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„Néhányévvelezelőttazegyháziköztudatban
isigenelevenenéltazevangélikuskórházter-
ve.EnnekÖnvoltazegyikfőmotorja.
Hogyállmaelsőkórházunkügye?”

Interjúdr.CserhátiPéteregészségpolitikáért
felelőshelyettesállamtitkárral f 5.oldal

„Köszönetéstiszteletazevangéliumért
életüketkockáztatóésodaadóelődöknek:
Luthernekésmunkatársainak,Miklósnak
ésGyörgynek,valamintsok-sok
ismeretlennek,akiknekvéremagvetésvolt.”

Areformációtüze f 3.oldal

Afiakszabadok! f 2.oldal
„Boldogokahalottak,
akikazÚrbanhalnakmeg!” f 2.oldal
Szlovákésnémetoldal f 4.és6.oldal
Nyíregyháziévfordulók f 9.oldal
Melléklet:ÚTITÁRS–evangéliumilap

g MargotKäßmann

Októberelejénolyankongresszus
ülésezettZürichben,ahováasvájci
és a német evangélikus egyházak
meghívták minden testvéregyhá-
zukat.Összesenharmincötország-
ból – Brazíliától Dél-Afrikáig –
gyülekeztekösszeprotestánsokar-
rólbeszélgetni,hogymikéntakarják
megünnepelni2017-benareformá-
cióötszázévesjubileumát.Külön-
legesélményvoltmindez:bibliata-
nulmányokban és előadásokban,
kiscsoportosmunkábanésazasztal
mellett vagy éppen a városnézés
soránarrólszóltadisputa,hogymit
islehetünnepelni.
Mármagaatény,hogyajubileum

átgondolására nemzetközi kong-
resszussalkészülünk,hatalmasvál-
tozásokatjelez.Akorábbireformá-
cióijubileumokatésLuther-évfordu-
lókatmindigazadottkorszaklégkö-
rehatároztamegNémetországban.
1617afelekezetiönazonosságke-

resésénekjegyébentelt.1717-benapi-
etistákLuthert kegyes,hívőember-
kéntjellemezték,másokviszontakö-
zépkoritévelygésekkelszembenfel-
lépő,koraifelvilágosultgondolkodót
éltettékbenne.1817-ben–az1813-as
lipcseicsatára,anépekcsatájárais
emlékezve–vallásos-nemzetiünnep-
beágyaztákbeleLuthertmintnem-
zeti hőst. Végül 1917-benHinden-
burggal együttanémetségmegmen-
tőjekéntméltattákanehézidőkben
–azelsővilágháborúközepette–ün-
nepeltnémetLuther-jubileumsorán.
2017viszontváltozásthozott.Are-

formációt az egy évszázados öku-
menikusmozgalomhátterévelünne-
peljük.Európábanazevangélikusok
ésreformátusokimmárnegyvenéve
túlléptekazegyházszakadásonaleu-
enbergikonkordiával.Habártovább-
raisvannakeltérésekazúrvacsoráról
szólótanításban,mégiseltudjukis-
merni egymást egyházként, és tu-
dunkegyüttisünnepelni.Arómaika-
tolikus egyházzal folytatott párbe-
szédugyannemvezetettmégúrva-
csoraiközösséghez,deakölcsönös
tiszteletadásmegerősödött.Amenno-
nitákat,akikazújrakeresztelőkmoz-
galmánakszellemiörökösei,megkö-
vette a Lutheránus Világszövetség
világgyűlése,ésamagarészérőlmeg-
bocsátást hirdetett nekik. Csupán
ígyképzelhetőelareformációijubi-
leumamaiökumenikushorizonton.
Egészenbizonyos,hogyEurópá-

bansokféleévfordulótmeglehetne
ünnepelni.A95tételkiszögezéseLu-
thert mint reformkatolikust állítja
elénk,csupánazátokbullaelégetése
ésawormsibirodalmigyűléselőtti
kiállásavezetettazegyházávalvaló
szakításhoz.Miazonbantekinthe-

tünkúgy1517-re,mintszimbolikus
évszámra,ésLutherramintaszéles
reformátorimozgalomszimbolikus
alakjára,amelymozgalmatHuszJá-
nostól kezdveMelanchthonig ésBu-
cerig, Kálvinig és Zwingliig sokan
vittéktovább.
Némelyekaztkérdezik:vanegyál-

talánmitünnepelni?!Igen!Egyfelől
akeresztyénemberszabadságánakre-
formátorifelfedezését,Istenéletreirá-
nyuló elkötelezését – egyedül ke-
gyelemből, egyedül a Szentírásból,
egyedülhitáltal,egyedülKrisztussal
aközéppontban.Továbbáottvana
reformáció hatása az oktatásra és
képzésre.LutherlefordítottaaBibli-
átnémetnyelvre,felszólítottaafeje-
delmeket,hogyállítsanakmindenki
számáraiskolákat,hogyki-kimagais
olvashassaaSzentírást,ésezáltalsa-
játlelkiismeretétmegedzhesse.Más-
felőlottvan,amitareformációbólta-
nulhatunk:Lutherantijudaistaszavait
azutóbbiévtizedekbenolyanterhe-
lővétekkéntismerhettükel,amelye-
ketéppenanémetekkörébenhasz-
náltakfeliszonyútévelygésekhez.
Ünnepelhetjüktovábbáazemlített

ökumenikus közeledést is. S nem
utolsósorbanLuthernekakeresztség-
ről szóló tanítását: mindenki, aki
részesültakeresztségben,apapság-
hoz tartozik, legyen akár lelkész,
püspök,pápa–amiaztána20.szá-
zadbanelvezetettodáig,hogymind-
eztanőkrenézveiselismerték.
Egyáltalánnemaszakadástünne-

peljüktehát,haneméppenegyolyan
egyháznak amegszületését, amely
ugyankülönbözőutakatjárt,mégis
mélyenáthatottaareformáció.Ma-
gaarómaikatolikusegyháziseltö-
rölteabúcsúvalvalópénzügyivissza-
éléstatrentóizsinatotkövetően,aII.
vatikáni zsinat után pedig, amely
bevezetteanépnyelvenvalómisézést
is,akatolikusságsemaza16.száza-
diegyháztöbbé,amelykiprovokál-
taLutherbőlacselekvést.
Ígyakarjuktehátavilágevangéli-

kus egyházait meghívni Németor-
szágba.
2017.május28-án,aberliniegyhá-

zinapok(Kirchentag)zárásakéntha-
talmas közös istentiszteletet terve-
zünkWittenbergkapuinál.Eztköve-
tően95naponátleszmegtekinthető
Wittenbergbenéskörnyékén„arefor-
mációvilágkiállítása”,amelybenmajd
tisztánmegmutatkozik,hogyakicsiny
wittenbergi kezdetből mi minden
nagydologfejlődöttkiszerteavilágon.
Hogynelenneokunkazünneplés-

re?!Aztremélem,hogyotttalálkoz-
hatunkmajdmiis2017-ben!

(Fordította:dr.KorányiAndrás)

Aszerzőa2017-esreformációijubi-
leumjószolgálatinagykövete

Köszöntés
areformációünnepére

Magyarországnak

Emlékezz!Szeddelőéletedelsőem-
lékét!Mivoltaz?Apádvagyanyád
arca?Hogykezdődött?Egynyomo-
rúságos,életreszóló,torzítóéspusz-
títóemlék,amelyelindítjaaképekso-
rát,vagyegyidillikus,jóillatú,ked-
ves, napfényes pillanat? Emlékezz!
Sokanmondják,hogyfelnőttlétünk
egyiklegfontosabbmeghatározójale-
hetaz,hogymennyiretudjukmeg-
őrizni gyermekkorunk emlékeit,
mennyiretudnakhatniránk,meny-
nyirevagyunkképesekbeolvasztani
későbbidöntéseinkbekicsinységünk
élményeit.
EmlékeinkmahaddváljanakIsten

tetteire való emlékezéssé! Lehetne
másképp is. Meghatározó esemé-
nyekethozóemberekjutnakeszünk-
be,akikottálltakéletünkkezdetén.
Vannak,akikremélyhálávalgondo-
lunk,talánnekikköszönhetjükazt,
aholmatartunkhitünkben,életünk-
ben,gondolkodásunkban.Talánvan-
nakolyanok,akikbelegázoltakifjú-
ságunkba,akiktönkretettékazt,ami
szépetésjótmagunkkalhoztunk.
Aztán ott vannak a történések.

Amikorúgyéreztük,avilágminden
eseményeminkettámogat,minden,
ami történt, utunkat egyengette.
Minthavalakiőrzöttvolnabennün-
ketdöntéseinkben,ésminthaméga
fájdalmastörténetekisszerettekvol-
namegértetnivelünkvalamit,ami-
renagyszükségünkvolt.
Sokszorértekkudarcokisminket.

Egyikbe-másikbabele is roppanta
sorsunk. Talán volt, amikor úgy
éreztük, semmink nincsen, ki va-
gyunkfosztva,elvettektőlünkmin-
dent,esélyünksincstovábbindulni.
EmlékeinkmahaddváljanakIsten

tetteirevalóemlékezéssé!Merthi-
tünkaz,hogyminden,amivelünk
történt,ésamitörténik,valamikép-
penIstenrőlbeszél.Azőszándéka-
it, cselekedeteit, csodáit vagy ép-
penpróbatételeitotttaláljukazel-
múltévek,évtizedektörténetében.A
sikerek és kudarcok, a csodák és
tragédiák sajátos módonmutatják
megnekünkIstenszemélyénektör-
vényszerűségeit, akaratát, örömét
vagyszomorúságát.
Megnefeledkezzazokról,amelye-

ketsajátszemeddelláttál;nevessze-
nekelemlékezetedbőlsohaéleted-
ben!Ismertesdmegazokatfiaiddalés
unokáiddalis!

* * *

Emlékezz!Emlékezzmindarra,amit
láttálaszemeddel,hallottálafüled-
del,tapintottálvagyízleltél!
Emlékezzareggelifényre,ahogy

megvilágítottaamezőfölöttpapla-
nosan elterülő párát. Emlékezz a
döbbeneteshegycsúcsokra,acsodás
festményekre,aszívbemarkolóol-
vasmányokra.
Emlékezzazerdőzúgására,akecs-

kékvidámhangjára,egyBach-kan-
tátára,egyszóra,amelymegváltoz-
tattaazéletedet.
Emlékezzegycsaláncsípésre,egy

állatorránakérintésére,egykézfo-
gásra,egypillanatra,amelytőlliba-
bőröslettél.
Emlékezzakeserűre,azédesre,a

savanyúraésasósraésarra,hogyvál-
takmindezekéletedmetaforáivá.
EmlékeinkmahaddváljanakIsten

tetteirevalóemlékezéssé!Érzékeinken
keresztülIstennemcsakavilágszép-
ségeitszeretnémegmutatni,hanem
önmagát is.Kezdettől fogva fontos
volt,hogyalátástöbblegyen,mintop-
tikaiérzékelés.Ahithallásbólfakad.
Istenközelségétleginkábbmegérin-
tettségünkkelszoktukmeghatározni.
Magunkpediglegközelebbazízlelés
útjánkerülünkIstenhez.
Megnefeledkezzazokról,amiket

sajátszemeddelláttál;nevesszenek
elemlékezetedbőlsohaéletedben!Is-
mertesdmegazokatfiaiddalésuno-
káiddalis!

* * *

Emlékezz!Emlékezzkeresztyénséged
felfedezéseire,hitedébredésére.Em-
lékezzakeresztségcseppjeire,még
haöntudatlancsecsemőkéntéltedis
át! Emlékezz az első történetekre,
amelyekethallottálIstenedről!Talán
egy igehirdetésérintettmeg, talán
egyközösségialkalom.Lehet,hogy
idegenkéntnyitottakivalakiszámod-
raeztavilágot,lehet,hogybelene-
velődtél szüleid vagy nagyszüleid
hagyományaiból.Emlékezz,amikor

először törtél össze bűneid súlya
alatt,amikorelőszörálltálakereszt
előttúgy,hogytudtad,amiitttörtént,
atesorsodmeghatározója.Emlékezz
azelsőolyanúrvacsorára,amelyel-
ragadott,kiemeltelveszettségedből!
Emlékezz az Írás megértésére.

Amikorarégiszövegekhirtelenmu-
tattákmegmélységes igazságukat,
amikorazegyszerűszövegegyértel-
műenIstenbeszédévévált.
EmlékeinkmahaddváljanakIsten

tetteirevalóemlékezéssé!Őébresz-
tettehitünket,őmutattamegake-
reszten,meddigmegyelirántunkér-
zettszeretetében.Ővezetettközös-
ségbe,őmentettmegországaszámá-
ra. Megmutatta magát visszavon-
hatatlankitárulkozással,felfedtetit-
kait,mipedigazörökkévalóságem-
bereilehetünk.
Megnefeledkezzazokról,amiket

sajátszemeddelláttál;nevesszenek
elemlékezetedbőlsohaéletedben!Is-
mertesdmegazokatfiaiddalésuno-
káiddalis!

* * *

Hogyemlékezhetnénkarra,hogyan
hozottkiEgyiptomföldjéről?Hiszen
eznemami történetünk.És talán
igaz,hogyLuther kora,areformáto-
rok küzdelmei, a történelmi idők
akkorifordulataiugyanígynemtar-
toznakránk.
Areformációazonbanelhelyezte

a világba az emlékezés, felidézés
azonformáját,melybenazember–
valami érdekes egyidejűségben –
részeseleszIstencsodáinak.Ameg-
újulástalánéppenaztjelenti,hogy
ezeketfelfedezzüksajáttörténetünk,
gondolkodásunk, hitünk számára.
MertIstennemegyetlentörténelmi
szakaszIstene,amikorkikelletthoz-
niaazsidóságotEgyiptomból,vagy
amikoregyvándorlónépnekrendel-
kezéseketírt.Nemcsupánawitten-
bergi vártemplomnál Isten, vagy a
wormsibirodalmigyűlésen,hanem
mindegyikünk sorsába beírja ma-
gát,hakészekvagyunkérteni,nyitot-
takvagyunkcsodáira,ésészrevesszük
jelenlétét.

g KoczorTamás
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Amitörténetünk
Az Ünnep ig éje

AzOktóberareformációhónap-
ja eseménysorozatzárásakénta
MagyarországiEgyházakÖku-
menikusTanácsánakszervezésé-
benreformációimegemlékezés-
re kerül sor október 31-én 17
órakor a Reformációi emlék-
parkban(BudapestVII.ker.,Baj-
zautca,Városligetifasorsarok).
Amegemlékezéstkövetőena

fasorievangélikustemplomban18
órátólünnepiistentiszteletlesz.

VenyercsánLászló

Reformáció
Célttévesztettutakonjársz,
éspórázontartaBaál–
dehamárlégszomjfojtogat,
ésemésztazistenhiány:
visszaazalaphoz,visszaazIgéhez,
szeretetútjához,Krisztuskeresztjéhez.
SátántömlöcébőlazÉletvizéhez.
Igeazalap,IgeazÉlet,
öröklétezésbenÉletaLélek.
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AJézuskorábanszedetttemplom-
adót Mózes törvénye rendelte el
(2Móz30,13kk.).Összegehúszgérá-
ban,vagyisfélsekelbenvoltmegál-
lapítva.„Agazdagneadjontöbbetés
anincstelenseadjonkevesebbetfél
sekelnél,amikormegadjátokazÚr-
nak szóló felajánlást váltságdíjul
magatokért” (2Móz30,15)–olvashat-
jukatörvényelőírását.Mivelváltság-
díjrólvanszó,amelyetkinek-kinek
önmagáért kell adnia, a jelképes
összegnekegyenlőnekkelllennie,hi-
szenIstenelőttmindenemberiélet
értékeegyenlő.
Jézus–IstenFia,akiIstenházané-

péhez tartozik – még jelképesen
sem szorul megváltásra. De nem
akarjamegbotránkoztatniazadósze-
dőket,ezértkifizetiazelőírtösszeget.
MivelazadószedőkPéteráltalkeres-
tékmeg,azőadójátiskifizeti.Aki-
fogotthalszájábancsodálatosmódon
találtezüstpénzbőléppennyiretelik.
A templomadó évről évre arra

emlékeztette az Isten ószövetségi
népéheztartozókat,hogymegváltás-
raszorulnak.HiábaalkotjákIstenvá-
lasztottnépétaföldön,hiábaállhat-
nakmegIstenföldiházának,atemp-
lomnakudvarában,csupánszolgák,
akiknemtartoznakIstenházanépé-
hez,nemtagjaiIsten„családjának”.
Mert a „fiak”, Isten „családtagjai”
szabadok:nemkellváltságdíjatfizet-
niükéletükért.
Atörténetamegváltássajátosas-

pektusára irányítja figyelmünket.
AmikorJézusakeresztenéletétad-
taértünk,nemcsakabűn,asátánés
ahalálhatalmábólváltottkibennün-
ket,hanemIstenszolgáinaksorából
is,ésIstenházanépének,Isten„csa-

ládjának”tagjávátett,hiszenaszol-
gaságlelkehelyetta„fiúság”Lelkét
ajándékoztanekünk.Azújszövetség
népe–mintIstenházanépeés„csa-
ládja”–örökrementesazószövetsé-
gitemplomadóésmindenmás,azis-
tentisztelettelkapcsolatosószövetsé-
gielőírásalól.Hiszenezekazelőírá-
sokcsupánIstenszolgáinakszóltak,
ésnemIsten„családtagjainak”.
„Afiakszabadok”–mondjaJézus,

deeznemaztjelenti,hogyazisten-
tiszteletkérdésébenkedvükszerint
azt tehetnek, amit csak akarnak.
Csupán arról van szó, hogy már
nemaházszolgáiravonatkozóelő-
írások érvényesek rájuk, hanem –
mintakikaházUránakcsaládjátal-
kotják–acsaládéleténekrendjébe
kellbeilleszkedniük.Acsaládéleté-
benpedigközpontihelyetfoglalela
közösétkezés.
Luthert félreértvemasokangondol-

jákegyházunkban,hogyazistentisz-
teletadiaforon kérdés:rendjeésfor-
mája közömbös az üdvösség szem-
pontjából.Akikígyérvelnek,elősze-
retettelhivatkoznakarrais,hogyJé-
zusazevangéliumoktanúságaszerint
semmilyenrítust,semmilyenszertar-
tástsemrendeltkövetőiszámára.Ez
azonbansúlyosfélreértés.HiszenJé-
zusazutolsóvacsorántesteésvére
szentségénekmegalapításakorhatá-
rozott parancsot adott: „Ezt csele-
kedjétekazénemlékezetemre!” (1Kor
11,24)Ezzelnemkevesebbetmondott,
mintazt,hogymostantólazénszent
vacsorámünneplésemintazénhalá-
lomemlékezeténekünnepléselegyen
atiistentiszteletetek.
„Ezt cselekedjétek!” – vagyis ne

mástcselekedjetek,amikoristentisz-

teletregyűltökössze!Azevangélium
hirdetése a világ minden népéhez
szólóküldetésetek,amelynekteljesí-
tésemindennapikötelességetek:ezt
semcserélhetitekfeltetszéseteksze-
rintsemmimásra–deamikormint
tanítványiközösségem,mintIstennek
a fiúság Lelkével megajándékozott
házanépeistentiszteletrejöttökössze,
akkor valamennyiszer ezt teszitek,
házamasztalánakvendégeikéntrésze-
süljetek az értetek váltságul adott
testemésvéremközösségében.
Jézusnakazutolsóvacsoránmon-

dott szavait nem értelmezhetjük
másként,mintazújszövetségnépé-
nek istentiszteletét meghatározó
rendelkezést.Amígtehátazigehir-
detésamisszióeszköze,addigazÚr
testében és vérében való közösség
(communio)ahívőkistentisztelete.
ApálilevelekésAzapostolokcsele-
kedeteiről írtkönyvtanúságaszerint
az1.századegyházábanamisszióés
a már megkeresztelkedett hívők
szentegyüttléteígykülönültelegy-
mástól. A hívők istentiszteletén
ugyanhelyetkapottazsoltáréneklés,
atanításésaSzentlélekmásajándé-
kaivalvalószolgálat is, igehirdetés
azonbancsakamisszió szabadtéri
vagy–amíglehetőségvoltrá–zsi-
nagógaialkalmainhangzott.
Azigehirdetéscsaka4.századel-

sőfelébenlettagyülekezetistentisz-
teletének része, amikor a keresz-
ténységmárnemvoltüldözöttval-
lás,ésazegyházhozmégnemcsat-
lakozott,akeresztségbenmégnem
részesültérdeklődőkelőtttöbbénem
kelletttitokbantartaniahívőkgyü-
lekezeténekösszejöveteléreszolgáló
helyet.Amisszióésveleazigehirde-

tésígykerültasokasodóbazilikákés
templomokfalaiközé,éslettelőször
csakazistentiszteletbevezetőrészé-
vé (katekumenek istentisztelete),
amelyetamármegkeresztelthívőkis-
tentisztelete,azeucharisztiaünnep-
lésekövetett.
Mígakeletiegyház liturgiájában

formálisanamainapigismegmaradt
ahatárvonalakatekumenekistentisz-
teleteésazeucharisztiaünneplésekö-
zött,addiganyugatiegyházistentisz-
teletirendtartásábanazigehirdetésa
mise(azÚrasztalánakközösségére
utalómensa szóbólered!)szervesré-
szévélett,báraközépkorbanaprédi-
kációgyakranelmaradt,éscsakaki-
jelöltigéketolvastákföl.
Ezvoltajellemzőa16.századegy-

házábanis.Lutherilyenkörülmények
közötttartottaszükségesnekazige-
hirdetésrangjánakhelyreállításátaz
istentiszteletenbelül.Szabállyátet-
te,hogyigehirdetésnélkülnemsza-
badistentiszteletettartani.Anépnek
ahitdolgaibanvalónagyfokútájéko-
zatlanságátlátvatovábbisment,és
ahétköznapiistentiszteleteketkife-
jezettenigehirdető,illetvetanítóis-
tentisztelettétette.Eztazonbancsak
átmenetiszükségmegoldásnakszán-
ta,abbanbízva,hogyahitbenfölne-
velkedőújgenerációmajdminden
külsőkényszernélkül,a„fiak”sza-
badságávalélve,belsőigénytőlhajt-
vafogjaújranapontaünnepelniazÚr
vacsoráját, Isten háza népének és
„családjának”Krisztusszenttestében
ésvérébenvalóközösségét.Devajon
megszületik-evégreezaLutherál-
talmegálmodottújgeneráció?

g VéghelyiAntal
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Ma,amikorazemberiéletpályajelen-
tősállomásaitkísérőszertartásokkö-
züláltalábancsakazesküvőtelőzimeg
hosszasszervezés,különösnektűnhet
azakörültekintés,amellyelHeinrich
Schütz (1585–1672), a kora barokk
legjelentősebbevangélikuszeneszer-
zőjegondoskodotttemetésezenéjé-
ről:kiválasztottaaszöveget,legked-
vesebbtanítványárabíztamegzené-
sítését, majd gondosan áttanulmá-
nyozta az elkészültművet.Mindez
azonbanakkoribannemvoltszokat-
lan: maga Schütz is több temetési
kompozíciótírt.Ezeklegpompásabb
éslegismertebbdarabjaaMusikalische
Exequien (op.7,SWV279–281)ének-
hangokraésbassocontinuóra,amely
Schützegészéletművéttekintveiski-
emelkedőjelentőségű.
Aháromtételeszeneigyászszertar-

tásaz1635-benelhunytPosthumus
Heinrich von Reuß temetésére ké-
szült, aki ugyancsak felkészülten
vártaéletevégét:koporsójánaktel-
jesfelületérealutheriBibliábólvett
igeverseketéskorálszövegeketvése-
tett.Azidézetekaföldiéletnyomo-
rúságával,ahalállal,afeltámadással
ésatúlvilágiéletboldogságávalkap-
csolatosak.

Akompozíciónagyszabásúelsőté-
telénekcíme:Koncertnémettemeté-
simiseformájában. A„missa”szóa
német lutheránus gyakorlatban a
Kyriét ésaGloriát jelenti.AKyrie tar-
talmaésszerkezeteegyértelműenfel-
ismerhető, hiszen a hatszólamú
capella(kórus)megszólítjaaSzent-
háromság tagjait, mindháromszor
azonoskönyörgéssel.Ehárompillér
körérendeződnekabibliaiszövegek.
Az első zsoltártónusú gregorián

intonáció,majdaférfiszólistáktercett-
jeJóbkönyvének döntőpontjátidézi:
„Mezítelenjöttemkianyámméhéből,
mezítelenismegyekel.AzÚradta,az
Úrvetteel.ÁldottlegyenazÚrneve!”
(Jób1,21)EzutánacapellaénekliaKy-
rieeleison elsőtagját:„Urunk,Atyais-
tenazégben,irgalmazznekünk!”
Akövetkezőszakaszkétújszövet-

ségi igeversetkapcsolössze.„Mert
nekemazéletKrisztus,ésamegha-
lásnyereség!” (Fil1,21)–éneklihit-
valláskéntakétszoprán(ennekalap-
jánkeletkezett504.számúénekünk).
Majdatenorfolytatjaazzalakijelen-
téssel,amelyazAgnusDei szövegé-
nekrészelett:„Íme,azIstenBáránya,
aki hordozza a világ bűnét!” (Jn
1,29b)AcapellátólpedigaKyrieele-

isonmásodiktagját,aChristeeleisont
halljuk:„JézusKrisztus,IstenFia,ir-
galmazznekünk!”
Aharmadikszakaszeztagondo-

latmenetet teljesíti ki. „…mert ha
élünk, azÚrnak élünk, hamegha-
lunk,azÚrnakhalunkmeg.Tehát
akárélünk,akármeghalunk,azÚréi
vagyunk” (Róm14,8)–énekliazalt
ésabasszus.Ittmegfigyelhetőaba-
rokkkorkomponistáinaktörekvése,
hogyazeneeszközeivelábrázoljáka
szövegtartalmát,jelentését.Azélet
ésahalálszembenállásátSchützel-
lentétesirányúskálákkáfordítjale:a
„sterbenwir”,vagyisa„meghalunk”
zenéjelemondóanereszkedő,mígaz
életreutaló„darumwirleben”élénk
motívuma egyre magasabbra ka-
paszkodik.AKyrieeleison harmadik
tagjazárjaazelsőtételnyitószakaszát:
„SzentlélekIsten,irgalmazznekünk!”
Atételmásodikrészebibliaiigék

éskorálstrófákváltakozásáraépül.Az
összeválogatott szövegek hatalmas
biblia-ésénekismeretről,rendíthe-
tetlenhitrőltesznektanúbizonyságot.
(Terjedelmiokokbólazerrőlarész-
rőlésaműmásodiktételérőlszóló
elemzéstajövőhétenolvashatják.)
Mostakompozícióharmadikté-

telétmutatjukbe:azelhunytrendel-
kezésének,illetvealutheránusteme-
tésiszertartásnakmegfelelőenSchütz
ebben Simeon hálaénekét zenésí-
tettemeg;eztegyébbibliaiidézetek
iskiegészítik.
Aszerzőittkétegyüttestalkalma-

zott,ezekviszonyaazonbanegészen
különleges.Nemegymástükörképei,
kiegészítői,hanemkülönszereposz-

tásukvan:azötszólamú(szopránnél-
küli)elsőkórusazevilágbanmaradók,
aháromszólamú(kétszopránbólés
baritonbólálló)másodikkóruspedig
aszeráfokésazüdvözültlelkekkara.
Ennekmegfelelőenszövegükiskülön-
böző.Nyolcadiktónusúintonációval
kezdveazelsőkarmindvégigSimeon
próféta szavaiténekli (ezanapzáró
zsolozsma,akompletóriumcanticu-
mais):„Mostbocsátodel,Uram,szol-
gádat beszéded szerint békességgel,
mertmegláttákszemeimüdvösségedet,
amelyetelkészítettélmindennépsze-
meláttára,hogymegjelenjékvilágos-
ságul a pogányoknak és dicsőségül
népednek,Izráelnek.” (Lk2,29–32)
Azéterimagasságbanjárómáso-

dik kar vigasztalja a gyászolókat.
„Boldogokahalottak,akikazÚrban
halnak meg, mostantól fogva. Bi-
zony,eztmondjaaLélek,mertmeg-
nyugszanak fáradozásaiktól, mert
cselekedeteikkövetikőket.” (Jel14,13;
mintahogyaugusztusbanírtuk,ezt
aversetJohannesBrahms ismegze-
nésítetteaNémetrekviem utolsóté-
telében.)„Azigazaklelkeiazonban
Istenkezébenvannak,sahalálkín-
janemériőket.” (Bölcs3,1;Káldi-Neo-
vulgata)Aszeráfokkaléneklő,boldog
lelkeketjelképezőegyüttesegyretá-
volabbrólszólalmeg–minthaaha-
lott lelkét az égbe kísérve egyre
messzebbkerülnénekaföldtől.
Kívánjuk,hogyaműfigyelmesmeg-

hallgatása(youtu.be/_Gd1DqDUC2U)
adjonbelsőbékétahalottaikraemlé-
kezőknek!

g Dr.EcsediZsuzsa

„Boldogokahalottak,
akikazÚrbanhalnakmeg!”

[Lelkész:]IrgalmasIstenünk!Nincs
ember,akitisztátalanságnélküláll-
hatnamegelőtted.Kérünktéged,ke-
gyelmezznekünk,éséreztesdvelünk
jóindulatodat,amikorkönyörgése-
inkkelhozzádfordulunk.
[Lektor:]Irgalmazzabennedhí-

vőknek!Add,hogyéletünket,mely-
nekteszabszhatárt,atőledkapott
bölcsességgel, szolgáló szeretettel
élhessük.Ismeredgyengeségeinket,
te vezess bennünket a te utadon,
hogy megérkezhessünk hozzád, s
Fiadért részesülhessünk országod
örömében. Jézus Krisztusért ké-
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]Irgalmazzegyházadnak!

Add,hogyazutolsóidőkighűséggel
őrizzeigédrábízottdrágakincsét,és
világossággálehessenatégedkere-
sőkszámára! JézusKrisztusértké-
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]Irgalmazzavilágésné-

pünkvezetőinek!Neengedd,hogya
telhetetlenségésahatalomvágymin-
denttönkretegyen.Teadjtisztánlá-
tástszámukra,ésmutasskiutatjelen-
leginehézhelyzetünkből.Abizalmat-
lanságothaddváltsafelújraabiza-
lom!JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:] Irgalmazz családjaink-

nak!Gondviselőszeretetedőrködjék
aházastársakfelett,hogyamásikban
és amásik általmegtalálhassák az
igaziboldogságot.Teoltalmazdgyer-
mekeinketmindenbajtólésveszede-
lemtől,hogyfelnővemegtalálhassák
helyüketavilágban.JézusKrisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]Irgalmazzaszenvedők-

nekésabetegeknek!Éreztesdjósá-
gosatyaiszeretetedetahaldoklókkal
ésagyászolókkal.Végtelenhatalmad
diadalmaskodjékmindenbetegségés
gyengeség fölött! JézusKrisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lelkész:]IrgalmasIstenünk!Fiad

szolgálataáltalmegmutattad,meny-
nyireszeretszbennünket.Azőér-
demébenbízva tekintünkelőreaz
utolsóidőkreis.Kérünk,őrizzmeg
minketirgalmasan!
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

C AntAte

EvangélikusélEt.élEd?

b Novemberazegyháziévvégénekidőszaka.Ilyenkor–nemcsakaha-
lottaknapjamiatt–talántöbbetfoglalkozunkazemberiéletvégsőkér-
déseivel:élettel,halállal,örökélettel.Ehhezabelsőúthozszeretnénk
zeneisegítségetnyújtaniHeinrichSchützMusikalischeExequien című
művénekbemutatásával.Azismertetésírásáhozadarabszövegköny-
vétéspartitúráját,valamintGyarmatiEszter előadásátvettükalapul,
amelyaBartókrádióAhétzeneműve sorozatábanhangzottel.

Fogadóórámat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
órátólötóráigaDéliEgyházke-
rületszékházában(1088Buda-
pest,Puskinu.12.).

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

H I R D E T É S E K

pest er zsé be ti ifi ca fé
IficaféavárosszélénRejtsmost
el címmel.Koncertésképkiállí-
tás Balogh Tibor előadómű-
vésszelésDrenyovszkyKingával.
Hangulat,Hammond,tea,kávé,
igeésbeszélgetésnovember9-
én, szombaton: Budapest XX.
ker.,AdyE.u.89.,evangélikus
nagyterem.
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A múlt héten Zólyomban (szlovák
nevénZvolen)jártamtestvérilátoga-
táson,aszlovákiaievangélikusoknyu-
gatiegyházkerületénekközpontjában.
Maitémámalapgondolatátazólyomi
evangélikustemplomfalántalálható
emléktáblaadja.EzatáblaNikolaiho
(Miklós) lelkészésGregoriho(György)
tanító emléke előtt tiszteleg, akiket
1527-benamaivároshatárábanevan-
géliumihitükértmegégettek.Történe-
tükfelidézésétMilanKrivda kerületi
püspökígykommentálta:„Areformá-
cióüzenetetúlhamarértide…”
Legyenszabadajobbérthetőség

kedvéértannyitmegjegyezni,hogy
ZólyomaTrianonelőttiMagyaror-
szágszervesrésze,melyBudapesttől
északramintegyszázötvenkilomé-
tertávolságbanfekszik.Ezatörténet
tehátnemegytávoliországba,hanem
a valamikori Magyarország akkor
még többségében magyarok lakta
városábavezetelbennünket.
Areformációésatűzfogalmasok-

kaltöbbszálonfonódikössze,mint
amennyit erről általában gondolni
szoktunk.
A középkori egyházban kiemelt

helyevoltatűznek.Egyrésztsokat
beszéltekróla.Azörökkárhozattü-
zérőlésatisztítótűzről,amelyeknek
rémséges gyötrelmeit pedagógiai,
missziói,de–tegyükhozzá–hatal-
miszempontokbóliselőszeretettel

használták.Sajnosfölditisztítótüze-
ket,máglyákatislobbantottak,ami-
koraveszélyesellenfelektől,azeret-
nekektőlilymódonigyekeztekmeg-
tisztítaniazegyházatésavilágot.
EricTillLuther címűfilmjébenez

úgyjelenikmeg,hogyTetzelJánosDo-
monkos-rendiszerzetesazegyikné-
metvárosfőterénegyzseniálisanfel-
építettbemutatóttartabűnbocsátó
cédulák áldásairól. Illusztrációkép-
pennemcsakatűzbengyötrődőkár-
hozottakat ábrázoló képet mutatja
be,hanemanagyobbhatáskedvéért
mégasajátkezétislátványosanmeg-
égeti.Üzenetearrólszól,hogyazegy-
házsegítenikívánaszegénylelkeken,
éshogyabűnbocsátócédulamicso-
davisszanemtérőnagylehetőség…
Amásikszerzetest,areformációt

elindítóÁgoston-rendiLutherMár-
tont éppenabűnbocsátócédulákhát-
terébenlévőteológiahamisságaés
hazugságalobbantottalángra.Jóhi-
szeműen,avisszaéléskorrekciójában
bízva,apápátólismegértőtámoga-
tást remélve tűzte ki 95 tételét a
wittenbergi vártemplom kapujára.
Akulisszákmögénemlátóembert

néhaazacsalódáséri,hogyolyasmi-
befutbele,amiazelképzelhetőleg-
rosszabbatistúlszárnyalja…Lutheris
ígyjárt.Amikorkezébevetteapápai
átokbullát,akkorvíz-,demondhatjuk
ígyis:tűzválasztóhozérkezett.Krisz-

tushozvagyaKrisztusútjárólletértegy-
házhozlegyenhűséges?Nemegysze-
rűszobaielméletieskedésvoltez,ha-
neméletbevágó,egzisztenciáliskérdés.
Ismerteaviszonyokat.Tudta,hogy

hamegmaradazáltalafelismertteo-
lógiaiigazságmellett,azakárazéle-
tébeiskerülhet.Alattaisfellobban-
hatamáglya,mintahogyanhamaro-
sanmeggyulladteretneknekbélyeg-
zettírásaialatt,melyeketlátványosan,
máglyákontüzeltekel.
AmikorLutherazátokbullátatűz-

bevetette,atűzbenapápaipecsétle-
olvadt róla, Luther sorsa azonban
megpecsételődött.Amireviszontsem
ő,semellenfeleinemszámítottak:bá-
torfellépésepéldáválett,éshírefutó-
tűzkéntterjedtszét.EzzelLuthernem
elszigetelődött,hanemegyfontosmoz-
galomlelki, szellemivezetőjévévált.
Atűzazegyházkereteinistúllé-

pett.Olyasmireisátterjedt,aminem
voltazeredetitervben,ésamiLu-
thertismegrendítette(lásdaparaszt-
háborúpusztításait).
Azegyháziésvilágihatalomössze-

zárt.Közösenpróbáltákafellobbant
tüzetalegkeményebbmódszerekkel
eloltani.Awormsibirodalmigyűlés
utánhazánkbanisradikálistörvénye-
kethoztaka„veszedelem”megállítá-
sára.1523-ban(mindösszekétévvel
Worms után) az LIV. törvénycikk
fej-ésjószágvesztésthelyezettkilátás-

baalutheránusoknak.Kétévvelez-
után,1525-benaIV.törvénycikkakö-
vetkezőtmondtaki:„Alutheránuso-
katismindkikellirtaniazországból;
ésbárholtalálhatók,nemcsakazegy-
házi, hanem a világi személyek is
szabadonfogjákeléségessékmeg.”
ALélektüzétazonbannemtudta

megállítani a testet fenyegető tűz.
Azeszmékszabadáramlásánaknem
tudottgátatszabniatűzzelfenyege-
tő,szigorúmagyartörvényektűzfala
sem.NemcsakLutherbátorfellépé-
sénekhíre,detételei,cikkeiisátjutot-
takamagyarhatáron,éselértekha-
zánkba.Báralángokitt-ottfel-felcsap-
tak–mintZólyombanMiklóslelkész
ésGyörgytanítóalatt–,azevangéli-
umazonbantűzsebesenterjedt.
Néhányévmúlvamárnemlehetett

atörvénytvégrehajtani,mertama-
gyarországilakosságnagyobbrészea
reformációhatásaalákerült.Amág-
lyaZólyombansemvoltképesmeg-
állítaniaSzentlélektüzét.Akiklátták
az evangéliumért tűzbe menőket,
megértettékavértanúkbizonyságté-
telét.„Mertmithasználazembernek,
haazegészvilágotmegnyeri,lelkében
pedigkártvall?” (Mt16,26)
PárévmúlvaZólyomvárosának

teljeslakosságaevangélikussálett.A
katolikustemplombanisanyanyelven
hirdettékazevangéliumot,ésfelcsen-
dültekareformációhimnuszai.

Köszönetéstiszteletazevangéli-
umértéletüketkockáztatóésodaadó
elődöknek:Luthernekésmunkatár-
sainak, Miklósnak és Györgynek,
valamint sok-sok ismeretlennek,
akiknekvéremagvetésvolt.Legyen
áldottazemlékük!
Az emlékezés segítsen minket,

maievangélikusokatisabban,hogy
felfedezzükazevangéliumigaziér-
tékét.Forrósítsafelkihűltszívünket.
Csodálkozzunk rá Isten Krisztus-
bannekünkisajándékozottszerete-
tére,aszámunkraingyenessé(vagy-
iselérhetővé)tettkegyelemre,hogy
éljünkvele,ésmindennapiküzdelme-
inkbenerőforráslegyenszámunkra.

Areformációtüze é gtÁjOlÓ

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

Amúltszombatiúrvacsorásistentisz-
teleten Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli)Egyházkerületpüspöke
hirdette Isten igéjét.A liturgiában
SmidéliuszZoltán somogy-zalaies-
peres,valamintDemeDávid ésMa-
koviczkyGyula, atársultgyülekezet
lelkészeiműködtekközre.
Ahomokraésakőszikláraépített

házpéldázata(Mt7,24–27)alapján
apüspökarrólbeszélt,hogyajóalap
nemcsakazépületek,hanemazéle-
tünkszámáraisfontos.Hozzátette:
„Atemplomazazáldotthelylehet
számunkra,aholarrólakőszikláról
hallunk,aki–mindenferdeségünk
ésnyomorúságunkellenére–meg-
tartjaazéletünket.”
Azalkalmatkövetőközgyűlésena

gyülekezettörténeténekismertetése
utánköszöntésekhangzottakel.Töb-
bekközöttSmidéliuszZoltánespe-
res, dr. Hári Tibor egyházmegyei

felügyelőésBednyákVince helyiró-
maikatolikusplébánosadtaátjókí-
vánságaitamegjelenteknek.
A hálaadás a faluházban tartott

szeretetvendégséggelértvéget.
g AdámiMáriafelvétele

150évesapatitemplom
b Templománakszázötvenedikszületésnapjátünnepelteoktóber26-án,
szombaton délután a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus
Egyházközségheztartozópatileánygyülekezet.Atelepülésenélővendere-
detűevangélikusok1863-banszenteltékfelaneogótikusstílusúépületet.
Ahajlékot1947-benavilágháborúspusztításokmiattújjákellettépíteni.

Zólyomban(Zvolen)jártmúltpéntekenSzemereiJános, aNyugati(Dunán-
túli)Egyházkerületpüspöke.MilanKrivda kerületipüspök(képünkönbalra)
meghívásáralátogatottel–dr.SmidéliuszLászló kerületimásodfelügyelőkí-
séretében–aSzlovákiaiEvangélikusEgyházNyugatiEgyházkerületénekszék-
helyére.Azegyházvezetőkszívélyeslégkörben,magyar,németésszlováknyel-
vencseréltekeszmétakerületeikközöttikapcsolatépítéslehetőségeiről.A
tolmácsolásbansegédkezettahelyigyülekezetlelkésze,JánPodlesný is.

g AdámiMáriafelvétele

b Protestánsegyházainkbanoktó-
ber utolsó hetében kulminál-
takareformációemléknapjaal-
kalmábólrendezettesemények.
A Magyarországi Egyházak
ÖkumenikusTanácsa(MEÖT)
által szervezett programsoro-
zat(biblia)vasárnapiünnepiis-
tentiszteleténekapesterzsébe-
ti baptista imaház adott ott-
hont.Azökumenikusalkalom
igehirdetője a Magyarországi
Evangélikus Egyház (MEE) el-
nök-püspöke,GáncsPéter volt.

Pesterzsébeten messziről világít a
baptistaimaházüvegkeresztje,amely
idénazáróúrvacsorásistentisztelet-
rehívogattaa reformációhavában
„ünnepbe öltöző” protestáns fele-
kezetekhíveit.
Ahelyibaptistalelkipásztor,Kato-

naBéla ésPappJánosbaptistaegyház-
elnök mellett az ökumenikus alka-
lomszolgálattevőjevoltdr.Steinbach

József reformátuspüspök,aMEÖTel-
nöke,PatakyAlbertpünkösdiegyház-
elnök,CsernákIstvánmetodistaszu-
perintendensésdr.FischlVilmos evan-
gélikuslelkész,aMEÖTfőtitkára.Az
estgazdagzeneianyagátapesterzsé-
betibaptistaénekkarszolgáltatta.
GáncsPéterZsid6,12és Jer 15,16

alapjánhelyezteajelenlévőkszívére:Is-
tenigéjenemaranymondásokgyűjte-

ménye,nemszentszöveg,hanemtáp-
lálék,mindennapikenyér,amelyetmeg
kell rágni, meg kell emészteni. Az
evangélikuselnök-püspöknemtitkol-
ta: Isten igéje sokszor kemény ele-
del…Templompadbanisellehetkár-
hozni–idézteaneméppszívmelenge-
tőmondást–,rávilágítva,hogyatalál-
kozáshozaszíveketiskikelltárni.Meg
kellbecsülnünkareformációörömüze-
netét – zárta mondandóját –, azt,
hogyIstenigéjeiskeresminket.
A közös gyökerekre emlékezők

azÚrmegterítettasztaláhozjárultak.
Akelyhetareformációadtavisszaa
népnek,ezértazúrvacsoravételkü-
lönösenfontoselemevoltazünne-
pialkalomnak,amelybenaprotestáns
egyházakegységétismegélhettéka
szentséggelélők.
BúcsúzóulFischlVilmosMEÖT-

főtitkárinvitáltaazünneplőketok-
tóber31-éreaVII.kerületiReformá-
cióiemlékparkba,majdafasorievan-
gélikustemplombantartandómeg-
emlékezésre.
Idekívánkozóhír,hogyoktóber28-

án,(apéntekimunkaszünetinapmi-
attelőrehozott)lapzártánkutánmutat-
tákbeEvangélikusHittudományiEgye-
temünkönaLutherválogatottművei
könyvsorozatújabbkötetét,amelyLu-
therMárton levelezésébőladközrevá-
logatást.Akötetről,illetveakönyvbe-
mutatórólterveinkszerintkövetkező
lapszámunkbanszólunkbővebben.

g K.A.

Reformációünnepbibliavasárnapon

1517mótafrissebben!–ezzelajelszóvalrendeztékmegsokéveshagyományt
követveoktóber26-ánareformációiemlékfutástaVárosligetben.Arendez-
vényfővédnökeidénisNovotnyZoltán sportriportervolt.Egyházunksaj-

tóbizottságánakésaProtes-
tánsÚjságírókSzövetségének
elnöke–arövidigeibeveze-
tőtkövetően–buzdította
testiésalelkiegészségmeg-
őrzésére,amelynekarend-
szerestestmozgásugyanúgy
része,mintareformációteo-
lógiaifelismeréseinekfolya-
matostanulmányozása.Ez-
után a többmint negyven
résztvevő–alaposbemele-
gítést követően – nekivá-
gottaz1517méterestávnak.
Együttfutottakreformátu-
sok, baptisták, metodisták

éstermészetesenevangélikusok.Akiteljesítetteatávot(elsőkéntTamásyAnd-
rás 7.osztályosevangélikustestvérünknek–rajtnálkészültképünkelőteré-
ben–sikerült),aPestiEvangélikusEgyházmegyeajándékakéntpólótvagy
kitűzőtkapottemlékbe.Azalkalomimádsággalésáldássalértvéget.
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Slovenská príloha
Stranuzostavila:HildaGuláčiová-Fabuľová

SvätéPísmočastopoužívaobrazy.V
1Pt2,4–5človekaprirovnávakuka-
meňom.Naprvýpohľadsanámto
zdánelogické,veďkameňjeneživá
hmota. Je obrazomchladu… lenže
dôvodtohtoprirovnaniaplyniezre-
ality, naozaj sme ako tie kamene:
tvrdí–neviemesiodpustiť,zvaľujeme
vinu jeden na druhého-necítime:
nevšímamesi,čotrápiiných…Tvr-
dí,chladníanecitlivíjednotlivcivy-
tvárajúprostredie,vktoromnietpri-
jatia,nietdôvoduopäťsadoňvrátiť.

Ži vý ka meň
Slovnéspojenie„živýkameň”zniene-
zmyseľne.Veďakomôzekameňožiť.
BožieSlovosvedčí,žetátopremena
jemožnáibavďakaJežišoviKristovi.
Stalsačlovekom-kameňom-apritom
zostaldokonalý,čistý.Nečudujmesa,
žespojenieživýkameňnedokážeme
pochopiť.AjJežišbolnepochopený,
odmietnutý.Jednoduchoboliný.Bol
pravýmopakomnašejtvrdosti,necit-
livosti,šíreniachladuazraňovania.
Zaujímalsaotýchnajposlednejších,
milovalbezdôvodu,odpúšťal tým,
ktoríMuublížovali.
Akomôžemeožiťmyostatní,kto-

rísmemŕtvíprevlastnéprestupenie
ahriechyEf2,1
Jediný spôsob je pristupovať k

Nemu,živémukameňu.Toniejejed-
norazovázáležitosť,alenepretržitý
proces.BezJežišaKristaniejemožná
zmena.VňomacezNehosmepri-
jalispasenie,atak ibaOnnástvr-
dých, chladných, zraňujúcich do-
kážepremienaťnasvojobraz.Bez
NehoamimoNehonemámešancu.

Bu do va nie bez Kris ta
Mnohíbudujúsvoježivoty,manžels-
tváarodinybezJežiša.Dokoncaje
možnéajcirkevnýzborbudovaťbez
Neho,rovnakoakoajmnohéspolky
vcirkvifungujúnainomzákladeako
naKristovi.Ajsamidokážemedo-
siahnúťurčiteúspechy,veďmnohé
manželstváarodinyvyzerajúideál-
ne,usporiadané.Ježišovopodoben-
stvoostaviteľoch–Mt7,24–27.
A Pavlové slová o budovaní –

1Kor3,10–15–násvšakvarujú,aby
smeneprestajneskúmalizáklad,na
ktoromstojíme.čojebudovanebez
podriadenostiKristovi,saskôrčine-
skôrrozpadne.Nezáležínamomen-

tálnom úspechu. Určite by každý
dokázalpoukázaťnarodiny,ktorénie
súveriace,apredsažijúpriamprí-
kladne.Netrebaibaimtobraťalebo
hľadaťichskrytéslabiny-Písmojas-
nehovorí,ževšetko,čojebudované
bezKrista,razpadne.Niečoužtu
včasnosti,mnohéažpredJehotvá-
rou.

Kris tus-zá klad stav by
Vuvedenombiblickomtexte–1Pt
2,4–5–jedvakrátpoužitéslovodu-
chovný-grécky pneumatikos-tzn.
Duchompreniknutý.Podľapreklado-
vanýchabiblickýchslovníkovjevo-
stromprotikladesvýrazmipsychikos
asarkikos.
Pojem psychikos znamená po-

zemský, dokonca živočísny. Slovo
sarkikos sa prekladá ako telesný,
hmotný,pozemský,pominuteľný.
Musímesapýtať,akobudujeme

našeosobnéživoty,rodinyacirkev-
nézbory.Novázmluvanámbudova-
nieduchovnéhodomunajviacpri-
bližujenaosobeapoštolaPavla.Zá-
kladomjehozvestibolukrížovaný
JežišKristus–1Kor2,2–Vcirkev-
nýchzborochkaždúmyšlienkupod-
roboval v poslušnosť Kristovu. –
2Kor10,5–Tedanieposlušnostite-
luadušičloveka,tomu,čočloveku
vyhovuje, čo mu je milé, ale po-
slušnostiKristovi.OnjePán.Toje
základduchovnéhobudovania.

so la sc rip tu ra ale bo 
so la Hu ma ni ta?
Hocisahrdímetým,žesmecirkvou
Božieho Slova, v posledných de-
saťročiachsaznašíchdomácnostívy-
tratilo. No najviac sme poľavili v
poslušnostiapodriadenostiPánovi.
Jasnúzásadureformácie„solaScrip-
tura” smenahradili výrazom „sola
Humanita”.Namiestotoho,abysme
detiviedlikposlušnostirodičom,ho-
vorímeoichslobodeaprávach.Po-
malyzačnemetrestnestíhaťtoho,kto
bude presadzovať prísnu výchovu
podľaPísma.–Napr.Žid12,7–11–
Taktiežsaakosibojímenahlasvyslo-
viťslovaapoštolaPavla,žemužje
hlavouženy–1Kor11,3–,žeprvo-
radoupovinnosťoumužajemilovať
ženuakoKristusmilovalcirkev–Ef
5,25–ažeženamábyťpoddanásvoj-
mumužovi,–Ef5,24

MôžemeísťradradomPísmoma
skúmať,včomposlúchameavčom
ignorujemePánovuvôľu.Podľatoho
môžeme poznať, či budujeme du-
chovnú,telesnúčiduševnústavburo-
dínacirkvi.Nie je ľahkévždypo-
sluchnúť,podriadiťsa-lebotozname-
násmrťprenašestaré„ja”.Akoľah-
ko sa nám opakuje po apoštolovi:
SpolusKristomsomukrížovanýa
nežijemužja,aležijevomneKris-
tus.–Gal2,19–20–aleakoťažkosa
tozavádzadokonkretnýchoblastíre-
álnehoživota.

Každý na svo jom mies te
Niktoznássanerozhodol,doakej
dobysanarodí,niktoznássinevyb-
ralrodičov.Otýchnajzákladnejších
okolnostiach nášho života rozho-
dolBoh.Onakomúdrystaviteľpo-
ložilnás–kamene-dostavbynašich
rodín, cirkevného zboru, národa.
Nesnažmesasamivytrhnúťapreložiť
nainémiesto.Bohmásnamiplán
tam,kdenáspoložil.Tamnáschce
obrusovať,formovaťprávetýmika-
meňmi,ktorénásobklopujú,dotýka-
júsanás.Právetí,ktorýchpokladá-
me za najnepríjemnejších, sú ná-
strojmi v Božích rukách, aby zo-
mieralonaše„ja”aabynásnímiako
kameneformoval.
Častosnívameoideálnejrodine,

ideálnychbratochasestrách-ajfará-
rovi-v cirkevnomzbore…To je tá
našanespokojnosť,búreniesa.Ako
ľahkovyznáme:Kriste,TysimôjPán,
ahneďochvíľuchcemediktovaťa
rozkazovať.
Namiestotoho,abysmesapoze-

rali,kdebynámboloľahšie,deňčo
deň sa spýtajme: Pane, čo chceš,
dnesvomnezmeniť?Pane,kukomu
madnesposielaš?Pane,komuchceš,
aby som prakticky pomohol, po-
tešil?Pane,kohomôžemobdarovať
znadbytku,ktorýmsimapožehnal?
Pane,akomámslúžiťvmojejrodi-
ne,vmojomcirkevnomzbore?
Každý z nás svojím postojom k

JežišoviKristovi,akotomuzákladné-
muživémukameňuurčuje,čizosta-
ne chladným, mŕtvým kameňom
aleboživým.Vrodine,vcirkevnom
zbore, na pracovisku. Jednoducho
všadetam,kdenásBohumiestnil.

g ĽubomírĎuračka
zborovýfarár

Živékamene„KaždéBohomvnuknutéPísmojeajužitočnénaučenie,nakarhanie,na
napravanie…”(2Tim3,16)

„Niknemôžepoložiťinýzákladokremtoho,čojepoložený,atýmjeJežis
Kristus.” (1Kor3,11)

„PristupujtekNemu,živémukameňuľudmizavrhnutému,aleBohom
vyvolenémuavzácnemu,aajvysamiakoživékamenebudujtesanadu-
chovnýdom…” (1Pt2,4–5)

Prešlasomdlhouživotnoucestou,
kýmsompochopila,žeBohjeLás-
kaalenpriJehonoháchmôžemnájsť
pokoj i napriek tomu, že vo svete
vládneegoizmus,násilie,závisť,ne-
právnosť,neistota…Tažkéživotné
skúškymapriviedlikčítaniuBiblie,
pretožeprávevkritickýchchvíľach
kumnecezBožieslovoprehovoril
živýBoh.Nalialmisilyanádejebo-
jovaťďalej.
Kdoteraznajťažškejskúškevmo-

jomživotepatriloobdobie,keďmi
zomrelmanželaotrirokyneskôrne-
čakanenásilnousmrťouajsyn.Mys-
lelasomsi,ženedokážemuniesťten-
toťažkýkrížažejetomôjkoniec.No
prúd sebazáchovy ma nútil, vždy
keďmojetelozačalozlyhávať,privo-
laťlekárskupomoc.Samotaaprázd-
no,ktorésaumňapoodchodemo-
jichmilovanýchusadili,mikaždúse-
kunduvnucovalimyšlienku:„Načo
eštežitaprekoho?”Zostalamidcé-
ra,dvekrásnevnúčky,alevtedysom
sitoneuvedomovala.
Voslabenítelaidušezaútočilina

mňaešteajzlíľudiaasvojimiútok-
miminaháňalistrach.Veďminemal
ktopomôcť,poradiť,zastaťsama.
Vedelasom,žesamasaneubránim.
Raz,keďbolužpsychickýtlaknane-
vydržanie,otvorilasomBibliu,kto-
ráležalanastoleačítala:„…nebojsa,
lebojasomstebou,nepozerajustra-
šene vôkol seba, lebo ja som Boh
tvoj!Posilnímťaapomôžemtiipo-
dopriemťasvojouspásonosnoupra-
vicou.Nahanbu a posmech vyjdú
všetci,ktorízlosťoukypiaprotitebe.”
(Iz41,10–11)
Neverila som vlastným očiam.

Veď to kumne hovorilHospodin.
Bohjenaozajživý!Slovázneliešte
presvedčivejšie,keďsommedzinimi

vložilasvojemeno:„Nebojsa,Vlas-
ta,lebojasomstebou…” Tentoverš
mipomoholprekonaťčas,vktorom
bymabolstrachúplneochromil.
Útokyzlavytrvalopokračovaliďa-

lej.Mojamyseľsaichnemohlazba-
viť.Razráno,lenčosomotvorilaoči
donovéhodňa,užbolitu:myšlien-
kystrachuadepresiezneriešiteľnosti
problému.Akosombezmyšlienkovi-
tezačalaupratovať–robiťamyslieť
nainé–chytilasomdorúkčasopis
azalistovalavňom.Našlasompod-
čiarknuté:„UvaľnaHospodinavšet-
ky svoje starosti, On vykoná.” Tak
somsapotešila,žeopadolzomňna
všetokstrachavzápätíhonahradi-
laradosťzBožiehozasľúbenia.Vten
deňsombolatakášťastná,akobysom
našlavzácnypoklad.
RannéčítaniePísmaspolusoza-

mysleniamizTesnejbrányjepremňa
úžasnýmpovzbudenímdonového
dňa,akokeďsanamňahneďráno
niektomilousmejeapovieminiečo
pekné.Hneďsazdávšetkokrajšiea
ajriešenienejakéhoproblémusavi-
díľahším.
CitátyzBiblie,ktorésaučímna-

spämať,siopakujemvtedy,keďpo-
trebujem vyhnať z hlavy chmúrne
myšlienky,aleboťúžimvyjadriťvďa-
kuzaBožiumilosť,zaživot.Božieslo-
vomidávavnútornúsilunapreko-
návanie ťažkostí. Usmerňuje môj
pohľadnaskutočnétrvaléhodnoty,
lebojeťažkovyznaťsavmorihodnôť,
ktoréponúkatentosvet,zvlášť,keď
ječlovekeštemladý,zdravýaúspešný.
Trvaléhodnoty,tienezanikajúaniod-
loženímľudskéhotela.VeďajAndrej
Sládkovič hovorí: „Ale tie hviezdy
predsasvietiliapeknýživottiekvety
žiliadiamantvhrudenezhinie…”

g VlastaRobeková

„Nebojsa,
lebojasomstebou…”

Ó,naučnás,Pane,
chápaťBožieslová,
abysmevždyvnichnašli
cieľ– radosť zdomova.

Skadesiknámprišiel
hľadaťnásaspasiť?
Priniesolsiskvelýdar?
Srdcezmenilvoltár…!

Ónaučnás,Pane,
žiťpodľaTvojhoslova
nechužajvnászapočne,
chvíľažitianová.

Ónaučnás,Pane,
takvernemilovať,
bysmesanezdráhali
blížnemupomáhať.

Ónaučnás,Pane,
pevnevTebaveriť,
abysmenemuseli
daromnevsvetežiť.

Ónaučnás,Pane,
modliťsa,pracovať,
abysmeTizavšetko,
vedeliďakovať.

J.Valent

Panenaučnás…
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–Valljukbe,az egészségügyha-
zánkban nem sikerágazat. Ön az
OrszágosOrvosiRehabilitációsInté-
zetfőorvosakéntháromévvelezelőtt
mégis félretette gyakorlati gyógyító
munkáját,hogydöntéshozóiszinten
próbáljon meg problémákat orvo-
solni. Nehéz volt meghozni ezt a
döntést?
–Aztkellettmérlegelnem,hogy

kihasználom-eafelkínáltlehetőséget,
próbálom-emegvalósítaniazokata
–sokszorfrusztrációbólszületett–
ötleteket,amelyekaszakmábaneltöl-
töttkétévtizedalattfelgyülemlettek
bennem, vagy sem. Úgy éreztem,
hanemvállalomeleztatisztséget,
akkorakésőbbiekbennincsjogom
kritikákat megfogalmazni, hiszen
amikor tehettem volna, meg sem
próbáltamtennivalamit.
–Mennyiresikerültmegvalósíta-

niaaterveit?
– A tapasztalatom az, hogy az

egészségügysajnosnemtudsúlyának
megfelelő helyet elfoglalni a köz-
gondolkodásban.Miveligenössze-
tett,nehezenérthetővilágrólvanszó
–ráadásuljelentősösszegűanyagitá-
mogatásszükségesaműködtetéséhez
ésfejlesztéséhez–,atársadalmikö-
zegsokszoridegenkedésseltekinter-
re a szektorra. A helyzetet tovább
rontja,hogya szakmapolitika és a
nagypolitika egymásra hatásában
sincsmégtisztázvaahelyeazegész-
ségügynek.
Ennek ellenére vannak sikerél-

ményeink.Kiemelnémagyógyszer-
támogatás szabályozását, melynek
eredményekéntabetegekbizonyos
gyógyszerekértkevesebbetfizetnek,
csökkentazindokolatlangyógyszer-
fogyasztás,éstöbbpénzmaradtaz
egészségügykasszájában.
– Gondolom, a magyar orvosok

külföldrevándorlásaésaváltozatla-
nulhosszúkórházivárólistáklétein-
kábbkudarcnakminősíthető…
–Azelőbbifolyamatsokévvelez-

előttkezdődött,éshatavaly,illetveaz
idénnemsikerültvolnaemelnünka
fizetéseken,mégtöbbenmentekvol-
na el az országból.A várólistákkal
kapcsolatbanelőszörazadatminősé-
getkellettrendbehozni,ezértkerült
a nyilvántartási funkció a betegek
mozgásaitataj-számmenténponto-
san„látó”betegbiztosítóhoz,azOEP-
hez.Jelenlegazúgynevezettelőjegy-
zésésavárólistaelkülönítése,valamint
a jelentési fegyelemszankciókkal is
történőjavításavansoron.Ezekután
lehetcsakareálisvárakozásiidőmö-
göttállókapacitás-,szakemberhiány
ügyébenjóllépni.
–Hazánkbanisidőrőlidőreelőke-

rülazaktíveutanáziaengedélyezé-
sénekkérdése;legutóbbnyáronvolter-
rőlegynagyobbvita.Önnekmiavé-
leménye?
–Azeutanáziátáltalábansemtá-

mogatom, Magyarországon pedig
különösképpennem.Orvosiszem-
pontból azt mondom: az állandó
fejlesztéseknek köszönhetően gya-
korlatilagmamárnincsolyanfájda-
lom,amelyetnelehetneelviselhető-

vé tenni, és emiatt kellene az élet
azonnalibefejezésétkérni.Azmás
kérdés,hogyegyesekamegoldatlan
szociális vagy családi problémákat
akarják az eutanázia módszerével
orvosolni.
Haddmondjakerreegypéldát.Az

Országos Baleseti Intézet éjszakai
ügyeletesekéntszámtalanszorkellett
aműtétszükségességérőlgyőzköd-
nömaszociálisotthonokbólcomb-
nyaktörésselbehozottnyolcvan-va-
lahányévesembereket.Köztudott,
hogyacombnyaktöréstszenvedettek
esetébennyolcvanévazátlagéletkor,
és ha rövid időn belül nemműtik
megabeteget,akkornemélitúl.Em-
berilegmegértettemahelyzetüket–
családjuknemvolt,vagymárrégóta
senkisemlátogattaőket,ezértmár
nagyonszívesenitthagytákvolnaezt
aföldivilágot.Nagyonkérdéseslen-
neugyanakkorazilyen,nyilvánvaló-
annemorvosszakmaidilemmaese-
téna„könnyűésgyors”megoldástja-
vasolni.
–Ha jól tudom, a PhD-fokozat

megszerzéséértírtdisszertációjaise
témakörbenmozgott2005-ben…
–Ígyvan.ManningerJenő–egyéb-

kéntszinténevangélikus–világhírű
kézsebészprofesszorvoltatémaveze-
tőm. Ötezer, döntően combnyak-
vagycsípőtájitöréstszenvedettbete-
getkövettünkegyévigEurópa-szer-
te.Egyrészükazészakiállamokban
–Hollandia,Dánia,Svédország–élt,
mígamásikrészükdéliországokban
–Görögország,Spanyolország,Olasz-
ország–lakott.Bárműtéteiksorán
ugyanazokatazorvosimódszereket
alkalmazták, szociológiai és anyagi
szempontbólóriásikülönbségekvol-
takakéttérségbetegeiközött.
A végső eredmény pedig még

minketismeglepett.Azészakiterü-
letekenezenidősembereknekahat-
van százaléka egyedül vagy intéz-
ménybenélt,amikorbalesetebekö-
vetkezett.Aműtétutánkomolyre-
habilitációbanvettekrészt.Anagy-
családbanélődélibetegeketaműtét
után–intézményesrehabilitációhí-
ján – családjuk ápolta. Négy hó-
nappal később azt láttuk, hogy ez
utóbbiországokbanabetegekközül
az északiakhoz képest másfélszer
többenéltekmég.Az,hogyközösség
vetteőketkörül,kiszolgáltákőket,
hogyfontosakvoltakmásokszámá-
ra,mentálisansokatjelentett.Álla-
potukviszontsokkalrosszabbvolt:
jelentősrészüknégyhónappalasé-
rülésutánmégfekvőbetegmaradtaz
egészségügyirehabilitációbanrészt
vettészakibetegtársaikkalszemben.
Ottaz,akitúlélt,párhónapmúlva
márújraelláttamagát.
–Néhányévvelezelőttazegyházi

köztudatbanisigenelevenenéltaz
evangélikuskórházterve.EnnekÖn
voltazegyikfőmotorja.Hogyállma
elsőkórházunkügye?
–Áll.Mintismeretes,egykisebb

rehabilitációs szakkórházat szeret-
tünkvolnalétrehoznibajoregyházi
segítséggel,illetvetöbbismerthazai
orvosprofesszortámogatásával.2002

és2008közöttsikerülteljutniakor-
mányhatározat és közigazgatási
egyeztetésfázisába,deaminisztéri-
uméléntörténtgyakoriváltozások
miatt–nyolcévalattnyolcminisz-
ter–érdembennemhaladtunkelő-
re.Mamáraztmondom,ebbenisaz
Úristengondviselésenyilvánultmeg,
mertaszervezéselejénsenkisemlát-
hattaelőrea2008-asgazdaságivilág-
válságot.Azpedigegyindulókórhá-
zatsúlyosanmegterheltvolna.
Állami törvényeink értelmében

azegyházaksajnosnemkapnakki-
egészítőállaminormatívátazegész-
ségügyterületén,bársokatküzdünk
érte.Zárójelbenjegyzemmeg,hogy
szociálisésköznevelésiintézmények
esetén jár a normatíva. Ha lenne
evangélikuskórházunk,aztnekünk
is kettős finanszírozással kellene
működtetnünk,vagyisafenntartó-
nak,jelenesetbenazegyháznakkel-
leneazamortizációsköltségekfede-
zetétbiztosítania,tehátfinanszíroz-
niaazépületekésaműszerekkarban-
tartását,fejlesztését.Ezjelenlegolyan
pluszterhet róna kis egyházunkra,
amelyet véleményem szerint nem
tudvállalni,illetvecsakakkor,hae
paraméterekmegváltoznak.
–Huszonötévvelezelőtt,1988-ban

alakultmegaMagyarországiEvan-
gélikusIfjúságiSzövetség.Aszervezet
megálmodóiazegyháziifjúságimun-
kamegújítását,illetveújraszervezését
tűztékkicélul.Önottvoltazalapí-
tókközött,elnökségitaglett,sőt1991-
tőlnégyévenátazelnökitisztségetis
betöltötte. AMevisz számos olyan
kezdeményezéstindítottútjára,ame-
lyekegyházunkéletébeszervesenbe-
épülveamainapigmeghatározók–
gondolok ittazországoshittanver-
senyre,azevangélikusgimnáziumok
országostalálkozójáravagyazenei
táborokra.Énmostmégisamozgás-
sérültekkelfoglalkozóBárkaszakcso-
portmunkájátemelnémki,amelynek
indulásánálÖnemblematikusszere-
petvállalt.
–Amikoraszervezetetéletrehív-

tuk,magamazorvosihivatáskezdeti
nehézségeivel küszködtem. Trau-
matológuskéntkevésnekéreztema
kórházimunkát,észavart,hogyatár-
sadalommennyirenemvesztudo-
mást fogyatékkal élő embertársa-
inkról.
–Ezperszenemfeltétlenülazát-

lagemberhibája,hiszenaszocializ-
musidejénelrejtve,ahétköznapokban
nemláthatóan–példáulegykorivi-
dékikastélyokban–éltekasérültek.
Merthogyugyeaszocialistatársada-
lombannincsenekfogyatékosok…
–Korábbanazegyházidiakóniai

munkának nagy hagyományai vol-
tak,ezértaMeviszindulásakornéhá-
nyaneziránybanisszerettükvolnafel-
kelteniafiatalokérzékenységét.Dr.
GadóPál kezdeményezéséreéssegít-
ségével–akiakkoraMozgáskorláto-
zottakEgyesületeiOrszágosSzövetsé-
génekfőtitkáravolt–szerveztükmeg
1989-benazelsőmozgássérülttábort
aVasmegyeiBorgátán.Mindenkez-
detlegességeellenéreolyannyirajólsi-
került,hogyakövetkezőévbenKovács
Imre néhaievangélikuslelkészésfe-
lesége,aszinténlelkészTóthMárta lett
–johannitasegítséggel–aszervező
házigazdájaatábornakKemenesmi-
hályfán.Aztutánanagyonsokmásik
iskövette.Emellettazifjúságiszerve-
zetelsőidőszakábanállamigondozot-
takszámáraisszerveztünknyáritá-
borokat–ezzelkapcsolatbanazazóta
tragikuskörülményekközöttelhunyt
AndorkaEszter lelkésznőnevétemel-
hetnénkki–,illetveifj.Zászkalicz-

ky Péter vezetésével elindultak a
vaktáborokis.
–AMeviszsokféletevékenységekö-

zülhaddemlítsemmégazegyháztör-
téneti múlt feltárásával foglalkozó
munkaágat, amelyben annak ide-
jénÖnisigenaktívszerepetvállalt.
Miérttartottákeztfontosnak?
–Anyolcvanasévekbenkerültem

beleabbaaközösségbe,amelynektag-

jai–BárdossyGyörgy,CsepregiAnd-
rás, Fabiny Tamás, Ittzés András,
ifj.ZászkaliczkyPál ésmégsokanmá-
sok–azonigyekeztek,hogyazegy-
házi ifjúságimunkamegújulva to-
vábblépjenarrólapontról,amelyeta
hetvenes–nyolcvanasévekben,aszi-
gorútiltásidőszakábanafótiMan-
dák-otthonbantartottkántorképző
tanfolyamok,illetveagyenesitábo-
rok nem könnyű szolgálata révén
elérhetett.EzvezetettaMevisz1988-
asmegalakulásáhozis.
Szociológiailagvitathatatlan,hogy

azalapítóközösségbenmeghatározók
voltakazok,akiknekcsaládtagjait–kü-
lönféleokokból–korábbanhátrányos
megkülönböztetésekérték.Ezóhatat-
lanulmagávalhoztaazegyháztörténeti
múlt feltárására való törekvést, és
megalakultazúgynevezettegyháztör-
ténetikutatószakcsoport.Tagjaifon-
tosnaktartottákmegszólítaniazokat
alelkészeket,akiketkorábbanszinte
ellehetetlenítettekaszolgálatvégzés-
ben,ezáltalnehézéletkörülményekkö-
zéjutottak.Ígyszületettmegakétré-
szes,Nemvoltamegyedül címűinter-
júkötetvagyaTúróczyZoltánpüspök
hagyatékátfeldolgozókönyv.
–Utólaghogyanértékelia Nem

voltamegyedülcíműmunkát?
–Egyháztörténeti vagy szakmai

szempontból lehetnek vitatható
pontjai.Jelentőségeazonbanmais
abbanáll,hogyolyanemberekőszin-
tevallomásaitőriztemeg,akikegy-
résztmárnincsenekközöttünk,más-
résztazelőzőkorszakbannemjutot-
takszóhoz,ésnemmondhattákel,
hogyláttákőkazegyházfennmara-
dásánakakérdését.
–Kétszerisvoltegyházunkzsina-

tának tagja, a 2006-os általános
tisztújításidejénazÉszakiEgyház-
kerületfelügyelőjelöltjekéntmutatko-
zottbeaz EvangélikusÉlethasábja-
in,illetveafentemlítettevangélikus
kórház ügyének zászlóvivőjeként is
közismerttélett.Miazoka,hogyaz

utóbbiévekbenkevesebbszerhalljuk
anevétazegyháziközéletben?
–Elsősorbanazidőhiány.Amióta

elvállaltamazállamtitkár-helyettesi
posztot,anégyegyházialapítványi
kuratóriumitisztségemrőlislemond-
tam, részben a jogszabály alapján
fennállóösszeférhetetlenségmiattis.
Azonbanafótigyülekezetbenigyek-
szem a korábbinál nem kevesebb

időttölteni–feleségem,Cserhátiné
SzabóIzabella ottalelkész.Alegfá-
jóbbmégisazvolt,amikorakórus-
tagságrólkellettlemondanomapró-
bákrólvalóállandóhiányzásmiatt.
–Egyházikörökbenrégebbenúgy

mutatkozottbeviccesen,mintafóti
„papné”.Tizennégyévvelezelőttpedig
–negyedikgyermekükszületéseután
– Ön maradt otthon gyesen, ami
abban az időben még ritkaságnak
számított.
–Akkorazegyházitörvényekér-

telmébenalelkészkismamákcsakfél
évigmaradhattakaszolgálatilakás-
ban.Hautánanemtudtákmegolda-
ni–példáulanagyszülőksegítségé-
vel–agyermeknevelést,ahelyette-
sítésidejéreazőkethelyettesítőkol-
légánakkellettátadniukaszolgálati
lakást.SzerencséreDani fiunkszü-
letésekor megvolt a lehetőségünk
arra,hogyénmaradjakotthon.Az
Úristenajándékavolt,hogyvelemég
utoljáraátélhettemazapaságminden
örömét,apelenkázástólasétáltatá-
sig.Hacsaktehetjük,esténkéntmég
mindigegyüttolvasunk.Sokatjelent
nekemezacsaládiháttér.
–Egyhónappalezelőtt,szeptem-

ber29-énemlékezettmegahatvani
gyülekezetarról,hogyAlbertSchwei-
tzerNobel-békedíjasevangélikuslel-
kész,orgonaművész,orvosazafrikai
őserdőperemén,Lambarénébenszáz
évvelezelőttalapítottamegkórházát.
AzünnepségenÖntartottrólaelő-
adást.Néhánymondatbanhogyan
fogalmaznámeg,mitjelentanagyor-
voselődazÖnszámára?
– Igazi példakép. Kevés olyan

nagyszerű területe van az életnek,
mintazorvoslás.Mindenfáradtságés
próbatételellenéreAlbertSchweitzer
ajándékkéntéltemeg,hogyembertár-
saiszenvedésénenyhíthetett.Odaszá-
násaéselkötelezettségeösztönzőle-
hetmindazokszámára,akikkomo-
lyanveszikazorvosihivatást.

g BodaZsuzsa

„Többrétegű”útonjárva
Beszélgetésdr.CserhátiPéteregészségpolitikáértfelelőshelyettesállamtitkárral

b Ornitológusnakkészült,deamadaraktanulmányozásahelyettvégül
azemberitestgyógyításánakrejtelmeibenmerültel.Iskolaiéveialatt
azamatőrszínjátszásésarendezéssemállttávoltőle,szervezőkész-
ségepedig–néhányévvelkésőbb–aMagyarországiEvangélikusIf-
júságiSzövetség(Mevisz)kereteinbelülteljesedettki.Ámnemcsak
ezenkeresztülkötődikszorosanazevangélikusegyháziésgyüleke-
zetiélethez,hanemlelkészfeleségerévénis.Egészségpolitikáértfe-
lelőshelyettesállamtitkárkéntsorozatosküzdelmekállnakmögötte
amagyaregészségügyútvesztőjében.Dr.CserhátiPéterrel beszélge-
tésünksoránolykorkényestémákatisérintettünk…
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ZweiEindrückesollenzumJubiläum
der gemeindlichen Verbindungen
einandergegenübergestelltwerden:
HolgerStephan schildertseineErin-
nerunganseineersteFahrtnachUn-
garn und damit das Fremde, das
das ihm damals noch unbekannte
Ungarn
„WirsindzweiWochennachErlö-

schenderVisa-PflichtmitdemZug
nachUngarngefahren.BeimDurch-
querendesEisernenVorhangswur-
deesunsziemlichmulmig.Eswar
nochallesvorhanden.DieWachtür-
me, der Stacheldraht, die Schein-
werfer.Danachkamenwirunsvor,als
wärenwirvierzigbisfünfzigJahrezu-
rückindieVergangenheitgekommen.
Eswar,alswäredieZeitzurückge-
drehtworden.Kannmansichheute
kaumnochvorstellen,abereswarda-
malsso.InBudapestangekommen,
stelltenwirunsaufdenBahnsteigund
warteten.Wir kannten keinen der

Ungarn.AmAnfangwaresbeklem-
mend,weilwirNürnbergeraufdem
Bahnhofgetrenntwurdenunduns
laut Plan erst am nächstenAbend
wiedersehenwürden.FremdeStadt,
fremdeSprache,fremdeMenschen.
EsgabdamalskeineHandys,keine
Möglichkeit also, Kontakt zu den
Anderenzuhalten.SostandenwirSe-
baldermitdenNürnbergerNachrich-
ten in der Hand in Budapest auf
demBahnsteigundwarteten.Nach
kurzerZeitwarenwirumringtvonet-
lichen fremden sehr freundlichen

Menschen,diesichineinerunsun-
verständlichen Sprache unterhiel-
ten,unterbrochenvonBlickenund
Zeichen.ImNachhineinstelltesich
heraus,dassindieserRundedieVer-
teilungaufdieGastfamilienbeschlos-
senwurde.Sowurdenwirschließlich
aufdemBahnhofgetrenntzuunse-
renGastfamiliengebrachtundder
restlichenFamilievorgestellt.“
Diese Fremdheit wurde freilich

schnellüberwunden–undeinherz-
liches Miteinander entstand. Das
ErntedankfestnahmGerhardSchorr,
PfarreranderSebalduskirche,zum
Anlass,umdenDankfürdiePartner-
schaftvorGottzubringen–ähnlich
wiedieGaben,diedenAltarraumder
Burgkirchezierten.InseinerPredigt
sagteer:
„AndiesemErntedank2013feiern

wirebensostaunendunddankbardie
30JahrepartnerschaftlicherBezie-
hungen zwischen Eurer Burg-Ge-

meindehierinBudapest
undunsrerSebalderGe-
meinde am Fuß der
NürnbergerBurg.Wenn
wirzurückblicken,dann
können wir nur wieder
staunenundGottloben:
EinunscheinbaresPflänz-
chen hat sich zu einer
widerstandsfähigenStau-
de entwickelt. Sie hat
SchübekräftigenWachs-
tums erlebt, besonders,
wenneinzelneMenschen
engagiert ihre Pflege
übernommenhaben.Sie
hat auch Perioden der
Trockenheit überlebt.
Undeswarihrsogarge-
gönnt,Wachstumsimpul-
seauszusenden.Mitan-
derenzusammenhatsie
dazu beigetragen, dass
die Landeskirchen Un-
garnsundBayernsvor21
Jahren ihren Partner-
schaftsvertrag geschlos-
senhaben.Den20.Jah-
restaghabenwirimletz-
tenOktobergemeinsam

inNürnberggefeiert.Ichstauneim-
mernochüberdieunglaublicheAn-
zahlvonBussen,indenenChristin-
nenundChristenausganzUngarn
biszu800KilometernachNürnberg
überwunden haben. Erntedank –
Partnerschaftsdank!Gotthatvielfar-
bigeBlütenaufblühenunderstaun-
licheFrüchtewachsenlassen-und
sogarEhengestiftet,mitKindernge-
segnet, und andere Beziehungen,
dieFamilien,GemeindenundVölker
miteinanderverbinden.“

g H.M.

Vomunscheinbaren
Pflänzchenzurwider-
standsfähigenStaude
BilanzausdreiJahrzehntenPartnerschaft

b Die älteste bayerisch-ungarische Gemeindepartnerschaft feierte
rundumumdasErntedankfestihr30-jährigesBestehen.Menschen,
dieüberdieJahrzehntehinwegandiesemMiteinanderzwischender
KirchengemeindeSt.SebaldinNürnbergundderBudapesterBurg-
gemeindegebauthaben,kamenimBudaerBurgviertelzusammen,um
gemeinsamzurückzublickenundihrenDankvorGottzubringen.

– Die Seelsorge an Gefangenen
wurdeinIhrerBudapesterZeitzuei-
nembedeutenden–wennauchvor
derweitgehendverborgenen–TeilIh-
resDienstes.WarumistIhnendiese
FormderSeelsorgewichtiggeworden?
–Stellensiesichvor,Siewürden

keinUngarischverstehenundbefän-
densichmitvielleichtnurvieroder
14oder20weiterenMithäftlingenin
einer ungarischen Gefängniszelle.
IhreinnereVerfassungwäreweitge-
hendbestimmtvongroßerUnsicher-
heit,quälenderIsolation,lähmender
MonotonieundheimlicherAngst.–
NachMonatenkämedanneindeut-
scherPfarrer,mitdemSieinihrer
Muttersprache unter vier Augen
stundenlangvertraulichallesbereden
könnten,wasIhnenaufdemHerzen
liegt.Könnte Ihnendasnichteine
Hilfesein?
Seelsorge an Häftlingen ist aus

zwei Gründen wichtig: Einerseits
weilgeradesienacheinersolchen
BegegnunglechzenwiederVerdur-
stendenachfrischemWasser.Ande-
rerseitsweilJesussagt:„Ichbinge-
fangengewesen,undihrhabtmich
besucht.“
–KönnenSiediesenMenschen–

über die punktuellen seelsorgerli-
chenBegegnungenhinausgedacht–
auchdenGefängnisalltaginirgend-
einerFormerträglichermachen?
–Das„Besuchtwerden“stärktdas

geradeinderHaftoftindenStaub
getreteneSelbstwertgefühl.Dasallein
istschoneineHilfe.Darüberhinaus
kannichzumBeispieldiejeweilige
Botschaftbitten,fürdenHäftling–
endlich–etwaszutun.Auchkann
ichseineVerwandteninseinemHei-
matlandanrufen,kannseinenAn-
waltkontaktierenoderimJustizmi-
nisteriumdarumbitten,dassseine
ÜberstellunginsHeimatlandbefür-

wortetundbeschleunigtwird.Oftist
esimGesprächmitdemKomman-
dantenderAnstaltmöglich,darum
zubitten,dassderGefangeneeine
positive Beurteilung zwecks Ver-
kürzung der Haftzeit erhält, oder
dass er nicht nur einmal, sondern
zweimalproWocheduschendarf.
DievonunsimNamenderBotschaf-
tenmitgebrachtenLebensmittelsind
aucheinekleineHilfe.
–SicherlichbegegnetmanalsGe-

fangenenseelsorger nicht nur Reue,
sondern auch einer Art Verdrän-
gung.Wiehatsichdurchdiezahlrei-
chenBegegnungenmitGefangenenihr
persönlichertheologischerBlickauf
dieSchuld-undSündhaftigkeitdes
Menschenverändert?
–„ErinnerungisteineBearbeitung

der Vergangenheit“, so sagte einst
ErichKästner.Fürvieleistdiemit
solcher Bearbeitung einhergehen-
deVerdrängungeigenerSchuldeine
innere Überlebensmethode. Jeder
Menschistauchim„Sich-Erinnern“
einSünder.Schuldbewusstseinund
Reuebegegnetmirindendreißigvon
mirbesuchtenHaftanstaltenebenso
selten wie in der „normalen“ Ge-
meinde.DiedeutscheBotschafterin
Ursula Seiler-Albring sagte in ei-
nemGefängnisgottesdienst in Ba-
racska,dasswiralle,egalob„drin-
nen“oderdraußen“,vorGottschul-
digundwertvollzugleichseien.Ge-
rade aber im Gefängnis sind er-
staunlichvieleMenschengeistlichof-
fen,fangenan,inderBibelzulesen,
wollenihrLebenmitGottverbinden,
bittenumFürbitte.DerHungernach
Gott alsdemneu insGesichtsfeld
tretenden„Überlebenshelfer“scheint
mirdortgrößerzuseinals„draußen“.
– Ein Seelsorger ist freilich kein

„zweiterRichter“,derüberMenschen
urteilt.WelcheHerausforderungenje-

dochhatdieVermittlungderFrohen
BotschaftimGefängnis?WelchePer-
spektivender„FreiheiteinesChristen-
menschen“kannmanMenscheninGe-
fangenschaftglaubwürdigvermitteln?
–Gott„lässtseineSonneaufgehen

über Böse und Gute“. Jedem also
giltdieganzeinfachundelemantar
zuvermittelnde„Super-Botschaft“,sie
lautet:Erstens:DieserMenschgiltvor
Gottviel.Zweitens:Gottistihmnä-
heralsseineTätowierung.Drittens:
JesuszerreißtseineAnklageschrift.
Undviertens:DieOrientierunganJe-
susChristushilft,einverändertesLe-
ben schon jetzt zu führen.–Dem
dient zum Beispiel der Bibelkreis
undderGottesdienstinderHaftan-
stalt. Ich habe in der Haft etliche
durchdasVertrauenaufJesusinner-
lichbefreiteMenschenangetroffen.
–WiekanndieSeelsorgeanGefan-

genenauch inderGemeindearbeit
verankert werden? Es ist ja sicher
wünschenswert,dassdaskirchenge-
meindlicheDenkenundBeten sich
nichtaufdenBereichaußerhalbvon
Gefängnismauernbeschränkt?
–DerPfarrernehmezujedemsei-

nerBesucheeinfacheinGemeinde-
gliedmit.Dadurchentstehtbeivie-
len die Leidenschaft, in die meist
recht dunkle Welt der Strafjustiz
einLichtmitmenschlicherHilfeund
der Liebe Christi hineinzutragen.
EhrenamtlicheBesuche,Briefwech-
selmitHäftlingen,Abschickenvon
Paketen,KontaktezuAngehörigen,
EinladenvonMitarbeiternderGe-
fängnismission„Élőreménység“aus
Dunakeszi–alldashilftzumBauei-
ner tragfähigen Brücke zwischen
denGefangenenundderGemeinde.
–Undzuletzt:GibteseinHighlight

ausIhrerungarischenGefängnisarbeit,
vondemSieunsberichtenkönnen?
–ImWeihnachtsgottesdienstim

GefängnisvonBaracskawurdenei-
niger der insgesamt 80 Besucher
spontanalsMitspielerindieWeih-
nachtsgeschichteeinbezogenSoging
denneinHäftling–eswareinebe-
wegende Szene – Hand in Hand
mit unserer Gemeindepraktikatin
wieJosefmitMariaauf„Herbergs-
suche“imBethlehemzuBaracska.–
IchdenkeaneinenÖsterreicher.

ErerwartetenacheineinhalbJahren
UntersuchungshafteineStrafevon
mindestensfünfJahren.Alsunsere
Budapester Gemeinde in der Ge-
richtsverhandlung anbot, die Ko-
stenfüreinenHausarrestzuüber-
nehmen,entschiedderRichterauf
nureinJahrHausarrestimHausder
obengenanntenGefängnismission.
DerDolmetschermeinte:Dasgab’s
nochnie!DerHäftlingsagte:Dasist
einWunderGottes.–
MirstehtauchdieNigerianerinvor

Augen,diemitderBibelinderHand
uns voller Freude sagte: „Gott hat
michdurchdiesechsJahreHafthin-
durchgetragen,ohneihnwäreichzer-
brochen.“Alswirdasderchristlichen
KonsulininderBotschaftvonNige-
riaberichteten,meintesie:„Dassso
etwasheutemöglichist!“

g HolgerManke

DerHungernachGottist
imGefängnisgrößerals„draußen“

PfarrerAndreasWellmerüberdeutscheSeelsorge
hinterungarischenGittern

b Vielen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn ist er
wohlbekannt.UndauchindenGefängnissendesLandeskenntman
ihnalsSeelsorgerderdeutschsprachigenGefangenen.PfarrerAndre-
asWellmer,von2000bis2009PfarrerderDeutschenEvangelischen
GemeindeBudapest,lebt–nacheinemZwischenstoppineinerGe-
meindeinFrankfurtamMain–heutemitseinerFrauinMinden,wo
erunterandereminderEvangelischenLandeskirchlichenGemein-
schafttätigist.DochderDienstinUngarnhatihnauchseithernicht
losgelassen.JedenSommervertrittereinigeWochenseinenNachfol-
gerJohannesErlbruchundbesuchtindieserZeitdiedeutschenund
österreichischenGefangenen.

EvangelischeKircheimBurgviertel(Budapest)
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„ŐakirályokKirályaésuraknakUra.
Övéegyedülahalhatatlanság,övéa
tiszteletésazörökkévalóhatalom.”
(1Tim6,15–16)

Szentháromságünnepeutána23.hé-
tenazÚtmutató reggeliéshetiigéiaz
Úristenimádásárahívnak.Járjunkelhívásunkhozméltóan–kétvilágpolgá-
raiként.Ezakeresztyénekküldetése;sakieföldönnemkezdielaSzenthá-
romságIstendicsőítését,annaknemleszmitfolytatniaamennyben.Pedig
azÍráseztmondja:„Áronvétettetekmeg,dicsőítsétektehátIstentatiteste-
tekbenéslelketekben,amelyekIstenéi.”(1Kor6,20;LK)„Magasztallaktéged,
Uram,teljesszívemből,azangyalokszíneelőttiscsakróladénekelek.”(GyLK
770,1)„AdjatokhálátazurakUrának,mertörökkétartszeretete!” (Zsolt136,3)
Egyházátőmindenkormegtartja.Nefeledjük:kétvilágpolgáraivagyunk!„Ad-
játokmegtehátacsászárnak,amiacsászáré,ésIstennek,amiazIstené.” (Mt
22,21)Pálisemlékeztet:„Nekünkpedigamennybenvanpolgárjogunk,ahon-
nanazÚrJézusKrisztustisvárjuküdvözítőül,akiaződicsőségestestéhezha-
sonlóváváltoztatjaamigyarlótestünket…” (Fil3,20–21)Dr.Luther eztígyér-
ti:„Nekünkolyanigazságunkvan,amelyahittelKrisztusoncsüngamenny-
ben.Egyedülreátámaszkodik,smindigarratörekszik,hogyörökkébenne
maradhasson.AddigpedigvárjukamiÜdvözítőnket,akinekünkazégbőlörök
életet,igazságotésdicsőségethoz.”Pétererrekérminketis:jövevénykéntés
idegenkéntúgyéljünkevilágban,hogyjótetteinketlátvamásokisdicsőítsék
azIstent.„EngedelmeskedjetekmindenemberirendnekazÚrért…” Szolgáiként:
„Mindenkinekadjátokmegatiszteletet,atestvéreketszeressétek,azIstentfél-
jétek,akirályttiszteljétek.” (1Pt2,13.17)Saprófétaabálványimádásbűnemi-
attszól:afaésanémakőadhat-eútmutatást?!„Arannyal,ezüsttelvanugyan
borítva,desemmilyenléleknincsbenne!AzÚrazonbanottvanszenttemp-
lomában…aföldteleleszazÚrdicsőségénekismeretével…” (Hab2,19–20.14)
Azellenségtámadásaiközepetteseasajátdöntéseikbenbízzanakavezetők,
hanemIstenben!„Dehanemhisztek,nemmaradtokmeg!” (Ézs7,9)–szólaz
Úr,ésPáliserrőlír:„EvilágbölcsességeugyanisbolondságazIstenelőtt.(…)
Azértsenkinedicsekedjékemberekkel…Nemtudjátok,hogytiIstentemplo-
mavagytok,ésazIstenLelkebenneteklakik?” (1Kor3,19.21.16)AkikmáraKrisz-
tuséi,királyuknakvalljákőt.Pilátuskérdésébenbennevoltaválasz:„Tevagy
azsidókkirálya?”„Temondod.” (Lk23,3)ApogányhelytartónemtaláltaJé-
zustbűnösnekazellenefelhozottvádakban;őnemvezettefélrenépét,snem
ellenezte,hogyadótfizessenekacsászárnak.PéterígybátorítjaazÚrnapját
várómennyeipolgárokat:„…újegetésújföldetvárunkazőígéreteszerint…
AmiUrunkhosszútűrésétpedigüdvösnektartsátok…Inkábbnövekedjetek
akegyelembenésamiUrunk,üdvözítőJézusKrisztusunkismeretében.Övé
adicsőségmostésazörökkévalóságban!” (2Pt3,13.15.18)„ÁldottJézus,segíts
minketerre,/Jöjj,ésvígyátazörökéletre…”(EÉ509,4)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

b Október31.ezévbenhazánkban
nemcsak a reformáció, azaz a
visszaalakítás496.emlékünne-
pe,hanemadigitálisátállás,az
analóg televíziós műsorszórás
lekapcsolásánakhatárnapjais.
Ekétdátumegybeeséseinspirál-
tajegyzettéakövetkezőnyitott
kérdéseket,melyekremindenki-
nek válaszolnia kell, ha nem
szeretneörökreingyenes„élő”
adásnélkülmaradni!

Megtörtént-eazátállás,éselkezdő-
dött-e a visszaalakítás folyamata
„vevőkészülékeinkben” (a választ
segítőinformációkatlásdPéld1,23;
Mk1,15;Róm12,2;Gal4,9)?A496
éve felkínált 95 „csatorna” közül

mértékadó„főadóvá”vált-eéletünk-
benehárom?
1. Urunk és mesterünk, a Jézus

Krisztuseztmondva:„Térjetekmeg…”
(Mt4,17)akarja,hogyahívekegész
életemegtéréslegyen.(1.)
2.AzegyházigazikincseazIsten

dicsőségének és kegyelmének szent
evangéliuma.(62.)
3.Intsükakeresztyéneket,hogyfe-

jüket,aKrisztustkereszten,halálonés
poklonátkövetniigyekezzenek.(94.)
Nefeledjükahatáridőt(lásd2Kor

6,2),hogylenekéssünk!Van„közpon-
ti”segítségazátállásban:azállandó-
an ingyenesen hívható szám (nem
titkoskódjaZsolt50,15).Hatovábbi
kérdéseink vannak, válasszuk ki a
háromszázaslistábólaszívünkhözleg-
közelebbesőgyülekezeti„szervizt”,sa
finomhangolásbansegítenek.

Alegjobbdekóderkészülékszemély-
reszólóanközvetítiazélőadástúgy,
hogyközbenbennünkvesz lakozást
(lásd2Tim1,14),ígymiisaközponti
üzenet(lásdJn3,16)kétlábonjáróto-
vábbadóiváválunk,haengedünkaföl-
diadásokatkézbentartóMesterpa-
rancsának(lásdMk16,15).
Csak akkor lesz a vétel tökéletes,

Krisztusról nyert képünk tűéles, ha
hitünkantennájátakalózadókhelyett
ráhangoltukazigazi,hiteles„Szentírás-
frekvenciára”.Denevárjunkföldiéle-
tünk„lekapcsolásánaknapjáig”azin-
gyenesátállással,mertakkorörökre
nemleszmitskitnéznünk,ezértmár
mostnézzünkfel(lásdZsid12,2)!
Végül ne feledjük: a reformáció

adásasemfoghatótisztánmáshol,csak
akegyelem.Istenfrekvencián!

g –garai–

Hangoljunk a reformáció üzenetére! 

Azegyházunkbantalánmégújnakés
különlegesnekszámítólélek-ésélet-
mélyítőprogramonidénősszeltízlel-
kész,illetvegyülekezetimunkatárs
vettrésztdr.VargaGyöngyi ésPercze
Sándor lelkészvezetésével.Anapköz-
benközösenvégzettimagyakorlatok
közöttbővenjutottidőarrais,hogy
ki-kiegyedülvonuljonelatermészet-
beszemlélődni,illetvemegtapasztal-
hattákarésztvevőkareggelitorna
gyanántisvégzettfohászmozdulatok
kifejezőerejétéppúgy,mintaszavak

ésbeszélgetéseknélkülicsendesórák
együttmegéltáldásait.Alelkigyakor-
latosnapokmindenestéjeúrvacso-
raiközösséggel,majdaztkövetőenjó
hangulatúbeszélgetésselzárult.(Ez-
útoniskülönköszönetaménfőcsa-
naki gyülekezetből érkezett asszo-
nyoknakakonyhaiellátásértésaki-
tűnőháziasízekért.)
Azegyüttlétnek–mintimádságos

hely–avalamikorikamaldulikolos-
torcellaházaiadtakotthont.
Alombardiaigyökerű,némaságotfo-

gadott,fehércsuhás,fejtetőjüketko-
paszraborotvált,hosszúszakállúka-
malduliszerzetesek1735-benérkeztek
Majkra,ésabencéseknélisszigorúbb
rend szerint éltek. Külön-külön el-
mélkedtekcellaházaikban–minden
háznakkülönkápolnájavolt–,imád-
ságaikban hordozták a remeteséget
támogatófőúricsaládoktagjait,detu-
dományokkalésművészetekkelisfog-
lalkoztak.Aházakhozegy-egy,azokkal
megegyezőméretű kert is tartozott,
aholgyógy-ésfűszernövényeket,zöld-
ségeketésgyümülcsökettermesztettek.
AkamalduliszerzetesekMajkon

léténekII.József 1782januárjábanki-
adottrendelete–mellyelfeloszlatta
a„hasznostevékenységet”nemfoly-
tatórendeket–vetettvéget,deko-
lostoruk, középen a templomból
megmaradt magányos, jellegzetes
toronyépülettel,maisvárjaazelcsen-
desedni,imádkoznivágyókat.

g S.A.

Énéste–általad,veled,benned
EvangélikuslelkigyakorlatosnapokMajkon

b Személyesjelenlétünktudatosmegtapasztalásaittésmost;avelünk-kö-
zöttünk-bennünkjelenlévőKrisztussalvalótalálkozásacsendben;lehe-
tőségaszemlélődés,aJézus-ima,aszentírásiszöveg-meditáció,illetvea
lutheriMiatyánk-meditációkülönbözőimaformáinakkipróbálására,gya-
korlására;azezekkelkapcsolatosélmények,tapasztalatok,fájdalmakés
örömökmegbeszéléseközösségben–mindezekrejóalkalmatkínáltez
évoktóberébenazÉnéste–általad,veled,benned címjegyébenMajk-
pusztánmegtartott,háromnaposevangélikuslelkigyakorlat.

„KéremfejedelmiKegyelmességedet,
vegyefontolóra,hogyIstenazegész
Szentírásban,amiótavilágavilág,egy
pogánykirálytésfejedelmetsemen-

gedettdicsérni,hanemmindigcsak
feddteőket.Ezmindenfőúrszámá-
rafélelmetes,intőjel.Mégsajátnépe,
Izráel fiai között sem talált olyan
feddhetetlenkirálytIsten,akicsakdi-
cséretet érdemelt volna. Még Júda
nemzetségébenis–azegészemberi-
séglegjavában,azIstenáltalannyira
felemelt és szeretett nép között –
csaknéhány,mindösszesenhatkirály
kapottdicséretet.Köztükalegfensé-

gesebb és leghűségesebb fejedelem
Dávid volt, akihez fogható a világi
uralkodástörténetébensemazelőtt,
semakkor,semazutánnemvolt.Sbár
őmindenügyét istenfélelemmel és
bölcsességgeltelvesohanemamaga
esze,hanemIstenparancsaszerintin-
tézte,mégismegbotlottnéhányszor.”

d LutherMárton:Magnificat
(TakácsJánosésPerczeSándor

fordítása)

se MpeR ReFOR M AndA

P
E

R
C

Z
E

 S
Á

N
D

O
R

 F
E

LV
É

T
E

LE

Azembereketmódfelettérdekliavi-
lágvégénekkérdése.Többszörmegjó-
solták,készültekrá,denemkövetke-
zettbe.Mégsemaztakövetkeztetést
vontákleebből,hogykárazidőpon-
totszámolgatni…
Ezeketazembereketakíváncsiság,

akülönlegességvagyakiválasztottság
büszkeségehajtotta.Denemahit.
Jézusnépénekazéletébenisotta

várakozás:azÚrvisszajönövéiért.Így
imádkozunkaMiatyánkban is:„Jöj-
jönelateországod…”Demimásképp
várunk.Hanemmintítélőbírónkkal
akarunktalálkoznivele,hanemmint
kegyelmes Urunkkal, akkor a szí-
vünknekkellkészenlennieazőjöve-
telére.AhogyDávidisbeláttabűne-
it,ésígyimádkozott:„Tisztaszívette-
remtsbennem,Istenem…Addvissza
nekemszabadításodörömét…” (Zsolt
51,12.14; újonnan revideált Károli-
ford.)AJézuskeresztjetövébenbűn-
bocsánatotnyertésőtszolgálóélet
várjakészenazővisszajövetelét.
Teisígy,készenvárod-eőt?Luther

nagykérdésevolt,amellyelelindulta
reformációfelé:„Hogyantalálhatom
megIstenkegyelmét?”Megtettmin-
dentemberileg,hogynekelljenretteg-
nieazítélőÚrkéntvisszatérőKrisztus-
tól,denemcsillapultgyötrelme.Csak
akkor,amikorcsendeskisszobájában
aBibliátolvasvaezekhezasorokhoz
jutott:„Azigazemberpedighitbőlél”
(Róm1,17),értettemeg,hogykiérde-
melni,megszolgálni,megfizetninem
tudja,dehahittelkéri,megkapjaIsten
legnagyobbajándékát:abűnbocsána-
totésveleazújéletet.Amelymártud-
ja,hogyhaföldiéletevégetfogérni,ak-
korbejutIstenörökországába.

DeIstenországanemcsakazezer-
évesbirodalmatésavégsőhelyünket,
amennyetjelentiIstennél,hanemazt
is,amirőligénkbeszél:azt,hogyIs-
tenuralmatöltibebensőmetésve-
zetiegészéletemet.
AfarizeusokaztkérdezikJézustól,

hogymikorjönelIstenországa.Er-
reőígyválaszol:„AzIstenországa
nemszemmelláthatóanjönel.Nem
mondjákmajd,hogyíme,ittvagyíme,
ottvan,mertazIstenországabenne-
tekvan.” (Lk17,20–21)Pálapostolpe-
digígyír:„MertazIstenországanem
evés,nemivás,hanemigazság,békes-
ség és Szentlélek által való öröm.”
(Róm14,17)Ittaztlátjuk,hogyIsten
országa már e földön megvalósul
azokéletében,akikhisznekJézusban.
Ezaztjelenti,hogyigazságuralko-

dikazéletemfölött,békességtöltibe
szívemet,ésazÚrralvalóközösség
örömejárjaátgondolataimat.Aző
országa,azazuralmakiterjedéletem-
re,ésazonkeresztülelérkezikakö-
rülöttemélőemberekhez.Hogyők
isbeléphessenekebbeazországba.
Talánritkánhallunkmiazigehir-

detéseinkbenavilágvégéről, Jézus
visszajöveteléről, fölkészülésről és
készenlétről.Ezután,haimádkozzuk
aMiatyánkban, hogy„jöjjönelate
országod”, akkorgondoljunkLuther-
relakövetkezőkre:„Istenországael-
jön magától, kérésünk nélkül is,
mégisaztkérjükebbenazimádság-
ban,hogyhozzánkiseljöjjön.”(Lu-
ther:Kiskáté.)
Keresdtehát,testvérem,előszörIs-

tenországátésannakigazságát,ésmin-
denmegadatikneked(vö.Mt5,33).

g SzéllBulcsú

Ahónapigéje
„AzIstenországaközöttetekvan!”(Lk17,21b)



Mindenemberszeretiakincseket.Ez
nemfüggattól,hogyvalakigyerek
vagy felnőtt, iskolás-e még, vagy
márdolgozik.Azsemszámít,hogy
azabizonyoskincsigazidrágakő,egy
értékespénzdarabvagycsakegyjá-
tékfigura.Akincsmivoltaaztjelen-
ti,hogyszámunkranagyonfontos,
ezértféltveőrizzük,ésnagyonvigyá-
zunkrá,nehogybajérje.

Jézus az Isten országát egyszer
kincshezhasonlította.Aztmondta:
hasonlóamennyekországaaszán-
tóföldbenelrejtettkincshez.Amikor
eztaszegényemberszántásközben
megtalálja, nagyon megörül neki.
Gyorsan visszarejti a mélybe, el-
megy,éseladjamindenét,hogymeg-
vegyeaztadarabföldet.Vagyismin-
denétőlmegszabadul,amiazaddigi

életénekrészevolt,hogyteljesenúj
életetkezdjen.
Istenországábamiiscsakúgyme-

hetünkbe,hamegszabadulunkmin-
denrosszszokásunktól.Utánapedig
úgyviselkedünk,ahogyamennyei
Atyaszeretné.

Melyikútonjutelaszántóember
akincshez?

Jézustanításai
b MostanihatrészessorozatunkbanJézustanításaiközülelevenítünk
felnéhányat.Mindegyikrészbenegy-egyfeladatotismegoldhattok.
Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtveasorozatvégénküldjétekelszer-
kesztőségünkcímére(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,
Üllőiút24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Nemszőlőevő,magyarneveanémet-
bőlátvettWeindrossel szófordítása.
Kisebb,mintafeketerigó.Csinos

madár,jellemzőafehéresszemöldök-
sávésoldalánarozsdáselszíneződés.
Ahímésatojóhasonló.
Hazánkbantélivendég,október-

benérkezik,ésáprilisig,néhamáju-
sigmarad.
Északihazájában,példáulSkandi-

náviábanésIzlandonhelyenkéntami
fekete rigónkhozhasonlóan városi
madárlett,parkokban,kertekbenis
fészkel.
Análunktelelő,illetvehazánkon

átvonulószőlőrigókszinténfelbuk-
kannakparkokban,nagyobbkertek-
ben,egyébkéntközéphegységierdők-
ben, a folyókat kísérő ligeterdők-
bentalálkozhatunkvelük.
Sokat figyeltemőket a budapesti

Népligetben, ahol többnyire anagy
csapatokbanérkezőfenyőrigókkalve-
gyültek.Azősziidőszakbangyakran

keresgéltekabokrokalattazavarban,
aholafeketerigókhozhasonlóanacső-
rükkeldobáltákszétaleveleket,ésku-
tattaktáplálékután.Később,amikor
márhófedtealigetet,azostorfákap-
róvörhenyesbarnabogyóitették.
Amikorazostorfákatszinteelborí-

tottaasokfenyőrigó,éssűrűnismé-
telt„sak-sak”hangjaiktólvolthangos
aliget,távcsővelvégignézveőketmin-
dig találtamhol több,holkevesebb
szőlőrigótis.Egyikfárólamásikrare-
pülvemagas„szrrii”hangotadtak.
Atélvégefeléhallottamőketéne-

kelni is. Egy alkalommal húsz-hu-
szonötszőlőrigóültegymagasfako-
ronájában,éskórusbanhangosanda-
lolt.Koncertjükugyanmegsemköze-
lítetteazénekes rigók ismételt szép

strófáitvagya feketerigók fuvolázó
énekét, de én élvezettel hallgattam.
Egyik-másikmadárutánzottis–azer-
deipacsirta„dlü-dlü-dlü-lu-lu-lu”stró-
fáját–,egymásiktólakertirozsdafar-
kúénekéthallottam.
Fészkelőhazájában a szőlőrigó a

nedvesebbtalajúelegyesvagylom-

boserdőketkedveli,deköltavízparti
füzesekbenis.
Afészketatojóegyedülépítifia-

tallucfenyősűrűágaiközött,nyír-
vagyégerfatörzsekalacsonyelágazá-
saiban,néhaatalajon.Apárokéven-
tetöbbnyirekétszerköltenek.Táp-
lálékukrovarokból,férgekből,csigák-
ból,pókokbóláll.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Vajonhánytojáslapulafészekben?
2.Milyenszínűekatojások?
3.Hánynapalattkelnekkiafiókák?

Szőlőrigó

Szerkesztette: BodaZsuzsa

Me sélneK Az Áll AtOK
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Válaszok:1.többnyireöt-hat;2.olaj-
zöldesalaponrozsdásanfoltozot-
tak;3.11-13napalatt.
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AzalábbiállításokJézustizenkéttanítványávalkapcso-
latosak.Döntsétekel,hogyigazak-e,vagyhamisak!
1.PéterésJánostestvérekvoltak.
2.Atanítványokközöttvoltolyan,akikorábbanvámsze-
dővolt.
3.Péteregyszeregyhalszájábólvettekiazadópénzt.

4.Azötezerembermegvendégeléseutánatanítványok
tizenegykosármaradékotszedtekössze.
5.JézuselfogatásaelőttaGecsemáné-kertbenatanítvá-
nyokaMesterrelegyüttvirrasztottakésimádkoztak.

Jézustanítványai
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(Megfejtés:1–hamis;2–igaz;3–igaz;4–hamis;5–ha-
mis)

–Vegetáriánuslétedremiértren-
deltélnyúlpecsenyét?
–Bosszúból,mertlerágtákanyu-

lakakertembenasalátát!

* * *

Büszkénmutatjaazasszonyaférjé-
nek:
–Nézd,milyenszéplettazinged

azújmosóportól!
–Igen,denekemkockásanjobban

tetszett.

* * *

Az étteremben vacsorához terít a
pincér.Aszékeketésaterítékeketjó
kétmétertávolságrahelyezielegy-
mástól.Afőnökmegkérdezi:
–Miérthagykiilyennagyhelye-

ket?
–Egyhorgásztársaságfoglaltale

azasztalt,ésavendégekvalószínű-
legmegakarjákmajdmutatni,mek-
korahalatfogtak.

* * *

–Miaz:elefántlábujjaiközöttap-
róbarnafoltok?
–Lassúbusmanok.

* * *

–Miazabszolútfelesleges?
–Aszomorúfüzetjókedvrederí-

teni.

* * *

Egyférfifelháborodvapanaszkodik
alégiutas-kísérőnek:
–Hölgyem!Ezmárigazántöbba

soknál!Rendszeresenönökkelrepü-
lök,desosemmehetekakkoravécé-
re,amikorakarok,sohanemlátoma
filmet,ésmindigablakmelléültetnek!

–Neszórakozzonmár,kapitány,
hanemkezdjemegafelszállást!

* * *

– Honnan lehet megismerni a
messzirőljöttembert?
–Közelről.

* * *

– Hát, fiam, a bizonyítványod
meglehetősen gyenge. Most mit
vársz,mitmondjak?
– Azt, amit máskor is szoktál,

anya.
–Ésmiaz?
–„Azafő,hogyegészségesvagy,

fiam!”

* * *

Aférfibegipszeltlábbalpecázikafo-
lyóparton. Arra megy egy másik
horgász,ésmegkérdezi:
–Harapnakahalak?
–Nem,csakelestem.

•
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„JézusKrisztusízig-vérigpedagógus
volt.Ésebbenvanakeresztyénpeda-
gógia nagy értéke.” A nevét viselő
egyetleniskolábanapüspökegondo-
lataijegyébenfolyikazoktató-neve-
lőmunka.Shogymiként,errőltanús-
kodjanakaTúróczy-héttörténései…

Ok tó ber 16. – nagy temp lom 
Aközelnégyszáz fős tanulóifjúság
teljesszámban,tanáraivalegyüttér-
deklődvekövetteapüspökéletéről
szólódokumentumfilmet,amelyet–
AkitháromszorkérdezettmegJézus
címmel–dr.FabinyTamás készített
évekkelezelőttaDunaTv-ben.Az
akkor még élő szemtanúk hiteles
visszaemlékezéseisazarchívfilm-
kockákissegítettekközelhozniamai
fiatalokhoznévadójukszemélyétés
szolgálatát.Mégazóvodásokislel-
kesenénekeltékezután:„Tudom,az
Úrnaktervevanvelem!”

Ok tó ber 17. – nagy temp lom 
Atanulókrendhagyókoncertenvet-
tekrészt,aholőkmagukvoltakaköz-
reműködők. A rendezvénysorozat
szervezője,ZsarnainéUrbánNóra is-
kolalelkész ugyanis megénekeltette
őket,legkedvesebbevangéliumiéne-
keiketszólaltattákmeg.Sközbenel-
hangzottapüspökegyetlen
ismert–Tanács című–ver-
seis.Azutolsósorokegyete-
mes üzenetet hordoznak:
„CsakazleszTied,amitoda-
adtál,/Csakaz,miminden
kincsnéltöbbetér:/Atett,a
szó,mit szeretetbőladtál, /
Veledmarad,sörökreelkísér.”

Ok tó ber 18. – 
Ar nó ti temp lom 
Gyönyörűnapsütésben in-
dulttanulmányikirándulás-
raegybusznyidiák,minden
osztálytképviselve.Feladatul
kapták, hogy a következő
hétenírásbanisszámoljanak
beélményeikrőlotthonma-
radt társaiknak. A püspök
szülőhelyére érve a nyitott
templomkapuban Buday
Barnabás helyilelkészfele-
ségévelésBarcsákPálné fel-
ügyelővel várta a küldött-
séget.Arégiszülőház,paró-
kiahelyénmamásiképület
áll,deaszomszédostemp-
lomfalánottazemléktábla.
Aborsod-hevesiesperes

rendhagyó egyháztörténeti
óráttartottatanulóknak:ismertet-
teagyülekezettörténetét,bennea
kétTúróczy–apaésfia–itteniszol-
gálatát. Érdekfeszítő előadását a
templom fehér falára vetített ké-
pekkel illusztrálta.EgyeredetiTú-
róczy-kéziratotisbemutatott,ame-
lyetatudósítóiskézbevehetett,sol-

vashattaapüspökkézírásátaz1921.
augusztus17-énkeltháromoldalasje-
lentésben,melynekmáracímeisso-
katmondó: Az arnóti „kommuniz-
mus”krónikája…
Afelügyelőasszonyfinomsütemé-

nyekkelvendégeltmegmindennyír-
egyházit,deakiatanulókközülhelye-
senfeleltalelkésznekazelhangzottak-
ravonatkozóellenőrzőkérdéseire,az
különjutalomsütibenisrészesült.
Atemplomkülsőfalán,apüspök

emléktáblájánaz iskola igazgatója,
KocsisnéSárossyEmőke helyezteela
hálaéstiszteletkoszorúját.Atanu-
lóklelkeséneklésezártaerögtönzött
ünnepélyt.

Ok tó ber 18. – Ar nó ti te me tő 
A templomtól néhány percre lévő
temetőlegmagasabbpontjánnyugszik
apüspökédesapja,TúróczyPál evan-
gélikuslelkész.Azőemlékétishűsé-
gesenápoljaazarnótigyülekezet,s
mostadiákokkalegyüttanyíregyhá-
ziintézményvezetőjeiskoszorúthe-
lyezettelazédesapasíremlékén.

Ok tó ber 21. – nagy temp lom 
Avárvavárthálaadóistentiszteletre
aziskolaapraja-nagyjaünneplőben
vonultbezászlójukatkövetve,hogy

meghallgassákGyőriJánosSámuel
pesterzsébetilelkész–Gal5,22alap-
ján – gyermekek nyelvén elmon-
dottigehirdetését.Alelkészazöröm-
rőlmintaLélekgyümölcsérőlszólt:
Istenörülgyermekeiörömének.Sa
reformációhavábanLuthert idézte:
semmivelsemlehetünkjobbanazör-

dög bosszantására, mint amikor
örömmel eléneklünk egy zsoltárt.
TúróczyZoltánIstenbenörülőem-
bervolt,ésmiisazörömrőlvagyunk
elnevezve.
Azünnepiistentiszteletliturgiá-

játaziskolalelkészvégezte,sőkö-
szöntötteavendégeketis:apüspök
kétlegidősebbunokáját,TereiAnd-
rást ésTereiGábort, valamintakét
dédunokát,BaloghEsztert ésTerei
Györgyöt.Őkkülönlegesajándékot
hoztak:anévadópüspökneknagy-
apjától, Czékus Istvántól örökölt
Bibliáját,melyeteddigcsaládjukőr-
zött,smostátadtákaziskolának.Az
óvodásokéskisiskolásokénekszol-
gálataikereteztékapüspökéletese-
ményeinekfelidézését.
Azistentiszteletetkövetőenalel-

készihivatalfalánlévőTúróczy-em-
léktáblánálhelyeztekelkoszorúkataz
iskola,acsalád,agyülekezetésaz
egyházmegyenevében.

Ok tó ber 21. – Az is ko la dísz ter me 
Ittdr.FabinyTibor professzor,vilá-
giteológusérdekfeszítőésszemélyes
hangvételű előadásában Túróczy
püspökrőlmintigehirdetőrőlszólt.
Az Isten embere című, 2002-ben
megjelentkétkötetesmű,valamint
amostkiadandóújprédikációskö-
tet kéziratának ismeretében több
szempontszerintvizsgáltaTúróczy
prédikációit.Azírásokjellemzője,
hogy érvényesül bennük a lutheri
elv: a Szentírás önmagát magya-
rázza, törvényt és evangéliumot
együtthirdet,ésmegtérésrehívásis
hangzik.
Túróczypüspök–azIstenembere,

Lutherkövetője–karizmatikusigehir-
detővolt,skegyelmiajándékaibólmi

isrészesedhetünk,haolvas-
sukehatvanéveazíróasztal-
fióknak szánt prédikációit.
Azelőadástkövetőszemé-

lyesemlékezéseketBozorády
Zoltánnyugalmazottesperes
vezette.Afiatalokszámára
élőtörténelemóravolt,mikor
hallhatták idős gyülekezeti
tagok – Dévényi Margit,
Demcsákné Balczó Ildikó,
Labossa László –megható
szavaitapüspökkelkapcso-
latosemlékeikről.

Ok tó ber 22. –
Az is ko la dísz ter me
Egészhétenfolytaműhely-
munka: a diákok naponta
töltöttek ki totót a püspök
életéből, megrajzolták a
templomokat, melyekben
szolgált, s illusztrálták né-
hányigehirdetésétis.Azem-
lékhétutolsónapjánazegy-
házUránakjobbmegismeré-
sét munkálta Győri János
Sámuelnek és feleségének
szolgálata.
Azelőcsarnokbanlátha-

tóa tanulókáltalkészített
családfa,arcképrajzok,ésacsaládtól
kapottarchívfotókatisittállították
ki.Azemlékhétkiemelkedőesemé-
nyevolt,amikorazünnepiistentisz-
teletutánaziskolamegújítottelőte-
rébenTúróczyZoltánunokáilelep-
leztékapüspökarcképét.

g G.A.

Százhúszéveszületett„Istenembere”
b „Akeresztyénségresenkitnemlehetránevelni,deakeresztyénség-
benlehetnevelni!”–ezakijelentésisolvashatóTúróczyZoltán püs-
pök1940szeptemberébenelmondottigehirdetésébőlazonameghí-
vón,mellyelanévadószázhuszadikszületésnapja(október23.)előt-
tiegyhetesrendezvénysorozatrainvitáltanyíregyháziTúróczyZol-
tánEvangélikusAngolKétTanításiNyelvűÁltalánosIskolaésÓvo-
davezetősége.Ahétkrónikájábanhéteseménymozaikképétvillant-
jukfelannakbizonyságául,hogyTúróczyZoltánmaispéldaképünk
lehetistenhitéért,egyházhűségéért,hazaszeretetéért.

Érdekfeszítőelőadássalengedettbe-
pillantástavárosmúltjábaKujbusné
dr. Mecsei Éva. A megyei levéltár
igazgatójafelidézteasorsfordítópil-
lanatokat:260esztendővelezelőtt,
1753.május16-ánvetteátPetrikovits
János csizmadiamester Károlyi
Ferenc gróftólaztapátenslevelet,
amelylehetővétetteaBékésme-
gyeiszlovákajkúevangélikusok
Nyíregyházáratelepítésénekmeg-
szervezését.
Az első telepesek még az év

őszénmegérkeztek.Őképítettékés
virágoztattákfelavárost,„hitbőlés
homokból”,ámszámukraiscsakII.
József türelmirendeletetettelehe-
tővé,hogykőtemplomotépíthes-
senek.Voltolyannap,hogyhatvan
ökrösszekérhoztaaköveketBod-
rogkeresztúrrólazépítkezéshez–
emeltkinéhánykülönlegesrészle-
tetatörténelemlapjairólazelőadó.
Példaadóáldozatossággalésszor-
galommal,kétésfélesztendőalatt
készültekelamunkával.
227évvelezelőttszenteltékfelavá-

roslegrégibbműemlékénekszámító
templomot, melynek kapubejárata
felettragyogóaranybetűkhirdetik:
„ErősvárunkazÚristen!”
Szünet után a Túróczy-hagyaték

Alapítvány kuratóriumának három
tagjamutattabeapüspökajándékát.
A120.születésnapramegjelenő,Idő-
szerű szeretet című kötet Túróczy
Zoltán1953-banírtprédikációittartal-
mazza.Azokat,amelyeketszószékről
nemmondhatottel.Hatvanévután
mostéletrekelnekanémaságraítélt
igehirdetések,ámeza„mindennap-
raegyoldalnyi”lelkitáplálékkortalan
és örök érvényű, Isten mindenkor
időszerűemberszeretetéthirdeti.
Akötettartalmátésszületésének

körülményeitakuratóriumelnöke,
Ittzés János nyugalmazott püspök
ismertette,akiagyőrigyülekezetben
méghallhattaelődjeigeszolgálatát.
TereiGábor testvérével,Andrással

együttvettrésztnagyapjukkönyvének
bemutatóján.Akuratóriumtitkára–fe-
leségével–„sajátkezűleg”digitalizálta
ésellenőrizteakönyvszövegét,amely-
nekegészenahatásaalákerültek…
Ittzés András egyetemi docens

már a 2002-ben megjelent, Isten
embere címűkétkötetesműösszeál-

lításábanésnyíregyházibemutatóján
is részt vehetett. Most a püspök
harmadik főpásztori szolgálatának
körülményeirőlosztottmegegyház-
történetijelentőségűháttérinformá-
ciókatazegybegyűltekkel.

A nyíregyházi könyvbemutató
„csúcspontján”ahívekegykoripüs-
pökük saját hangján hallhatták az
evangéliumot.TúróczyZoltánegyik
igehirdetésétTereiGáborrögzítette
orsósMambómagnóvalmégahat-
vanasévekelsőfelébenasalgótarjá-
nitemplomban.(Aszeretetparancsá-
rólszólóigehirdetésrészleteitolvasó-
ink ismeghallgathatják a tudósító
honlapján: garainyh.hu–Aszerk.)
Acsendesnapzáróigeiszolgálatais

személyesjellegűvévált.Ittzéspüspök
Zsid4,12–13alapjánszóltaszuverén
Úrról és az ő élő és ható igéjéről.
Negyvenháromévvelezelőttagyőriúj-
templombanőtisezzelazigévelbo-
csátottákkialelkésziszolgálatba.
MásnapdélelőttszinténIttzésJános

hirdetteazigétabibliavasárnapraki-
jelöltvers(Jer15,16)alapján.(Azün-
nepi,családiistentiszteletliturgiájáts
akereszteléstZsarnaiKrisztián espe-
res,aszületésnaposokmegáldásátpe-
digZsarnainéUrbánNóra iskolalelkész
végezte.)Anyugalmazottpüspökar-
rólszólt,hogymasemmagátólérte-
tődő,hamegszólalIstenigéje.Sma
semmindenkifogadjabeazörömüze-
netet,pedigélőKrisztus-hitcsakaz
evangéliumhirdetéseáltalébred.Éski-
zárólagabelévetetthitazüdvözítő.

g GaraiAndrás

Gyülekezetinap
azévfordulókjegyében

b Anyíregyházievangélikusokbetelepítésének260.,aNagytemplom
felszentelésének227.ésTúróczyZoltán püspökszületésének120.év-
fordulójaalkalmábólazelmúlthétvégénnéhánytovábbiévforduló-
rólismegemlékeztekaNyíregyháziEvangélikusEgyházközségben.
ALuthertériünnepségsorozatotakertvárosievangélikusgyülekezet
részvételévelrendeztékmeg.Aszombatdélelőttigyülekezetinapot
nyitóáhítatábandr.KovácsLászlóAttila, anagytemplomigyüleke-
zetigazgatólelkészeabibliaolvasóÚtmutató aznapi,ameghívónis
olvashatóigéjealapjánszólt:„Énekeljetek,hogymilyenfenségestet-
teketvittvéghezazÚr,tudjamegeztazegészföld!” (Ézs12,5)

Meg hí vó egy ház ke rü le ti köz gyű lé sek re
ADéliEvangélikusEgyházkerületközgyűlésenovember15-én10óraikez-
dettelüléstartaBudapest-KőbányaiEvangélikusEgyházközséggyüle-
kezetitermében(X.ker.,Kápolnau.14.).ErreazalkalomraaMagyar-
országiEvangélikusEgyházegyházitörvényei–IV.tv.X.fejezet,83.§
(1),(2)–alapjánmeghatározottközgyűlésitagokatésmindenkedvesér-
deklődőtszeretettelhívunkésvárunk.

RadosnéLengyelAnnaegyházkerületifelügyelő
GáncsPéterpüspök

TisztelettelésszeretettelhívjukaNyugati(Dunántúli)EvangélikusEgyház-
kerületközgyűlésénekszavazatiéstanácskozásijoggalrendelkezőtagjait,
valamintmindenérdeklődőtagyőriegyházkerületiszékházban(Győr,Bajcsy-
Zsilinszkyút26.)november16-án,szombaton9.30-korkezdődőgyűlésre.

MészárosTamásegyházkerületifelügyelő
SzemereiJánospüspök

P
E

LL
E

S
 F

E
R

E
N

C
 F

E
LV

É
T

E
LE

S
Z

A
B

Ó
 K

Á
R

O
LY

 F
E

LV
É

T
E

LE

Ahogymárszámosfórumonhírüladtuk,azidénahó-
napmásodikhétvégéjén,november8.és10.közöttren-
dezzükszokásosrévfülöpikonferenciánkat.Szeretet-
telvárjukagyülekezeti,egyházmegyei,kerületifelügye-
lőketországostalálkozónkra.Témáink:az1%-oskam-
pányésapályázatitapasztalatokegyházi-közösségitü-

körben.Arészletesprogramotalevelezőlistákonésaz
evangélikushonlaponterjesztjük.
Jelentkezésarevfulop@lutheran.hue-mailcímen.A

hétvégetámogatottrészvételidíja6000forint.Jelent-
kezésihatáridőnovember4.

g PrőhleGergelyországosfelügyelő

Fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó ja 2013 – előretekintés

IttzésJánostartelőadást
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Szentháromságünnepeután23.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Fil3,17–21;1Móz18,20–21.22b–33.Textus:Mt17,24–27.Énekek:56.,44.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BenceImre;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193.
de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.(úrv.)SztojanovicsAndrás;Pest-
hidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békás-
megyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.)FülöpAttila;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér
de.10.(úrv.)BálintnéVarsányiVilma;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.(úrv.)
SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer,TóthAladárút2–4. de.9.(úrv.)Solymár
PéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.,családi)CselovszkyFerenc;de.11.
(úrv.,kantátazenés)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.CselovszkyFerenc;Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de.fél10.(angolnyelvűáhítat)PelikánAndrás;de.10.(családi)
PelikánAndrás;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.
RománnéBolbaMárta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;
VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gát
u.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.,családi)KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolna
u.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;Kerepesiút69. de.8.(úrv.)TamásyTamás;Ke-
lenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;de.fél10.(úrv.,családi)
GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.(vespera)GáncsTamás;XI.,
Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.
de.9.(úrv.)BaliczaIván;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)Keczkó
Pál;negyed12.KeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.(úrv.)
GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.Gyarmat
u.14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom)de.10.(úrv.)Ponicsán
Erzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.(úrv.,családi)Börönte
Márta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.(úrv.)VetőIstván;Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.
9.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(úrv.)Nagyné
SzekerÉva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.(úrv.)KovácsÁron;Rákosliget,
XVII.,GózonGy.u. de.11.(úrv.)KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. de.10.(úrv.)DeákLászló;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom) de.8.(úrv.)DeákLászló;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.(úrv.)Széll
Bulcsú;XIX.,Hungáriaút37. de.8.(úrv.)SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.
u.89. de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.(úrv.)Zólyomi
Mátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Budakeszi,Főút
155.(gyülekezetiterem) de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadság
út75. de.10.(úrv.)EndreffyGéza.
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Összeállította: BallaMária

H I R D E T É S

nyílt nap az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men
AzEvangélikusHittudományiEgyetemszeretettelmeghívmindenér-
deklődőközépiskolástésgyülekezetitagotanovember13-án,szerdareg-
gel8.30-korkezdődőnyíltnapra.
Jelentkezésésinformációarektorihivatalban:1141Budapest,Rózsa-

völgyiköz3.;tel.:469-1051,20/824-9263;fax:363-7454;e-mail:teologia-
@lutheran.hu

Kon fe ren cia az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men
AzEvangélikusHittudományiEgyetemkonferenciátszervezamagyar
tudományünnepe alkalmábólnovember7-én.Téma:Hogyan(l)együnk
együtt?–Újszövetségiasztal-éssorsközösségminták. Akonferenciake-
retébensorkerülSzalaiAndrás doktorráavatására,illetvedr.BéresTa-
más ésdr.KorányiAndrás egyetemitanárokbeiktatására.Arészletesprog-
ramahonlapon(teol.lutheran.hu) olvasható.
Arészvételiszándékotazebédigénymegjelölésévelnovember4-éig

kérjükjelezni:1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.;tel.:469-1051,20/824-
9263;fax.:363-7454;e-mail:teologia@lutheran.hu

A je le né sek köny ve mai ak tu a li tá sá ról Bu da vár ban
AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)ésaBudaváriEvan-
gélikusEgyházközségáltalközösenrendezettőszielőadás-sorozatté-
májaAJelenésekkönyvemaiaktualitása. Előadódr.DérKatalin egye-
temidocens(ELTE),klasszika-filológus,teológus,azirodalomtudomá-
nyokdoktora.
Akövetkezőalkalomnovember14-én,csütörtökön17órakorkezdő-

dikazegyházközséggyülekezetitermében(BudapestI.ker.,TáncsicsM.
u.28.).AzoktóberbenbetegségmiattelmaradtelőadáskerülsorraMi
azigazságaNapbaöltözöttasszonykörül?(12.fejezet) címmel.Áhíta-
tottartBenceImre budavárilelkész,esperes.

H I R D E T É S E K

b Októberutolsószombatjánnem-
csakakésőőszinapsütésmele-
gítetteátatétitemplombaigyek-
vőemberekszívét,hanemaza
tény is, hogy a Győr-Mosoni
Evangélikus Egyházmegyéhez
tartozó gyülekezetben ezen a
naponlelkésziktatásrakerültsor.

A téti gyülekezet lelkészi állása a
nyárelejénüresedettmeg,ésazegy-
házközségazonnalelindítottaalel-
készválasztásfolyamatát.Döntötta
gyülekezetarról,hogyalelkésziál-
lástmeghívássaltöltikbe.Aválasz-
tásVladikaZsófiára esett,akiakkor
akiskőrösievangélikusgyülekezet
beosztott lelkészeként szolgált. A
nyár elegendőnekbizonyult a lel-
készválasztásiprocedúralebonyo-
lítására, ígyaugusztus15-éna lel-
késznőelkezdhetteszolgálatátTé-
ten.Múltszombatiiktatásánakszol-
gálatátKissMiklós, aGyőr-Mosoni
EvangélikusEgyházmegyeesperese
végezte.
VladikaZsófiabeiktatottlelkész-

kéntelsőprédikációjátameghívón
szereplőigealapjánmondtael:„Szent
ateutad,Istenem!” (Zsolt77,14)
Az ünnepi istentiszteletet dísz-

közgyűléskövette,aholköszöntések
iselhangozhattak.Írásbanköszöntöt-
teafrissenbeiktatottlelkésztSzeme-
reiJános, aNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületpüspökeésPerczeSándor
ménfőcsanaki lelkész. Köszöntőt

mondottMészárosTamás egyházke-
rületifelügyelő,RátzAndrás, aGyőr-
Mosoni Egyházmegye felügyelője,
KecskemétiPál kiskőrösiésKisJános
kecskemétilelkész,továbbáKán-
torAntal kanonok,atétirómai
katolikus egyházközség plébá-
nosa.Atétievangélikusgyüleke-
zetnevébenRadicsnédr.Lampert
Edit felügyelőasszonyköszöntöt-
teazújparókuslelkészt.

* * *

Az 1979-ben Pécsett született
VladikaZsófiaagimnáziumel-
végzéseutánaSemmelweisEgye-
temTestnevelésiésSporttudomá-
nyiKaránkosárlabda-szakedzői
végzettségetszerzett.
Azevangélikusegyháziéletbe

2001 nyarán kapcsolódott be,
amikoraMevisz(Magyarorszá-
giEvangélikusIfjúságiSzövetség)
Bárkapécsicsoportjábanvállalt
szolgálatot.Egyévvelkésőbbmár
aktívtagjaapécsigyülekezetnek.Elő-
szörovishittant,majdifjúságiisten-
tiszteleteket,ifjúságiórákattartott,
ésanyáritáborokbanlátottelfelada-
tokat.AzEvangélikusHittudományi
Egyetemre2004-bennyertfelvételt.
Hamar,márharmadévesteológus-
kéntalkalmanyíltgyülekezetigya-
korlatraszerttenniazakkoripécsi
lelkésznőhelyetteseként.
Azországosifjúságimunkábanis

hamarmegtaláltaahelyét.Először
Szélrózsa-munkatársként, majd
2006–2010közöttaSzélrózsaTízek

egyiktagjakéntésmunkaágivezető-
kéntsegítetteazországosifjúságita-
lálkozók megszervezését és lebo-
nyolítását.

Hatodéves gyakorlatát Kecske-
métentöltötte,aholmélyebbenbe-
tekinthetettagyülekezetiéletadmi-
nisztrációstevékenységébeésaprog-
ramszervezésbe. Lelkész-teológus
diplomáját 2010-benvette át.Első
szolgálatihelyén,aKiskőrösiEvan-
gélikusEgyházközségbenbeosztott
lelkészkéntszolgált.
2010-benférjhezmentKunZoltán

agrármérnökhöz.Házasságukategy
ikerpárral–Rékával ésZalánnal –
áldottamegazIsten.

g K.M.

LelkésziktatásTéten

Kon fe ren cia az an ti sze mi tiz mus ról az eHe-n
ANorvégEgyháziSzolgálatIzraelértésaMagyarországiEvangélikusEgy-
háztisztelettelésszeretettelhívjaazérdeklődőketAzantiszemitizmus
mintteológiaiéstársadalmiprobléma címűkonferenciájára,melyetno-
vember18-án,hétfőn(9.30–17.30között)tartazEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemen(1141Budapest,Rózsavölgyiköz3.).Védnökdr.Fa-
binyTamás evangélikuspüspök,aKeresztény–ZsidóTársaságügyve-
zetőelnöke.Előadók:KövesSlomó,RolfGunnarHeitmann,TataiIstván,
VattamányGyula,CsepregiZoltán,DonáthLászló. Afórumbeszélge-
tésrésztvevői:JuttaHausmann,AviSnyder,SimonyiAndrea,Gombocz
Eszter,MátisLilla,RolfGunnarHeitmann. Akonferenciautánemlék-
tábla-avatásleszaGyarmatutca14.sz.háznál.
Akonferenciaingyenes,deelőzetesregisztráció–azebédmiattis(igény

szerintkóser,vegetáriánusstb.)–szükséges.Jelentkezésihatáridőno-
vember12. JelentkezniEndreffyGézánál lehet:20/928-9955vagyeffy-
ga@hotmail.com(arészletesprogrammalakövetkezőlapszámbanje-
lentkezünk).

PolgárRózsaMunkácsy-ésKossuth-díjaskárpitmű-
vésznek,aSzéchenyiIrodalmiésMűvészetiAkadémia
ésaMagyarMűvészetiAkadémiatagjánakkiállításano-
vember6-án,szerdán17órakornyílikaPesterzsébeti
MúzeumGaálImreGalériájában(BudapestXX.ker.,
KossuthLajosu.39.).
AzErzsébet-napok rendezvénysorozatátmegnyit-

jaSzabadosÁkos polgármester.KöszöntőtmondSi-

monKároly formatervezőművész,aMagyarMűvé-
szeti Akadémia tagozatvezetője. A kiállítást meg-
nyitjaSárosdyJuditművészettörténész.Közreműkö-
dikZádoriMária Liszt-díjaskiválóművész(szoprán)
ésVirághLászló lantművész,aMagyarRégizeneiTár-
saságelnöke.
Akiállításmegtekinthetőjanuár12-ig,hétfőkivéte-

lévelnaponta10-től18óráig.

Meg hí vó pol gár Ró zsa ki ál lí tá sá ra
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„Az internetenminden föntvan”–
hangzikidőrőlidőre,ésbárgyakran
sokkalfeltűnőbbegyfontosinformá-
cióhiánya,néhaa„harcedzett”inter-
netezők is el-elcsodálkoznak azon,
hogymilyensokolyanszemélyesadat
feldolgozásával isfoglalkozikvalaki,
amely valójában senkineknemhajt
anyagihasznot.Napjainkbanvannak
cégek, amelyek érdemesnek tartják
rögzíteniazegyesemberekvásárlása-
inakmindenmomentumát,ugyanis
legközelebbivásárlásukkormársze-
mélyreszabottajánlatokkallehetőket
mégtöbbpénzköltésérerávenni.Az
efféleadatbázisokmellettüdítőlátni
néhamáscéllalkészülteketis.Példá-
ulolyat,amelysírokfotóitgyűjti.
Amaicikkhátteréülesorokíró-

jánakszemélyestapasztalataszol-
gál:acsaládbólvalakinekilátott,
hogyfelgöngyölítseacsaládere-
detétmindösszeazinternetenel-
érhetőinformációkrahagyatkozva,
éskiderült,hogyilyenekelégbősé-
gesenállnakrendelkezésre.
Ugyanisamormonegyház(hiva-

talosnevénAzUtolsóNapokSzent-
jeinekJézusKrisztusEgyháza)azel-
múltévtizedekbenfeldolgoztacsak-
nemazösszesmagyarországianya-
könyvi adatot, így a FamilySearch
(https://familysearch.org) oldalon
kereshetővétettinformációkrenge-
teg magyar vonatkozást is tartal-
maznak.
AzeredetilegGenealogicalSoci-

etyofUtahnévenalapítotttársaság
1894ótagyűjtadatokat,ígyadatbá-
zisukmártöbbminthárommilliárd
nevettartalmaz.MivelMagyarorszá-
goncsak1895.október1.ótavanál-
lamianyakönyvezés,ezértazannál
régebbiinformációkfelkutatásában

a katolikus egyház korábbi anya-
könyveire,illetvebudapestitemetke-
zésijegyzőkönyvekrelehetalapozni.
AFamilySearch oldalánbőséges–

angolnyelvű–anyagállrendelkezés-
rearról,hogypontosanmilyenfor-
rásokbólmilyenadatokérhetőkel.
Amikrofilmekre rögzített,majd

digitalizáltanyakönyvibejegyzéseka
százévvelezelőttiéletnehézségeinek
címszavakbanmegörökítetttörténe-
tétadják.Anagyszámúgyermekál-
dáshoznagyszámúhalálozástarto-
zik.Leányanyák.Háborúseltűnések.

Egycigánylány,akiatóbafulladt.A
családfakutatórokonvégüleszöve-
vénybőlazthámoztaki,hogyszép-
apjagyermekéthátrahagyvaazame-
rikaiOhióbavándorolt,aholaztán
spanyolnáthábanhunytelméghu-
szonötéveskoraelőtt.
Akutatásazonbanittsemértvé-

get,ugyanisaFindaGrave(finda-
grave.com) oldalonamerikaitemetők
sírköveiközöttlehetkeresni.Azol-
dalkétszekcióraoszlik:azegyikben
híresembereksírhelyétlehetmegte-
kinteni,amásikbanpedigsajátfelme-
nőinkutánlehetnyomozni;ezutób-
bi adatbázis százhatmillió elemet

tartalmaz.Afentemlítettrokonmeg
is találta szépapja sírkövét, amely
azonbanafotóalapjánmindösszepár
évesneklátszik,ígyegyvirtuálisvirág-
csokorelhelyezéseutánanyomozás
folytatásamellettdöntött.
Esorokírójanemvetteafáradsá-

got,hogyilyenszéleskörűfelderítő
tevékenységbekezdjen,depárgyors
keresésutánsikerültmegállapítania,
hogy nagyszülei szülőfalujában a
családneveszázévvelkorábbrólisfel-
bukkanakeresztlevelekben,ígygyö-
kereinekfelkutatásáhozvalószínű-
legazegyiklegjobblépéslehetne
aFamilySearch használata.

Ráadásulrendelkezésreállegy
nagyonjólfelépítettwebesprojekt,
aMyHeritage(myheritage.hu) is,
amelyneksegítségévelamegszer-
zettadatokbólcsaládfaiskészíthe-
tő.Sőtnemcsakarokoniszálaktart-
hatók nyilván a jelenleg csaknem
másfél milliárd regisztrálóval ren-
delkezőoldalon,deacsaládiképektá-
rolásáraésmegosztásáraishasznál-
hatóarendszer.Acsaládfaösszeállí-
tásakorkönnyedénmeghívhatjuka
rokonokat, és a családi események
szervezésébeninnentőlkezdveaMy-
Heritage megfelelő funkcióit is fel-
használhatjuk.Azoldaligentetsze-
tős,praktikusfelépítésű,ésafunkci-
óikönnyenhasználhatókamobilos
alkalmazásainkeresztülis.
Hanincsenekiskomolycsaládfa-

kutatásiszándékaink,érdemes–kivált
ígyhalottaknapjatáján–körülnézni
azinternetnekezenaszegleténis…

g N.B.

Főacsalád
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Rovatgazda:NagyBence

GONDOSKODIK ÖN
SZEME EGÉSZSÉGÉRÔL?

A homályos látás 
az öregedés egyik velejárója lehet

ÓVJA LÁTÁSÁT AZ OCUVITE® 
TUDOMÁNYOSAN MEGALAPOZOTT 

ÖSSZETEVÔIVEL: 
lutein/zeaxantin: védôrendszer szerepét betöltô 

makula pigment alkotóelemei a szemben

antioxidánsok: hozzájárulnak a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez 

cink: támogatja a látás normál 
állapotának fenntartását

www.ocuvite.hu
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*6 DARAB OCUVITE BÓNUSZMATRICA 
ÖSSZEGYÛJTÉSE UTÁN 

EGY TELJES DOBOZ 
OCUVITE AJÁNDÉK!

RÉSZLETEK A TERMÉK DOBOZÁN.

Éljen Ön is a
z 

Ocuvite Bónusz-

programmal!*

AZ OCUVITE® LUTEIN FORTE 
ÉTREND-KIEGÉSZÍTÔ KÉSZÍTMÉNY. 

KAPHATÓ A GYÓGYSZERTÁRAKBAN.

H I R D E T É S

AlátásvilágnapjátazEgészségügyiVilágszer-
vezet(WHO)Vision2020 világméretűprog-
ramja keretében 2000 óta rendezik meg
mindenévoktóbermásodikcsütörtökjén.
Avilágon45millióvakemberél,továb-

bi135milliópedigsúlyoslátásinehézségek-
kelküzd,miközbenaproblémák80száza-
lékamegelőzhetővagygyógyíthatólenne–
derül ki az Egészségügyi Világszervezet
adataiból.Magyarországonéventemintegy
6060betegveszítielalátását,jóllehetavak-
ságnagyrésztmegelőzhető.
Azőszi–téliidőszakbankimerülaszerve-

zetünk,fáradékonyabbakvagyunk,ésfogé-
konyabbakafertőzésekre,betegségekre.Aki-

egyensúlyozottétrendisbiztosítja,hogya
szem természetes védőmechanizmusa ép
maradjon.Azöldségek–különösenaleve-
leszöldségek(spenót),abrokkoli,kukorica,
paprika–,agyümölcsök(narancs),atojás-
sárgájatartalmazhasznos,aszemvédelmi
rendszerét erősítő mikrotápanyagokat. A
normállátásfenntartásáhozszükségescink-
hezpedighalból,vöröshúsokból,szárnyas-
félékbőljuthathozzáaszemünk.
Amegelőzésmelletttermészetesenaleg-

fontosabb,hogyhabármilyenrendellenes-
ségetészlelünk,azonnalforduljunkorvoshoz,
hogyaproblémákatmégakezdetiszakasz-
bankezelhessük.

Alátásvilágnapja

Értékőrzés–digitalizálás
Evangélikusgyűjteményi

konferenciaéstovábbképzés

b EgyházunkGyűjteményiTanácsaországoskonferenciátrendezno-
vember8–9-én(péntekreggeltőlszombatdélig),amelynekhely-
színeaLágymányosiÖkumenikusKözpontlesz.AMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházlevéltári,könyvtáriésmúzeumianyagacsak
részbentalálhatóintézményekőrizetében.Háromországosköz-
gyűjteményünk(EvangélikusOrszágosLevéltár,EvangélikusOr-
szágosKönyvtár,EvangélikusOrszágosMúzeum)melletthatvi-
dékiszakgyűjtemény,valamintazoktatásiintézményekmuzeá-
liskönyvtáraiőriznekagyűjteményügyszempontjábólértékes
anyagokat.Ezekenkívüljelentősmennyiségűiratanyag,deérté-
keskönyvek,műtárgyakésfestményekistalálhatókagyülekeze-
tigyűjteményekben.Ezeksorsáértahelyilelkészésgyülekezetfe-
lelős,szakmaifelügyeletüketazilletékesegyházmegyegyűjtemé-
nyimegbízottjalátjael.Emunkatársakszerencsésesetbenlevél-
táros,könyvtárosvagymuzeológusszakemberek,denemminden
egyházmegyébenvanezígy.Agyűjteményeksokszínűségeésaz
akörülmény,hogyazegyházmegyeimunkatársakszolgálatként,
munkájukmellettfoglalkoznakazegyházközségigyűjtemények-
kel,számoskérdéstfelvet.Ekonferenciaegyikfőcéljaéppenaz
egyházmegyeigyűjteményimegbízottakmunkájánaksegítése.

AGyűjteményiTanácsazelmúltévekbenvégzettországosfelmérésé-
velsokadatotfeltártagyülekezetigyűjteményekről.Igyekeztünkpályá-
zatokkalisösztönözniezenanyagokrendbetételét,a2009-benkiadott
útmutatópedigafőbbszakmaitudnivalókatfogalmaztameg.Ezjóala-
potjelentettamunkához,ámmostanrakiderült,hogytovábbkellfej-
lesztenünkeddigieredményeinket.
Fontos,hogyafeladatokatmindenüttszakszerűésegységes,ugyan-

akkoramodernkihívásoknakésigényeknekmegfelelőmódonvégezzük.
Lényegesazis,hogytudjuk,mikalegfőbbnehézségek,saproblémák-
rahelybenmilyenmegoldásokszületnek.Ezeknekazinformációknak
amegszerzéséheznélkülözhetetlenatovábbképzés,afeladatokvilágos
meghatározása,valamintatapasztalatcsere.
Számosolyanújkérdéskörisjelentősséváltnapjainkra,amelyekkel

korábbannemfoglalkoztakakollégák.Egyházunkbaniselkerülhetet-
lennéváltadigitalizálásésaszembenézésahosszútávúmegőrzésprob-
lémájával.Hasonlóanfontosagyűjteményekanyagánaklehetőségsze-
rintegységeselvekalapjántörténőrendezése,nyilvántartásaésemun-
kasoránamoderntechnikaadtalehetőségekkiaknázása.
Jelen rendezvény mindhárom gyűjteménytípus szakembereit, az

egészországevangélikusgyűjteményimunkatársaitszólítjameg:mind
azországos,mindavidékiszakgyűjteményekmunkatársaira,mindaz
egyházmegyeigyűjteményimegbízottakrakiterjed.
Atovábbképzés,afeladatokegységesítéseésösszehangolásamellett

egyházunkmegkezdettlegfontosabbgyűjteményiprojektjeiről(digi-
talizálás)isszeretnénktájékoztatástadni,hogyahelyigyűjteménye-
ketisbevonjukefeladatokba.Lehetőségnyílikazegyesgyűjtemények
konkrét problémáinak megbeszélésére, tanácsadásra, illetve az új
munkatársakbevonásáraaszakmai,gyűjteményihálózatba.Fontoskér-
déskörtovábbáa2017.évireformációiemlékévésagyűjteményifel-
adatokösszehangolása.
Arendezvényenrésztveszegyházunkmindhárompüspöke,valamint

országosfelügyelőjeis,államirészrőlpedigazEmberiErőforrásokMi-
nisztériumaKözgyűjteményiFőosztályánakésazEgyháziKapcsolattar-
tásiésEgyüttműködésiFőosztályánakvezetőjeis.
Célunk,hogyagyűjteményügylépték-ésszemléletváltássaltovábbtud-

jonfejlődni.Ehhezaszakemberektudásaésmunkájamellettegyházielöl-
járóinktámogatásaiselengedhetetlen.Kapcsolatotkellteremteniaszak-
emberek,alelkészek,egyházunkvezetőisagyűjteményügyetállamiol-
dalrólfelügyelőhivatalokközött.
Reményeinkszerintvendégeinkközöttnemcsakszakmabelieklesz-

nekjelen,hanemlelkészek,esperesekis.Kollégáimmalegyütthívjukés
várjukazérdeklődőket!

g KovácsEleonóra,
aGyűjteményiTanácselnöke



Bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
ABécsikaputérievangélikustemplomkápolnájában(BudapestI.ker.,
TáncsicsMihályu.28.)mindenhónapelsőhétfőjén19óraikezdettelsza-
badegyetemielőadásokhangoznakel.Akövetkezőalkalomnovember
4-énlesz.Előadó:JelenitsIstván piaristaszerzetes,Széchenyi-díjastu-
dós.Téma:SzázéveszületettRónayGyörgyíró.Áhítatottartaházigaz-
da,dr.FabinyTamás püspök.Arészvételingyenes.Aszervezőkmin-
denérdeklődőtszívesenlátnak.
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VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(civilradio.hu,ismétlés:22.00)
9.30/Rádió17
Lélekhangoló
9.50/M1
AzevangélikusSopron
15.15/DunaWorld
Zegzugostörténetek
Budapest,
KöltőutcaaSvábhegyen
15.45/DunaWorld
Törzsasztal
Közéletibeszélgetések
20.50/Bartókrádió
DavidFray(zongora)
Bach-hangversenye
23.30/M1
Semmitmagamról
(holland–írfilmdráma,
2009) (82’)

HÉTFŐ

8.40/DunaTv
Hagyaték
Népigyógyászat
12.05/Bartókrádió
AzOrfeozenekarésaPurcell
kórushangversenye
J.Ch.Bach:MitWeinenhebt
sichsan–kantáta
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
OzsvárinéRamocsaiImri
egyházművész
19.00/PaxTv
Békességhírnöke
(baptistamagazin)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach:János-passió(részlet)
18.25/DunaWorld
Magyarországtörténete
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
ARákóczi-szabadságharc
kitörése
20.00/PaxTv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.25/DunaWorld
ArejtélyesXX.század
KunMiklóstörténész
műsora

SZERDA

5.20/M1
Hajnaligondolatok
12.50/DunaWorld
Metodistamagazin
13.20/DunaWorld
Reformátusifjúságiműsor
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
SzalókiÉvavállalkozó
20.30/DunaTv
Afantasztikusnagynéni
(magyartévéfilm,1981) 2/1.rész
21.20/M1
OntheSpot
(magyardokumentumműsor)
Keresztrefeszítés
21.30/Bartókrádió
HegedűsMónikafuvolázik,
SzabókyMártazongorázik

CSÜTÖRTÖK

13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Húszpercesek
ÖrkényIstvánnal
13.25/M1
VirágzóMagyarország
Szécsény
20.25/DunaWorld
Talentum
EperjesKároly
20.59/Bartókrádió
ALaStagioneFrankfurt
hangversenye
Händel:Salamon
21.40/DunaTv
AngiVera
(magyarjátékfilm,1978) (92’)
22.50/M1
Nemzetinagyvizit
Az1848–49-esforradalom
ésszabadságharc
0.05/M1
Akeresettszemélyél...
(magyardokumentumfilm)

PÉNTEK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
KampSalamonvezényli
adebreceniKodálykórust
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
13.05/DunaWorld
TüskiIstvánhollandiai
reformátuslelkészportréja
(magyardokumentumfilm)
13.20/Bartókrádió
DavidFray(zongora)
Bach-hangversenye
15.00/PaxTv
SzokolaySándorzeneszerző
(portréfilm)
19.43/Kossuthrádió
GryllusVilmos
Dalokóvodásoknak
éskisiskolásoknak

SZOMBAT

7.05/DunaTv
Másfélmilliólépés
Magyarországon
(magyarismeretterjesztősorozat)
BarangolásaBörzsönyben
8.10/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
9.30/Kossuthrádió
Korkóstoló(gasztromagazin)
11.00/PaxTv
Hamburg2013–Kirchentag
16.15/DunaWorld
Hófehérke(mesefilm)
22.25/M1
MR1Akusztik+
Ágnes:Lélekreszóló...
23.00/Bartókrádió
Arsnova
AMusicaNostraénekel

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseEislebenből
10.15/M1
ABibliaamagyar
költészetben
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóagalgagutai
evangélikustemplomból
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)
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va sár nap (no vem ber 3.)
MertatörvényvégcéljaKrisztus,mindenhívőmegigazulására.Róm10,4(Ézs
50,8a;Mt22,15–22;Fil3,17/18–19/20–21;Zsolt33)Atörvényszembesít,le-
leplez,összetör,Krisztusfeloldoz,békességet,életetésüdvösségetad.Atör-
vénykétségbe,Krisztuskegyelmeámulatbaejt.AtörvényésKrisztusegyütt
munkáljaazemberbenamegtéréstésazújéletet.AtörvényKrisztusnél-
külkétségbenhagy,Krisztustörvénynélkülnemtudmialólfeloldozni.Ezért
atörvényodáigakareljuttatni,hogynincsmásmenekülésiút,egyedülKrisz-
tus.AtörvénytőlKrisztusigkelleljutni.Aholszületettítélet,ottvanbocsá-
nat.Aholatörvénymegítéliazéletemet,ottvanösszetörés,aholvanössze-
törettetés,ottvankegyelem,ésaholvankegyelem,ottvanfeloldozás,bű-
nökbocsánata,amelybőlfakadamegigazulás.AtörvénynekKrisztus,Krisz-
tusnakamegigazultéletavégcélja.Engedtük-e,hogyidáigjuttassonelben-
nünketKrisztus?

Hét fő (no vem ber 4.)
Mindnyájanolyanoklettünk,mintatisztátalanok,mindenigazságunkolyan,
mintaszennyesruha. Ézs64,5a(Lk15,21–22a;1Pt2,11–17;Lk15,1–10)Isten
előttegyikünksemképesmegállni.Semminksincs,amitfeltudnánkmu-
tatniIstennek,egyedülaszennyesruhánk.Sokanúgyélnekebbenavilág-
ban,hogya„ruhatesziazembert”.Istenarraakarrámutatni,hogyamivel
takargatnipróbáljukmagunkat,mégazisszennyes.Eztaszennyes(tisztá-
talan)ruhátveszileKrisztusarról,akitisztaruhátkér,sannakadjaafehér
ruhát,amelyetőkereszthalálávalmegszerzett(Jel7,14).Van-eilyen,Krisz-
tustólkapottfehérruhánk,vagymégmindigszennyeséletünketpróbáljuk
tisztáramagyarázni?Nincsigazságunk,egyedülaKrisztus,akiáltalvanme-
netelünkazAtyához.

Kedd (no vem ber 5.)
Nefélj,hanemszólj,ésnehallgass!ApCsel18,9(Zsolt31,10a;Hab2,9–14.19–
20;Lk15,11–32)Azigéthirdető,bizonyságottevőembersokszorszembe-
sülellenállással,rágalmazással,szidalmazással.Pál,akikomolyanvetteésmeg-
élteazIstenszavát,többalkalommaltalálkozhatottezzel.Istenőreánema
megítélésfeladatátbízta,hanemazigehirdetését.Akiegyszermegtapasz-
taltaazéletében,hogymibocsáttatottmegneki,megtapasztaltaakegyelem
felemelőcsodáját,aznemtudjaeztmagábantartani.JánosésPéteriseztérez-
te(ApCsel4,20),Páliserrebiztattamunkatársát(2Tim4,2),ésazÚriser-
rebátorítbennünket:álljunkelővele,akáralkalmas,akáralkalmatlanazidő!
Nekedvanmirőlbeszélned?Vankinekbeszélned?

szer da (no vem ber 6.)
Kigyógyítomőketahűtlenségből,szívbőlszeretnifogomőket.Hós14,5a–b(Lk
23,43;Ézs7,1–9;Lk16,1–9)Mindenporcikánkat,egészlényünketazIsten
irántiengedetlenség,hűtlenségjárjaát.Ezenminemtudunksegíteni,egye-
dülőtud.Amitermészetünkbőlahűtlenség,azőtermészetébőlahűségfa-
kad.Nekivanhatalmaarra,hogyebbőlazállapotbólkigyógyítson.Agyó-
gyulásútjaelvankészítve,felvanajánlva,tőle,akiannyiraszeret,hogy„sze-
relmesszíveszakadtmegértem,/Hogyeltöröljemind,mindavétkem./Hogy
eltörölje,éseltörölte,/Mind,mindavétkem.”

Csü tör tök (no vem ber 7.)
Énvagyokavilágvilágossága:akiengemkövet,nemjársötétségben,hanem
övéleszazéletvilágossága. Jn8,12(Zsolt43,3a;1Kor3,16–23;Lk16,10–13)
Krisztusnélkül,akiavilágosság,sötétségbenélünk.Krisztushiányaavilá-
gossághiánya.HapedignincsbennünkaVilágosság,akkorsötétségbenélünk.
Ebbenasötétségbensokmindentlehetcsinálni.Sötétségbenlehetnektit-
kaink,zűrösügyeink,káoszoséletünk,lehetünkparáznák,tolvajok,hazu-
gok.Krisztushiányaidézielőeztazéletünkben.Őavilágosságávaleztlep-
lezile,shívasötétségbőlavilágosságra,ahalálbólazéletbe.

pén tek (no vem ber 8.)
Miértmondjátoknekem:Uram,Uram,hanemteszitek,amitmondok? Lk
6,46(Zsolt50,16b–17;Lk23,1–5;Lk16,14–18)Nincsrosszabbahiteltelen,
langymelegKrisztus-követőnél.Sokkaméleontulajdonságúkeresztyénél,akik
szépenbeleilleszkednekkörnyezetükbe,tudják,mikormitkellmondani,min-
denhelyzetrevanegyjóálarcuk,kéznélvanegy-egy„kenetteljes”szövegük,
deigazábólazéletükönésaszavaikonnemtükröződikazelköteleződés.Ezért
kéritőlünkszámonJézus:miértmondjátok,hanemélitek?Spurgeon egy-
szeraztmondta:„Abizonyságtétel(ahívőélet)olyanétel,amelyetforrón
kelltálalni;halangyos,csakundortkelt.”Uram,kérlek,őrizzmegattól,hogy
életemundortkeltsen,ésszégyenthozzakanevedre!

szom bat (no vem ber 9.)
Ekkorazemmausitanítványokígyszóltakegymáshoz:„Nemhevült-easzí-
vünk,amikorbeszélthozzánkazúton,amikorfeltártaelőttünkazÍrásokat?”
Lk24,32(Zsolt146,8b;2Pt3,13–18;Lk16,19,31)Megdobogtatta-emáraszí-
vünketazÚrbeszéde?Igazikincslett-eszámunkraaszava,amikorszólthoz-
zánk?Egyáltalánmagunkénakérezzük-easzavát,vagymindigarragondo-
lunk:ezmostkinekszól,kineklennejófelolvasni,kinekkellenehallania?
Óvakodjunkazeffélelelkülettől,simádkozzunkazért,hogymindigmagunk-
ra vonatkoztassukazÚrigéjét,ésszüntelenhevítseszívünketaszava!

g ZsarnaiKrisztián

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK

GyÁSZHÍR
Atatai evangélikusgyülekezet
háromciklusonátfelügyelőként
isszolgálóhűségestagját,Schle-
ier Lászlót október 19-én Ta-
tán,azAlmásiútitemetőbenel-
kísértükutolsóútjára.
AzéletéshalálUraéletének

81.évébenszólítottaőtmagá-
hoz.Afeltámadásbavetettre-
ménységetahelyilelkész,Fran-
ko Mátyás 1Kor 13,1 alapján
hirdette.Emlékét–melyetke-
gyelettelőrzünk–aSzentlélek
Úristentegyeáldottágyülekeze-
tünkben!

Agyülekezetvezetősége

Meg hí vó nyugdíjas lelkészcsaládoknak
Anyugdíjaslelkészcsaládoknovember8-án,péntekenféltízkortalálkoz-
nakszokásszerintaDeáktérigyülekezetbenközösmegbeszélésre,me-
lyenCselovszkyFerenc tartjaazáhítatotésdr.RéthelyiMiklós azelőadást
Keresztyénemberaközéletben címmel.Készüljünkimádsággal.

Az evan gé li kus sop ron a Ma gyar te le ví zi ó ban
November3-án,vasárnapazM1-en9.50-korAzevangélikusSopron cím-
melmutatjukbeasopronievangélikusságértékeitamúltbanésajelen-
ben.Szerkesztő:NagyLászló.


