkabibliaiteremtéstörténeteknek,akkoreztmagaaTeremtőisbelátta,amikorelsőemberére,
Ádámratekintett.Ottvoltkörülötteazélettőlduzzadótermészet,fölöttearagyogóégitestek,mellettea
vizek, állatok és madarak. Ádám
mégisárvának,magányosnakérezhette magát. Isten először az éden
kertjénekvigyázásávalbíztamegőt,
majdazállatoknévvelvalószámbavételével.Deezekafeladatoknem
szüntettékmegÁdámegyedüllétét.
Bár ma sokan gúnyolódnak Éva
megteremtésének a Bibliában leírt
körülményein,ezaleírásörvendező,
boldogító riport akar lenni arról,
hogyIstenÁdámegyedülvalóságát,
magányátegy„hozzáillővel”szüntettemeg.Maeztúgymondhatnánk,
hogy mi, emberek mindig is „félig
kész”állapotbanvagyunk,sezzela
„fél”voltunkkalszintekiáltunkegy
„másikfél”után.Hogykiegészüljünk.
Kapcsolatokban, viszonyulásokbanélünknapmintnap,ezekhatároznakmegbennünket.Mertközösségi lény az ember, annak minden
előnyével és hátrányával. Magány
ottalakulhatkielsősorban,aholegyegyilyen„fél-kész”ember–bármilyenoknálfogva–határt,kerítést,fa-

száma,akiknekeszükágábansincs,
hogyezekregondoljanak.Sőttolvajokmódjánlopjákmegegyesekasajátországukatis,amikorvastagpénzeiketkövérkamatraadjákodakülhonispekulánsoknak.
Példázatunkegocentrikusgazdagjanemvalamitávolibibliaivilágban
keresendő!Ittélőközöttünk.Ésőis
hamis biztonságba ringatja magát,
mindenadóhivataliellenőrzéselőleldugvaavagyonát.
Denemcsakazalapvetőélelmezés biztosítását véli megoldottnak
gazdagunk.Gondolőamindenkori
emberlegprimitívebbszükségletének
kielégítéséreis:„…tedd magad kényelembe (mondja magának)…, gyönyörködjél!” Igen,márarómaiakis
tudták,hogymivellehetazegyszerűátlagembertelszédíteniésmegnyerni (panem et circenses): kenyérrelkellmegtömniaszáját,éscirkusziszórakozást(mawellnessről szeretünkbeszélni!)kellbiztosítaniszámára. S akkor azt tehetnek vele,
amitakarnakahatalmukkalvisszaélők.Miközbenkényelembehelyezi
magát–amiteltgyomorralnemis
olyannehéz–,eszközöket,játékokat
tálalnak neki, ezekkel könnyen el
lehetterelniaﬁgyelmétakomolyabb

1.
Hamarfeltűnik,hogyegyszemélyes
példázatez:senkimásnemszerepel
benne,csaka„gazdagember”.Van
perszeJézusnakmásegyszemélyes
példázatais,mintpéldáulamagvetőről szóló. Ebben a példázatban
azonban az a különleges, hogy a
gazdagegyedülmagával„társalog”,
mintegypárbeszédetpróbálfolytatniönmagával.„Így gondolkozott magában” –írjaLukács.„Ezt mondom
a lelkemnek” –mondjaagazdag.
Úgygondolhatja,hogyhaígyjóleltársalogmagával,akkornemiskell
senkinekköszönetetmondaniaabő
termésért. Meg sem kell osztania
senkivelatermését,amelyetnyilván
asajátszorgalmaeredményénektekint,éscsakamagajóléténekbiztosításáraszán.
Hanagyontudományoskodniszeretnék,akkoraztkellenemondanom,
hogyprototípusaőazénközpontú,
egocentrikusembernek.Olyanvalakitehát,akinekegészhozzáállásaés
viselkedésemutatja,hogymindent
kizárólagsajátmagáravonatkoztat-

tettellenniesenkire.Azemlítettesperesselmondhatná:„Legjobbtársa
magamnakénvagyok…”Így,gazdagon,megteltújmagtárakkal,bebiztosítottan,mindenkitőlfüggetlenül.
S öntelten és magabiztosan saját
magátértesítiiserről:„Én lelkem, sok
javad van sok évre félretéve, pihenj,
egyél, igyál, vigadozzál.”
Kineismerneesetlegönmagára
ebbenagörbetükörben?

lat von maga köré, és hovatovább
igyekszikennekértelmesvoltátigazolnimások,sőtsajátmagaelőttis.
Robinsontutánozninemﬁzetődikki,
az egyedüllét hamar válhat magánnyá.
Hamispótlékottalálkipéldázatunk gazdagja is: váratlanul nagy
vagyonigazdagságátésavelevalókizárólagosügyködésttekintimintegy
a„partnerének”,ésegyedülebbenbízik.Nekiesikmeglevőmagtárának,
szétrombolja,éskülönösebbtétovázásnélkülvágbeleanagyobbépítésébe.Ésa„dialógus”továbbisfolyik.
Egészen addig, amíg sikerül meggyőznieasajátlelkét,önmagát.Önbizalmanemismerhatárt,mindenregondol:„Én lelkem…, egyél, igyál…”
Bizonyennekazalapvetőszükségletnekahiányátasajátbőrénérzima
ismilliókortársunk.Megrémülünk,
amikor halljuk, hogy világunkban
hánygyermeknemérimegazötéves
kort alultápláltság miatt. És hány
gyermeknőfelanélkül,hogyvalaha
isjóllakhatottvolna.Közbenugrásszerűenszaporodikadúsgazdagok

problémákról. Egészen pontosan
úgy, ahogy példázatunk gazdagja
gondolta.
Legjobbtársamagamnakénvagyok!Vajonazelőbbemlítettesperestőletanultavolnaeztafurcsakiszólást?Dehátgazdagunkebbebelebukott!

j e r a b e K - c S e r e p e S c S i l l a f e lv é t e l e

Hivatalos jelentések szerint egyre
szaporodik azoknak a száma, akik
nem keresik különösebben mások
társaságát,hanemmagányosan,maguknak,egyedülélnek.Városunkban,
Stuttgartbantízévalattháromszorosáranőttazegyszemélyesháztartásokszáma.Furcsajelenségezabbanavilágban,amelyállítólagolyan
nagysúlythelyezaközösségremint
atársadalmiéletegyikmeghatározó
oszlopára.Sazmégcsaksúlyosbítanáahelyzetet,hatudhatnánk,hogy
ezekben a lakásokban hány elhagyott,magányos,kirekesztett,megvetettemberlakhat…
Észak-németországimunkámidejénfelettesemigenfurcsaesperesvolt.
Azegyiklelkészgyűlésenegyhevesvitában kijelentette, hogy tulajdonképpenszámáraterhesmindenféle
közösködés,mert„alegjobbtársamagamnakénvagyok”.Mondanomsem
kell,milyenmegütközéstváltottkiez
akijelentéseegyolyanvezetőnek,akinekegyiklegfőbbfeladatapontosan
azkellettvolnalegyen,hogyarábízottakkalszorosközösségbenéljenés
végezzeamunkáját…
MaJézusegyikismertpéldázatát
vizsgáljukmeg,amelynekfőszereplőjeszinténegymagánakvalóember.

2.
Félreértésneessék!Nemcéljasema
példázatnak,semennekazírásnak,
hogyrosszszínbentüntessefölazönhibájukonkívülegyedülmaradtakat,
magányosokat,kirekesztetteket!Az
sem,hogymegvizsgálja,hogymiért
olyan magas a nagyvárosokban a
magányos emberek száma, szembenavidékenlakókkal,akikkevésbélátszanakveszélyeztetettnekebben
atekintetben.
Inkábbérdemesmostteremtéstörténetünkegyiksarkalatos„melléküzenetére”gondolnunk:„Nem jó az
embernek egyedül lenni…” Hapedig

3.
Határtalanszorgalmábanéslelkendezésébenegyvalamirőlmegfeledkezettagazdag:hogyazemberiéletviszonyokban,kapcsolatokbanteljesedik ki. Ezeket pedig normális és
hasznosmódoncsakmásemberekkellehetteremteni.Akapcsolatokrólazonbanszósincsapéldázatban:
nincsszófeleségről,gyermekekről,
rokonokról, barátokról, gazdatársakról.Noésmindennekatetejébe
nincsszóIstenrőlsem.Velük–úgy
tűnik–nemistartottafontosnaka
kapcsolattartást.Személyekhelyett
atárgylettalegfontosabb:alerontott
ésmegnagyobbítottmagtár.Ámtárgyakkalnemlehetérdemlegespárbeszédetfolytatni…

Dehogyapéldázatbansenkimás
személyrőlnincsszó,aztalánarról
isárulkodik,hogygazdagunkabő
termésbetakarítása,arégimagtárlebontása és az új felépítése idején
annyiraellehetettfoglalva,hogyrá
seértvelükszóbaállni,netánfontos
kapcsolatottartani.Atárgykörülikizárólagosforgáselőbb-utóbbmagányossátehetiazembert.Mertsoha
nemérrá.Nemérráápolniakapcsolatokat. Csak a magtár jár az
eszében.Hányilyenemberreltalálkozunk,akibeleszerelmesedettvalamitárgyba,ügybe,elképzelésbe,és
mindenkimásrólteljesenmegfeledkezett!MégazIstenrőlis.
Ezzel a példázattal Jézus görbe
tükröttartelénk.Érdemesbeletekinteni, mert életünk folyamán annyi
tárgy,dologkötlebennünket,hogy
megfeledkezünk barátokról, rokonokról,gyerekekekrőlvagyszülőkről,
házastársról.Segyszerrenőnikezd
amagány,amelyetazelsőpillanatokbanészresemveszünk.Csakamikor
megmerevedtekkörülöttünkafalak,
begubóztunk. De lehet, hogy addigraatermészeteskapcsolatokmegszakadtak,esetlegörökrevisszahozhatatlanok.
DenemígyvanezIstennél,akiaz
életésahalálUra.Őesetlegígygondolkodik:„Haezagazdagkizártisaz
életéből,énahalálafölöttisrendelkezem. Ezzel a hatalmammal nem
élekvissza.Dekötelességemﬁgyelmeztetnieztabeképzeltgazdagot,
hogyelvétetteazéletét.Amitőalelke biztosítására gondolt ki, egyből
semmivéválhat,haalelkétvisszaparancsolom:»Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor
mindaz, amit felhalmoztál?«
Akiket elhanyagoltál, azok nem
foglalkoznakveled,legfeljebbazörököseidverekszenekösszeazon,amit
tebiztosítékulösszekapartál.Csakhogyamitfelhalmoztál,azmostmutatja meg igazán, hogy mennyire
rosszlapratettél,amikorkizárólag
velefoglalkoztál.Tudhattadvolnaa
régi bölcseséget: »…mert semmit
sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle.« (1Tim6,7)Vagyonodnembánkódikutánad.Elhanyagoltembertársaidsemigen,hiszentemáréletedbentöröltedőket.
Marad az elhagyatottság, a felejtés…”
Talánérdemesezzelavadulépítkező emberrel szembeállítani egy
másikembertJézusegymásikpéldázatából. Aki bölcsen arra ﬁg yelt,
amit Jézus annak érdekében mondott,hogyanormáliséletsikerülhessen.Ezazembererreépítetteföla
magaházát,ígyazbiztosalapokra
épült,sazéletneksemmilyenviharanemtudtaösszerombolni.
Mertnemigaz,hogyalegjobbtársamagamnakénvagyok.Demagtáraim, bankbetétjeim, felhalmozott
anyagi értékeim sem. Amíg időnk
van,emberikapcsolatainktartanak,
védenekéserősítenek.Ezeketpedig
ápolni,gondoznikell,mertnemállnakelőautomatikusan.Mintahogy
Istentsemérdemesleírnunksvárnunk,amígalegváratlanabbpillanatbanszólítmeg:„Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet…”
Talánbölcsebbaprófétatanácsáraﬁgyelni:„Keressétek az Urat, amíg
megtalálható! Hívjátok segítségül,
amíg közel van!” (Ézs55,6)Nehogya
legválságosabbpillanatbanránkszakadjonazember-telen ésIsten-telen
örökmagány.
g GémesIstván
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Bombariadó az Üllőin
NagyvoltariadalommúltpéntekdélbenegyházunkÜllőiútiszékházában,
mertatetőfedőkapadlástérbenbombáttaláltak.Leálltamunka,kihívták
atűzszerészeket,hajszálhíjánelrendelték az épület kiürítését. Megjelentekarendőrökis,volt,akisietvekivitteazautójátazudvarról,deaztán
kíváncsiannézegette,mitörténik.
Lapunk tervezőszerkesztője, Károly György Tamás dacoltaveszéllyel,

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

Szokták mondani, hogy új minőséget
jelent, ha valakinek megadatik az
unoka. A nagyszülők – ezt mindig
hozzáteszik a bölcsek – életüknek új
szakaszát kezdhetik el, visszaﬁatalodnak. Nem hittem el, egészen addig,
amíg át nem éltem első unokám születését. Titokban nagyon aggódtam,
különösen akkor, amikor az első fájások után tíz órával azt mondta a szülésznő, hogy minden rendben, csak
nem elég erős a kismama. Ennél a
„minden rendben” kitételnél kezdtem
félni igazán.
Viki törékeny asszony, balett-táncos volt, de most úgy viselkedett,
mint egy igazi sportember. Hosszú vajúdását természetesnek tartotta, s
azt sem nehezményezte, hogy orvosa
nem siethetett hozzá, hiszen későbbre várták a babát. Féltettük mindannyian, már kevés volt a nyitott ablak, mindenkinek légszomja volt az

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.
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Összeállította: BallaMária

előcsarnokban. Mit élhetett át a szülőszobán a kismama?
Közel a kórházhoz kis sziget a józsefvárosi toronyházak tövében az Ég
Királynője-kápolna. Véletlenül fedeztem fel a haranglábat, az vitt
közel a kis földszintes épülethez.
Evangélikus létemre nehéz pillanatokban, úton az egyetem felé, kemény
vizsgák előtt sokszor imádkoztam a
Krúdy utcai Mária-képnél. Most
nem magamért szólt az ima, nagyon mélyről jött, és messzire szállt a
Tömő utcából.
Nem ikon, hanem kis Mária-szobor
áll a kápolna kertjében. Itt csatlakozott hozzám feleségem és ﬁam, az apajelölt. Ő bátornak mutatta magát, de
ismerem, ő is nagyon aggódott. Hosszú

Schwertében,azegyházHausVilligst
nevűkonferencia-központjában.
Ezazúgynevezettuniáltközösség
egytartományiegyházbatömörítiaz
evangélikusokat és a reformátusokat.Akonferenciánelőadásokhangzottaka„protestánsökumené”továbbiesélyeiről,valamintazúgynevezett

porvooiegyezményről,amelyazevangélikusokésazanglikánokszervezeti
együttműködésénekadkeretet.
Akonferencianyitóistentiszteletének igehirdetője dr. Fabiny Tamás, egyházunk külkapcsolatokért
felelőspüspökevolt.
d EvÉlet-infó
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Kis herceg

órák voltak még hátra, leszállt az este, már csak mi voltunk a szülőszoba
előtt. Megérkezett másik ﬁam is Zágrábból. A tengerhez indultak, akkor
fordultak vissza, amikor hírt kaptak
arról, hogy megkezdődött a vajúdás.
A pillanat felejthetetlen volt mindannyiunknak – a szülőszobából kihallatszott az első sírás.
Összeölelkeztünk feleségemmel és ﬁaimmal, Viki mamájával, másik menyemmel. Hamarosan kijött a szülésznő, megmutatta a babát, aki nekünk
a legszebb és legcsodálatosabb ﬁú volt
a világon. Fiam rögtön mondta: enyém
a füle, Vikié a szája, zongoristaujjai
vannak! Az első pillantás az unokára,
az első kis hang – út a jövőbe.
Csak este tudtam meg, hogy ugyanaznap született az angol trónörökös
ﬁa. Rögtön mondtuk: mi egy herceg a
saját unokához képest?
g WGy

Konferencia az egyházközösségről
Anegyvenéve,1973-banaláírtLeuenbergi konkordia lehetővé teszi
evangélikus, református és metodistagyülekezetekszószék-ésúrvacsorai közösségét. Ebből az alkalombólrendezettnemzetköziteológiaikonferenciátaVesztfáliaiProtestánsEgyházjúlius22.és25.között

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.,
Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)MissuraTibor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.FülöpAttila;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.;Újpest, IV., Lebstück
M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer, 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;Fasor, VII., Városligeti fasor 17.
de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII., Üllői 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.,Kelenföld, 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;Budagyöngye, 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., Prodám u. 24. de.9.Vető
István;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.dr.BácskaiKároly;Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de.fél11.dr.BácskaiKároly;Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.Nagyné
SzekerÉva;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de.10.LászlóLajos;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de.8.LászlóLajos;Kispest, 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. templom) du.2.
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hirdetéS

hogyan lehetünk felelős „gasztrohősök”
b Miután elolvastam lapunk július 21-i számának Egyházésvilágháló rovatában az Aranyosblogok című írást, kíváncsian böngészni kezdtem
a különböző gasztroblogok között. Így bukkantam véletlenül a FelelősGasztrohős–Gasztronómiakörnyezetbarátízesítéssel elnevezésű
blogra. Habár mára szinte művészetté fejlődött a gasztronómia, és sorra jelennek meg a szebbnél szebb kivitelű szakácskönyvek, remek szakácsok tanítják fortélyaikat a főzőműsorokban, mindezek ellenére mi
sem nagyobb kihívás egy háziasszony számára, mint hogy nap mint
nap egészséges, tápláló, ﬁnom ételt tehessen a család asztalára.

Ü Z e n e t a Z a r a r át r ó l

Azemlítettblogolyanéttermeket,
kávézókatmutatbe,amelyekmindennapiműködésüksoránkörnyezettudatos módszereket alkalmaznak.A„megﬁgyelők”,miutánettekittakakiszemelthelyen,kikérdezik
azétteremvezetőjétisarról,miért
fontosszámukraakörnyezetiránti
felelősségvállalás.
Abloggerekkülföldikitekintéstis
adnak–legutóbbiírásukbanHorvátországotvettékgórcsőalá–,ésolyan
témát is érintenek, mint például a
nyaralásalattiszokásváltozás.Általánosságban elmondható, hogy a
nyáripihenésközben(mégjobban)
elengedjükmagunkat:hajlamosabbak
vagyunk jobban pazarolni, például
(még)többvizethasználniés(még)
többszemetettermelni,mintazátlagoshétköznapokon.Ablogszerkesztőiegyébkéntötleteketisvárnak
újabbvendéglátóhelyekteszteléséhez.
Bizonyárasokunkszámáragyakranismétlődőkérdés(vagynekünk
teszikfel,vagymitesszükfel):mit
főzzek? Jóesetbenakérdéshallófülekretalál,azújságban,tévében,internetenvéletlenüléppegyjóreceptreakadunk,vagyegyfutóbeszélgetésközbenaszomszédunk„segítki
abajból”.Shaezenanehézségentúljutottunk, talán egy még nagyobb
problémábaütközünk:honnanszerezzünkbemegbízhatóalapanyagot?
Havanegykiskertünk,örömmel
várjuk,hogyleszedhessükazelsőtermést;falunmégtudhatjuk,kitőlvehetünk–nemtáposcsirkétőlszármazó–házitojástvagyéppenmézet.Egyretöbbhelyentalálkozunk
termelőipiacokkal,különbözőbevásárlóközösségekkel, egyre népsze-

igénybevesszükatermészetierőforrásokat(talaj,víz),emellettakörnyezetet is terheljük (veg yi anyagok
használata a növényvédelemb en,
műtrágya-felhasználás),nemisbeszélveakeletkezetthulladékról.Az
EurópaiBizottságezértújcélultűztekiazélelmiszer-eredetűhulladék
mennyiségénekcsökkentését.
A teremtett világ iránti felelős
döntésreszámoslehetőségadódika
gyülekezetiéletbenis.Erreösztönöz
bennünketaMagyarországiReformátusEgyházÖkogyülekezetiTanácsának felhívása az ökogyülekezeti
címelnyerésére.Afelhívásökumenikusannyitott,acímmegszerzéséhez a közösségnek vállalnia kell,
hogyháromévenkeresztülteljesítiaz
ökogyülekezetiminősítéshezszükségeskritériumokat,éssajátteremtésvédelmiprogramotdolgozki.
Aprogramfőszempontja,hogya
közösségminéltöbbtagjarésztvegyen benne, megvalósításával pedigagyülekezetjópéldátmutatateremtettvilágmegőrzéséhez.Jelentkezniszeptember1-jéigegyűrlapkitöltésévellehet.Ajelentkezéstovábbi részletei és a jelentkezési lap a
www.okogyulekezet.hu, illetve az
ararat.lutheran.hu honlaponismegtalálhatók.
g JCsCs

Ezenanyáronimmárnegyedszervolt
lehetőségemrésztvenniaBonyhádi
PetőﬁSándorEvangélikusGimnázium
által szervezett biológustáborban. A
menetrendhasonlítottakorábbiévekben megszokotthoz: elvonatoztunk
egynemzetiparkközelébe,ésmegismerkedtünk a környékkel. Délelőtt
túráztunk, felfedeztük a természeti
értékeketésegyébkülönlegességeket,
majd a délután növényhatározással
telt.AzügyeletesekfőztekNagy Andrea ésTormássi Éva tanárnővel.Este
fejtágítás,közösjáték,aztántakarodó.
Idénjúlius8-ánindultelacsapat
azAggteleki-karsztra,Jósvafőfelé.Az
úthosszúésfárasztóvolt,deebőtíz
óraalattkicsitösszerázódtunk,ésa

rűbbekatermelőihálózatok,adatbázisok(ittemlíthetjükaLuthet marketet, valamint a református Egyháztáji elnevezésűkezdeményezést).
Máraanagyáruházláncokisfelismerték,hogyamagyarárureklámozása,akörnyezettudatosvásárlói
magatartáshirdetésecsalogatólehet
a vevők számára (bár nem ritkán
visszaélésekről is hallunk), egyre
többcímke,védjegysegítazeligazodásban(vagyéppenösszezavar?)a
termékekközött.
És hiába csengenek jól az „az
vagy, amit megeszel”, „ételed az életed”
szlogenek, utalva rá, hogy bizony
nemmindegy,milyenminőségűés
mennyire egészséges alapanyagból
készültételtfogyasztunk,bizonyára
elmondható,hogyalegtöbbember
számára a vásárláskor sajnos nem
hagyhatóﬁgyelmenkívülazár,akár
aminőségrovásárais.
Annak ellenére, hogy ﬁzetésünk
nagyrészétélelmiszerreköltjük,az
EurópaiBizottságfelméréseszerint
éventenyolcvankilencmilliótonna(!)
élelmiszervégziakukákbanEurópaszerte.Hazánkehhezkétmilliótonnával járul hozzá, fejenként száznyolcvan(!)kilogrammal.Ezatetemesmennyiségjelentőshatástgyakorol környezetünkre, hiszen már
előállításuk során nagymértékben

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

AMagyarországiReformátusEgyházÖkogyülekezetiTanácsapályázatot
hirdetökogyülekezeticímelnyerésére.Afelhívásökumenikusannyitott,a
címreolyangyülekezetek,egyháziközösségekésintézményekjelentkezhetnek,amelyekönkéntesműködésükkel,szemléletükkelaktívantesznekateremtettvilágmegóvásáért.Jelentkezniszeptember1-jéiglehet.Jelentkezési
lapéstovábbirészletekazokogyulekezet.hu honlapontalálhatók.

Ökumenikus vakációs
bibliahét gyantán
b Újdonság volt idén a romániai Bihar megyében található Gyanta falu
reformátusai számára, hogy a vakációsbibliahetet az egyházközség közösen szervezte a Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Egyházközséggel. A hét folyamán MátyásAttila váradi evangélikus lelkipásztor autóval szállította az evangélikus gyerekeket, akik csatlakoztak a gyantai és Gyantán nyaraló résztvevőkhöz. Így július 22-től 28-ig naponta
mintegy negyven református, evangélikus, római katolikus és baptista gyerek gyűlt össze a fekete-körös-parti település kultúrházában.

Anapiprogramköszöntéssel,imádsággal, énekkel kezdődött, majd az
idénrenagyszakértelemmelösszeállított programfüzet előírása szerint
folytaháromórástevékenység.Akijelöltbibliaitörténetekfeldolgozásakét
csoportbanzajlott:akicsikkelSoós Orsolya tanítónőfoglalkozottakultúrházban,mígazifjúsággalMátyásAttilalelkészareformátusiskolában.Lázár Ibolya presbiter,Horvát Edit óvónőésSelejan Katalin önkéntes
naponta ﬁnom szendvicsekkelésteávalkínáltaagyermekeket.Jóvoltlátni,hogyJézus
Krisztussalaközpontbanakülönbözőfelekezetűgyermekek
közöttmilyennagyazegyetértéséslelkesedés.
Hagyományszerintavasárnapdélelőttiistentiszteletvolt
abibliahétzáróalkalma,ahová
agyermekeketelkísértékszüleikésnagyszüleikis.Soós József-Tamás lelkipásztorabibliahétvezérigéje,Jn14,6alapján–Jézusmondja:„Én vagyok
az út, az igazság és az élet. Senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam”
– hirdetteazigét.
Interaktívprédikációjában,melybenagyerekekneklehetőségüknyílt
bizonyságottenniahétalattmegéltélményeikrőlésatanultakról,rámutatott: „Minden ember élete olyan,
mintegyutazás.Azonbannemmindegy,hogyanmegyünkvégigezenaz
úton,éshováérkezünkmeg.Ahívő
emberazéletútján,bármilyenakadálybaésnehézségbeütközikis,boldoganmegyvégig,ésmegisérkezik

acélba,mertJézusmindigmellette
van,ésképessétesziasokszorolynehéz,demégiselengedhetetlenváltozásra,azátalakulásraKrisztusképéreéshasonlatosságára.”
Azistentiszteletenagyerekekelénekeltékazokatazénekeket,melyeketahétfolyamántanultakmeg.Az
éneklésbeagyülekezetisbelekapcsolódhatott,akivetítőnkövetveadalszövegeket.

Istentiszteletutánakutúrházbana
gyülekezetmegtekintetteagyerekek
munkáibólösszeállítottkiállítást,és
szeretetvendégségenvettrészt.
AbibliahétnekleszegymásodikzáróalkalmaisaNagyváradiEvangélikus-LutheránusEgyházközségtemplomábanaugusztus11-éndélelőtt11
órai kezdettel. Ezen az evangélikus
gyermekekkelegyüttagyantaigyermekekisbizonyságottesznekabibliahétenszerzettélményeikről.
g SoósJózsef-Tamás
református lelkipásztor

erdőn, mezőn, barlangban
Biológustábor bonyhádi diákoknak
legviccesebb nyári történeteket is
megismerhettük.
Miután elfoglaltuk a szálláshelyet,felfedeztükakertvégébencsordogálóJósvapatakot.Mivelatíz-tizenkét fokos víz hűs és kellemes
volt,többenúgydöntöttünk,pancsolunkkicsitbenne.Hasonlóancselekedtünk a következő napok túrái
utánisegészenpéntekig,amikoris
avízminőség-vizsgálatsoránrengetegpatakiélőlénytfedeztünkfel:piócát,ászka-,bolharák-éssiklóféléket,
különbözőhalakat,laposférget,patakicsigát,sőttegzestistaláltunk.
KeddreggelkörbejártukJósvafőt
Berecz Béla bácsivezetésével.Kötélhídonátjutottunkela„Bölcsőhöz”,
aholaJósvakilépaBaradla–Domica-barlangrendszerből. MegtekintettükaTengerszem-tavat,majdfelkerestükatemetőt.Atölgyfejfákközülkilátásnyíltazegészvölgyre.
Lefelé benéztünk a templomba,
aholanevezetesöreghársfatörténetévelismerkedhettünkmeg.Azöreg
fa,melyatemplommellettállt,nagy
hasznáravoltafalubelieknek,hiszen
többszázévenátaharangláb,aﬁgyelőfaésaszégyenfaszerepétisellátta.
Nagyvoltaszomorúság,mikor1996bankiszáradt,éstöbbénemhajtottki!

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

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

Bélabácsiszerintefánaküzenetevan
hozzánk,ésebbenénsemkételkedem.
Délután Magyarország egyetlen
huculménesévelismerkedtünkmeg.
MásnapGömörszőlősrelátogattunk,azországelsőökofalvába.Itta
gyapjúkártolás fortélyaiba avattak

elődjéről, Tompa Mihályról és a
megbocsátás fontosságáról mesélt.
CsütörtökönaBaradla-barlangban
sároztukösszebakancsunk,acseppkövekalatt,akiépítetlenutakonafejlámpákfényénél,ésaznapvoltazéjszakaitúraisösvények,patakokmentén.

n a g y a n d r e a f e lv é t e l e

b Egyházunk nyaranta a kikapcsolódás, egyszersmind a közösségépítés és az ige általi épülés számos lehetőségét kínálja a gyerekeknek, ﬁataloknak a különféle
szervezésű táborokban. Múlt heti
lapszámunk 8–9. oldalán olvasóink éppen ezekről találhattak –
Vak ác ióv ar iá c ió k cím mel –
összeállítást. Az alábbiakban
olyan táborról közlünk beszámolót – egy résztvevő tollából –,
amelyben a biológia iránt érdeklődő gimnazistáknak például
növényhatározásra és vízminőség-vizsgálatra éppúgy módjuk
nyílt, mint barlangtúrára.
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Biológiaivízvizsgálatvoltakövetkezőnapegyikprogramja,aztánrövidnövényhatározóútraindultunk;
közbentöbbünkbakancsamegtelta
Nagy-Tohonya-patak vizével. Komoly nehézségek árán vergődtünk
haza,anagy„rövidítések”rövidből
hosszútúrátkanyarintottak.
Esteaszecskaavatónazifjoncok
megmérettettek,ésmiutánmulatságosfeladatokelvégzésévelbizonyítottáktudásukatmegvakmerőségüket,befogadtukőket.(Arészletekbemostnemmennékbele,nehogy
egyleendőtáborozómegneszeljen
valamit.)
Aszombatihosszútúrasoránavidékrejellemzőkarsztformákmegﬁ-
gyelése volt a középpontban. Láttunk több töbröt, víznyelőt, ördögszántást, és bekukucskáltunk több
barlangbejáratán.
AndinéniésÉvanénifurfangos
feladatainyománszámotadhattunk
ahétenösszegyűlttudásunkról.Avetélkedő és a növényhatározó verseny eredményhirdetése után jött
csakazutolsóéjszaka.Anagybeszélgetések,anagytakarítás,apakolásés
avégénpáróraalvásisbelefért.
VasárnapreggelhatóratájánálmosanéskissészomorúanbúcsúztunkelJósvafőtől.Dejövőreújvidék,
újtábor,újtáborozók!
g FüllerNoémi,
a bonyhádi gimnázium
11. A osztályos tanulója
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EvangélikusÉlet

Ámos Imre és a 20. század – kortárs összművészeti kiállítás leszláthatóBudapesten,aRumbachSebestyénutcaizsinagógában(VII.ker.,RumbachSebestyénu.11–13.)augusztus25.ésoktóber31.között.Azalkalmataugusztus25-én18órakorSchweitzer József nyugalmazottországos
főrabbiésKonrád György írónyitjameg.
AberliniCollegiumHungaricumbanrendezett,„Hol van a te testvéred?” címűkiállításmiatt–amelyetárlatanyagáraépül–szeptember
20-igkamarakiállításkénttekinthetőmeg,majdszeptember20.ésoktóber31.közöttazÁmos Imre és a 20. század – kortárs összművészeti kiállítás teljesanyagaláthatóleszazsinagógában.
AkiállításfővédnökeSchweitzerJózsefnyugalmazottországosfőrabbi,védnökeiFabiny Tamás evangélikuspüspökésVárszegi Asztrik pannonhalmifőapát.Kurátor:Galambos Ádám. Szervezők:aMagyarországiEvangélikusEgyház,azAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványés
aZsidóNyáriFesztivál.

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

APRóHIRDETÉS
Egyetemi lánykollégium szálláslehetőségetkínállányoknakBudapesten.30/319-0559.

meghívó papnétalálkozóra
Idénismegtartjukhagyományospapnétalálkozónkat,
melyremindenaktívlelkészfeleségétszeretettelhívjukésvárjuk.
AtalálkozótTükör által címmelszeptember27–29.
között rendezzük az Evangélikus Konferencia- és

MisszióiOtthonban(8624Balatonszárszó,Jókaiu.41.).
Továbbiinformációésjelentkezésszeptember8-iga
következőe-mailcímeken:Fabiny Katalin: fabinykati@gmail.com;Gáncs Péterné: gancsmarti@vipmail.hu;
Szemereiné Szigethy Enikő: szenikoster@gmail.com

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

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

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

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)

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)

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

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

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

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)

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
SzentMiklósplébániatemplomban
22.55 / M1
A Bécsi Filharmonikusok
koncertje
a schönbrunni kastély
parkjában

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

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

Új nap – új kegyelem
vasárnap (augusztus 11.)
A te kezed tehet bárkit naggyá és erőssé. 1Krón29,12c(ApCsel3,16;Lk18,9–14;Ef
2,4–10;Zsolt17)Mindenünk,aminkvan,Istentőlszármazik.Akezünkmunkája–mondjuk;dehogyreggel,amikorfelébredünk,vanjártányierőnk,vannakgondolataink,amelyeketmegvalósítunk,éstársaink,akikkelegymástsegítveelérjük
céljainkat–ezvégsősoronmindajándék.Nemjár, hanemadja azÚristennekünkszeretetejeleként.AMindenhatótólmegkapjukmindazt,amireszükségünk
van.Nagyokéserősekiscsakáltalatudunklenni,miközbenmegmaradunkgyermekeinek,akiketAtyakéntgondoz.Hálávalmenjünkelé,ésalázattalköszönjük
megmindenajándékát,ahogyanDávidkirályszíveistúlcsordultahálától!
Hétfő (augusztus 12.)
Az Úr ezt mondta Jóbnak: Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? És
ezt mondtam a tengernek: Eddig jöhetsz, tovább nem! Ez ellene áll büszke hullámaidnak! Jób38,4a.11(Jn1,1.3;Ez17,1–6.22–24;2Kir17,24–41)„Éncsak
magambanhiszek”–sokembermondjaezt,ésgőgösen,alázatnélkülélinapjait.AzistenfélőJóbtörténeteéskülönösenezapárbeszéd,ateremtéscsodájánakleírásaalázattaltöltielanyitottszívűolvasót.Minthaegymagaslatrólszemlélhetnénkegyszerreamindenségetésbenneparányiporszem
létünket.Kérjük,hogyIstenvegyeelamiszívünkgőgjétis,éstöltsönmeg
hálával,alázattalésaJóbéhozhasonlóistenfélőlelkülettel!
Kedd (augusztus 13.)
Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Józs1,5c(2Kor1,20;1Móz19,15–26;2Kir
18,1–12)Maisismertfogalomamigráció:lakóhely-változtatás,elvándorlás.Van,
akijobbélet,biztosállás,szebbjövőreményébenkelútra,másnakmenekülniekell.Ezkorunkemberénekisnagypróbatétele.Haza,otthon,család,békesség,harmónia–lelkünkmélyénminderrevágyunk.AmitJózsuénakígérazÚr,
ésbiztatja:„Légy erős és bátor”, aznekünkugyanolyanerővelésbizonyossággalhangzóevangélium!Nemkellkapkodnunkösszevisszamindenfélekapaszkodóután,haezt az egy ígéretet megragadjuk, éshittelnapontaélünkbelőle.
Szerda (augusztus 14.)
Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és
mindenki iránt… Erősítse meg a szíveteket, és tegye feddhetetlenné a szent életben, a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus
eljön… 1Thessz3,12–13(Zsolt125,2;Mk7,24–30;2Kir18,13–37)„Elégedjünk
megazzal,aminkvan,mertakiazélőIstenbenhisz,azgazdagabb,minta
világ.Miegyebetkívánhatnánkmég,mintazörökkévalóIstenszeretetét.”
Spurgeon soraiisarraﬁgyelmeztetnek:azigazigazdagságaszeretet.Egynaponrádöbbenünk,hogynemmaradtakezünkbensemmi.Gyarapítaniakarjukvagyonunkat,devégülüresmaradakezünk,ésboldogtalanul,szorongássaljöneléletünkvége.Kérjükésengedjük,hogyIsten gyarapítson minket, hogyő töltsön be Szentlelkévelésaszeretettel,asohanemmúló,elvehetetlenértékkel,amelyértérdemesélni.
Csütörtök (augusztus 15.)
A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. Ám5,14a(Róm12,17;
1Pt5,1–5;2Kir19,1–19)„Elegendő,haegyetlenembergyűlölifelebarátját,sa
gyűlöletragályaelőbb-utóbbmegfertőziazegészvilágot.”(Jean-Paul Sartre)
Ajóratörekedniegyolyanvilágban–etekintetbenÁmószótanincssokváltozás–,aholazerőszak,atörtetés,agyengeeltaposása,aszeretetlenönzés
nyertpolgárjogot,szinteforradalmitettnekszámít.Jézusszembementkora
számtalanbevettszokásával,ésmindigazembertnézte,emeltefel,gyógyította,szerette,óvta–misemtehetünkmásként,hatanítványainaknevezzük
magunkat.„Megfertőzni”ajóval,amegbocsátással,abéketeremtésselavilágot:ezaküldetésünk.Mármaelkellkezdenünk,mertazapusztítóragályóriási,ésKrisztusmindannyiunkraszámít:egyedi,fontosfeladatotbízottránk.
péntek (augusztus 16.)
Keresztelő János így válaszolt mindenkinek: „…eljön az, aki erősebb nálam,
és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam.” Lk3,16(Mal
3,1a;Lk22,54–62;2Kir19,20–37)Avilágmegérettazítéletre–eztérezzük,
amikorahíradószörnyűbűncselekményekről,terrorizmusról,természetikatasztrófákról,emberihanyagságokoztatragédiákrólszámolbe.Ésmihátradőlünkafotelben,hogyezígynemjó,ennekavilágnakpusztulniakell…
Ámelőszörbizonymagunkbakellenenézni.Mimitteszünk,mitmulasztunk?Vanbennünkalázat,bűnbánat?Keresztségünkesetlegcsaktávoliemlék?Amegtértemberútjátjárjuk?Komolyanvesszük-e,hogyazítéletnemcsakmásokfelett,hanemfelettünkiselhangzikmajd?Éshisszük-e,hogya
kegyelmetésazüdvösségetelkészítetteszámunkraIsten?
Szombat (augusztus 17.)
Miután tehát Krisztus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt. ApCsel2,33(Jer33,9;Ézs26,1–6;2Kir
22,1–13)Azaszenvedély,azatűz,amelybetöltötteazapostolokatazelső
pünkösdön,amiénkis!Amicsüggedt,bátortalanfellépésünketfelváltjaaz
erő,kishitűségünketaszilárdhit,kételyeinketabizonyosság.Azértetlenségünksötétjébefényvilágít.Aholmegbukunk,otterőérkezik,éskészek
vagyunkszólni,továbbmenni.Ezazerőfentrőljön,ésténylegmindentmegváltoztat.ALélektemplomavagyunk-emár?
g KőhátiDóra
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