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„Akonferenciatalánprovokatívkérdése
mindehhez:»MitjelentaKrisztus-
követéskihívásaegyközösségszámára
azétkezőasztaltólazÚrasztaláig?«”

Atudományünnepe
azEHE-n f 6–7.oldal

„Amagyarszentről,SzentErzsébetről
elnevezettkápolnanemazegyetlenkeresztény
gyülekezetihelytörökCipruson,Kyreniában
anglikánésevangélikus,Famagustában
evangélikustemplomszolgáljaahíveket.”

Keresztafélholdárnyékában f 5.oldal

Ahitnemzetmegtartóereje f 4.oldal
300.születésnapNemescsón f 9.oldal
Hozzászólásaliturgiaivitához f 10.oldal
Evangélikusíjászvilágbajnok f 14.oldal
Arövidvalóságnak f 15.oldal
Országosiskolaiszakmainap f 15.oldal

„Anémetlutheránusokkörébenzajlófolyamat
tükröttartelénk.Ebbenpedigmeglátjukdeficitjeinket
éstennivalóinkat.Azthiszem,azelmúltévekbennem
tettünkmegmindent,hogyareformációegyházai
aszükségeséslehetségesegyüttműködésbenéljenek.”

Össznémetevangélikuszsinat f 4.oldal

SokanjöttekahívószóraazOrdass
LajosEvangélikusOktatásiKözpont-
ba:anovember11–13.közöttmegtar-
totttanácskozásonmintegyötvenen
gyűltekegybe.Voltak,akikpéntekes-
teérkeztek,denemmaradhattaka
hétvégére;voltak,akikszombaton,s

voltak–őkalegtöbben–,akikmind-
háromnaponrésztvettekavitákban,
hallgattákazelőadókat,ésazáhítatok-
bólépülvehangoltákmagukatakö-
zösmunkálkodásra.
A fő téma az volt, hogymilyen

eredményekkeléstanulságokkaljárt

az idei egyszázalékos kampány, s
hogymikéntlehetmégjobbanösz-
tönözniazadóegyszázalékárólren-
delkezőnyilatkozásraahíveket.Szó
volt persze azokról is, akik még
csakközelítenekazegyházhoz–a
diakóniához, az oktatáshoz smás
közhasznúcélokhoz.Atanácskozás
messze túlmutatott a napirenden:
tárgyaltakajelenlévőkareformáció
megindulása jubileumának előké-
születeiről, a Luther-rajzfilmről, a
gyülekezetekaktivizálásárólsmin-
denről,amibenavilágiésegyházive-
zetők segíthetnek egymásnak az
„élőköveképítésében”.

Communicarenecesseest

f Folytatása13.oldalon

b Ahajózásszükségességéthangsúlyozóókoriigazság,a„Navigareneces-
seest”egyik21.századimegfelelőjétmutattabeelőadásábanVárhelyi
Endremédiakutatóamúlthétvégénmegtartottfelügyelőiértekezleten:
„Communicarenecesseest”,vagyiskommunikálnikell.Ilyenbeszélge-
tésre,együttgondolkozásrahívtaPrőhleGergelyországosfelügyelőRév-
fülöpreagyülekezetek,egyházkerületekésmegyékfelügyelőit.Nagyszük-
ségvanarra,hogymégteljesebblegyenazegyetértés,akonszenzus,sőt
akonkordancia,vagyisateljesösszhang,aszívekharmóniája.

Anovember8-ielsőszekcióvezető-
je,azEvangélikusOrszágosMúzeum
igazgatója,dr.HarmatiBélaLászló az
egyháziésállamitámogatásjelentő-
ségérőlésazevangélikusgyűjtemé-
nyeksokszínűségérőlbeszélt.
KovácsEleonóra, aGyűjteményi

Tanácselnökelendületesösszefogla-
lójábanhangsúlyozta:szemlélet-és
léptékváltásravanszükségagyűjte-

ményügy területén. A fejlődéshez,
gyarapodáshoz elengedhetetlen a
szakszerűség,korszerűség,agyűjte-
ményianyagokkutathatósága,abiz-
tonságosőrzésésazegységesszak-
mai alapelvek. A gyűjteményügy
„rendbetétele”kötelezettségéslehe-
tőségegyaránt.Elsőlépésbenössze
kellgyűjteniésláthatóvákelltenni
mindazt,amimegoldásravár–fog-

laltaösszeafőcélokatakonferencia
ötletgazdája,ésönkéntességre,szo-
lidaritásrahívta,bátorítottaahallga-
tóságot. (E területtől szerencsére
nemidegenazönkéntesség,hiszen
azegyházmegyeigyűjteményimeg-
bízottakrendredíjazásnélkül,mun-
kájukmellettlátjákelezeketaköz-
hasznúfeladatokat.)

Püspökeinkagyűjteményügyről
GáncsPéterelnök-püspök,utalvaa
kormánnyaltörtént,reformációün-
nepiszerződéskötésre,hangsúlyozta:
jóhátszéllelkezdhetnekakonferen-
ciának. Az állami támogatás egyik
kedvezményezettje ugyanis egyhá-
zunkgyűjteményimunkája,seznem
mondhatóvéletlennek.Apüspökazt
arésztidézteOrbánViktorbeszédé-
ből,amelybenaminiszterelnökegy-
házunkkulturálisértékeketőrzőés
gyarapítótevékenységérőlszólt.Már
csakazért is fontosamegbecsülés,
hogyaztánezeketazértékeketmegle-
hessenosztanimásokkalis.

Állhatatosmunka–ésagyümölcsei
b Felgyorsultakazeseményekazevangélikusgyűjteményügykörül.ADe-
ák téri Insula Lutheranát, ebből következően az egyik legfontosabb
evangélikusgyűjteményt,azEvangélikusOrszágosMúzeumot(EOM)is
segítiazakormányzatitámogatás,amelyrőloktóber31-énünnepélyes
keretekközöttállapodottmegOrbánViktorminiszterelnökésGáncsPé-
ter,egyházunkelnök-püspöke.AMagyarországiEvangélikusEgyházGyűj-
teményiTanácsakonferenciátéstovábbképzéstszervezettaMagyaror-
szágiEgyházakÖkumenikusTanácsának(MEÖT)székházában.Ano-
vember8–9-irendezvényennemcsakaháromlegfontosabbevangélikus
országosközgyűjtemény–amúzeummellettazEvangélikusOrszágos
Levéltár(EOL)ésazEvangélikusOrszágosKönyvtár(EOK)–munkatár-
saivettekrészt,hanemmegszólaltakavidékiszakgyűjteményekdolgo-
zói,azegyházmegyeigyűjteményimegbízottak,illetveegyházunkmind-
hárompüspökeésországosfelügyelőjeis.ElőadásttartotttovábbáazEm-
beriErőforrásokMinisztériumakétilletékesfőosztályánakvezetője.

f Folytatása8.oldalon
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Afelügyelőkideiországoskonferen-
ciájaigyekezettösszekötniamúltat
ajövővel.Apéntekinyitónapestéjén
Fabiny püspökúrareformációkez-
deteötszázadikévfordulójánakelő-
készületeirőlbeszélt,előadásavégén
akészülőLuther-rajzfilmegyepizód-
játismegnézhettük.Aközelgőévfor-
duló tudatosítása azért is fontos,
mertazelőkészületeksoránszüksé-
günkvanmindannakösszesítésére,
amiasajátevangélikuskeresztyénhi-
tünkésöntudatunkmegerősítésétse-
gíti,ugyanakkorakülvilágszámára
isüzenetethordoz,egyházunkjobb
megismerésétisszolgálja.
Kikellhát lépnünkavilágelé,s

nem pusztán az ötszáz éves leltár
megvonásával, nemcsak a kultúr-
történetiösszefüggésekismertetésé-
vel,hanemannakaszíneshitéletnek
abemutatásávalis,amelyhelyi,gyü-
lekezetiszintensemvelünkélőanak-
ronizmusként,hanemvonzó,nyitott,
hívőközösségkéntjelenítimegegy-
házunkat.
Nem újdonság, hogy a hivatalos

programmindenkonferenciáncsak
részbenkulcsaasikernek.Anemes
hagyományokhozhívenRévfülöpön
természetesenezúttalsemmaradtel
aprogramotkövetőbarátibeszélge-
tés,kiegészülveazországmindenré-
szébőlsperszeafelügyelőikamrákból
éspincékbőlérkezettételekkel,italok-
kal,melyeknéhányjótorkúfelügye-
lőtársunkdaloskedvétismeghozták.
Evidámegyüttlétbőlvisszatérve

emeletiszobámcsendesmagányába,
szokásszerintmégegypillantástve-
tettemanagyvilághíreire.AFülöp-
szigetekiforgószélszörnyűségeésa
lehallgatásibotrányújabbfordulatai
mellettarrólisértesülhettem,hogyaz
egyházak támogatása tovább nő.
Nemkétséges,hogyavatikánimeg-
állapodásmódosításaszámunkrais
előnyökkel jár, ugyanakkormindig
tartokattól,hogyazelvilágiasodott
többségehírekhallatánnemérzékel
mást,minthogyazadójukból„már
megintapapokatpénzelik”.Akiisme-
riarészleteket,azperszetudja,hogy
nemezahelyzet,demégis,inkábbká-
ros,haazegyházakkalkapcsolatban
általábanazanyagiakkerülnekelő.
Ezen merengve azonban kicsit

lejjebbgörgettemazinternetesoldalt,
ésmegakadtaszememadokumen-
tumfilm-fesztiválhirdetésén,mely–
ki tudja,milyenmegfontolásból –
„Evangélikusfamily”címmelharan-
goztabeazaznapestiaktuálisfilmet.
Acsatolt,kicsithomályosfényképen
egyLuther-kabátosember,mellette
négynőialak–nemvoltnehézfel-
ismerni, hogy a képen Keveházi
László evangélikuslelkészéscsalád-
jalátható.
„Evangélikusfamily”–haezazúj-

magyar blikkfang kell a sikerhez,
ámlegyen,devoltaképpmindegyis:
Erdélyi János filmje olyan szépen,
okosan, jóritmusbanmutatjabea

Keveházicsaládsezáltalegyházunk
életéta20.századnegyveneséveitől
napjainkig,hogyakikószahírkere-
sőkénttévedazinternetesoldalra,az
legalábbannyiralebilincselvenézivé-
gigaközelegyórásfilmet,mintakiaz
estipüspökielőadásésfelügyelőtár-
sai vidám társaságából nyugovóra
térveülaképernyőelé.
Afilmtavalykészült,itt-ottmár

vetítették,ámazegyiklegolvasottabb
hazai internetes oldalon posztolva
mostkapottigazánnagynyilvános-
ságot.
Másnapeste–báratechnikaör-

dögénekmunkájanyománcsaktö-
redékesen–felügyelőikörbenisle-
vetítettükafilmet.Sezáltalmindaz,
amiről aznap szó esett, egészenúj
megvilágításbakerült.Merttermé-
szetesen az egyszázalékos kampá-
nyunküzenetesazenneknyomán
befolyóösszegnagyságavagyapályá-
zatirendszerlehetőségeinekbemu-
tatása önmagában nagyon profán
témánaktűnik,mégakkor is,haa
kampány felelőse, Horváth-Bolla
Zsuzsanna lelkészkéntisvagyaki-
váló pályázati szakember, Buday-
MalikAdrienn lelkészfeleségkéntis
nagyonhitelesen,egyháziasanszól.
Ámagyakorlatiasfelügyelőimunka
csakakkorkapértelmet,hahason-
lóanodaadóéshiteleslelkészimun-
kátegészítki,mintamilyetaKeve-
házi házaspárról szóló filmből is
megismerhetünk.
HabaGábor felügyelőtársunkés

VárhelyiEndremédiaszakértőtolmá-
csolásában megismerhettük azt a
környezetet,amelybenegyházunk-
nakmanapságmegkelljelennie,fel
kellvennieaversenytmásüzenetek-
kel.Arémisztőtévénézésiszokások
láttán nem nyugodhattunk meg a
magyartársadalomáltalánosállapo-
távalkapcsolatban.Ugyanakkorfon-
tos igényként fogalmazódott meg,
hogyerősítsükmegmindországos,
mindhelyiszintennyilvánosmegje-
lenésünkevangélikusjellegét,hogy
– kampányszlogenünket idézve –
necsakteljes,delutheránusislegyen
azamosoly.
S persze, miközben szorgalma-

sanpályázunk,építünk,pénztgyűj-
tünk,elszámolunk,adminisztrálunk,
hálózatotépítünk,újraésújrakide-
rül,hogyazemberielszánáskevés.
Saját tehetetlenségünk, cinizmu-
sunk,kimerültségünk,esetlegtúlzott
önhittségünk,magabiztosságunkle-
küzdéséhezakegyelemnekazade-
rűsbizonyosságaisszükséges,amely
aKeveháziházaspárrólszólófilmből
isárad.Hasokanlátják,mégaleg-
pogányabbkörnyezetbensemkellag-
gódnunk egyházunk megjelenésé-
nekfogadtatásamiatt.
De hamimagunk képesek len-

nénkederűsbizonyosságátadására,
talánmégtöbbenislehetnénk.Klá-
rinéni,Lacibácsi,köszönjük!

Aszerzőegyházunkországosfelügye-
lője,aKülügyminisztériumhelyettes

Derűsbizonyosság
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Ítélet,reménység,örökéletvasárnap-
ja:ebbenasorrendbenkövetiegy-
mástazegyháziesztendőutolsóhá-
rom vasárnapja. Mert lesz ugyan
ítélet, de lehet reménységünk is,
amellyelazítéletnapjáratekinthe-
tünk. Remélhetjük, hogy az ítélet
utánörökéletbenleszrészünk,ahol
„semgyász,semjajkiáltás,semfájda-
lomnemlesztöbbé,mertazelsőkel-
múltak” (Jel21,4).
Amaivasárnaptehátreménység-

rehív.Denemaföldiéletkilátásta-
lanhelyzeteibenismindigfelcsilla-
nóreménységre,hanemavégsőíté-
lettel,ahalállal,aföldiéletmulandó-
ságávalszembenireménységreirá-
nyítjafigyelmünket.Azzalbátorítés
vigasztal,hogybárateremtettvilág
ésbenneazemberiéletvéges,örök
sorsunkmégsemreménytelen.
Ezareménységünknemlégbőlka-

pott,mert–mikéntalevélíróapos-
tolisrámutat–Istenígéreténalapul.
Istenpedigsohanemcsalmeg.Ígé-
retei megalapozottak, és minden
ígéretét hűségesen beváltja. Ezért
haértelmünkszámáraazIstentőlka-
pottígéretekhihetetlennektűnnekis,
szívünkmindenkorahitbizalmával
építhet rájuk.Az Isten ígéreteinek
igazárólésteljesülésükbizonyossá-
gáróltanúskodikszívünkbenaSzent-
lélekis,akirőlJánosapostolúgybe-
szél,mint Istentőlkapottkenetről.
Azószövetségbenakirályokatés

apapokatolajjalkentékfel.Azolajje-
lentetteaztakenetet,amelynemcsak
Istenhezvalótartozásukathivatottki-
fejezni,hanemaztis,hogyértelmük
mécsesétIstenolajatáplálja,ezért–
hacsak nem a szívükben lakó bűn
szavát követik – Isten világossága

nyilvánulmegamásoknakutatmu-
tatószavaikban,adöntéseikben,az
ítéleteikben,atanításukban.
Ennek a szimbolikus kenetnek

analógiájára,deegyúttalettőlmegkü-
lönböztetveneveziazapostolaSzent-
lelketIstenvalódikenetének,amelyet
Jézusmegváltóművének–halálának,
föltámadásának és mennyben való
megdicsőülésének – következmé-
nyekéntazújszövetségnépéretöltki.
ASzentlélekazolajaKrisztusbanhí-
vőkértelménekmécsesében,deegy-
ben a láng is, amelynek fényénél
meglátjákazIstenigazságát,amelyet
abűntőlelhomályosultértelemsoha
nemképesmeglátni.AzIstenigazsá-
gátmeglátnipedigannyi,mintigéjé-
nekésígéreteinekigazvoltárólmeg-
győződni.
ASzentlélekkenetearrólismindig

bizonyosságotad,hogyIstenigéiés
ígéreteiKrisztustólsohanemfügget-
leníthetőkésnemválaszthatókel.De
Jánostovábbismegy,mertsohanem
úgybeszélKrisztusról,mintakireahí-
vőkúgyfigyelnek,mintegyzenekar
tagjaiakarmesterre.János–azevan-
géliumábanéppúgy,mintalevelében
–ahívőkKrisztussalvalókapcsolatát
ennélsokkalmélyebbnekmondja.
Míg a szinoptikusok csak arra

emlékeznek,hogyJézusakeresztút-
ján való követésére hívja tanítvá-
nyait,addigJánosazevangéliumban
arróltudósít,hogyJézusazövéiben

akarélni,ésaztakarja,hogyazövéi
benneéljenek.Olyanszorosegység-
ben akar élni velük,mint amilyen
egységbenazAtyávalél.„Énaztadi-
csőséget,amelyetnekemadtál,nekik
adtam,hogyegyeklegyenek,ahogymi
egyek vagyunk: én őbennük, és te
énbennem, hogy tökéletesen eggyé
legyenek, hogy felismerje a világ,
hogyteküldtélelengem,ésúgysze-
rettedőket,ahogyanengemszerettél”
(Jn17,22–23)–mondjaazegyedülJá-
nosáltalmegörökített„főpapiimád-
ságában”.
DeJánosszerintJézusnemcsakta-

nítványaitólbúcsúzva,azutolsóvacso-
raasztalánálbeszélerről.Azötezer
embert jóllakató kenyérszaporítási
csodautánJánosemlékezeteszerintJé-
zus„azéletkenyerének”neveztema-
gát,majdtesténekevésérőlésvérének
ivásárólkezdettbeszélni,amitazőt
hallgatósokaságnagyobbrésze„ke-
ménybeszédnek”minősített,ésfakép-
nélhagyta.Nemtudtákelviselniaztaz
igényt,amelyetJézusövéivelszemben
támaszt,ésmegbotránkoztakanekik
adottígéreténis:„Akiesziazénteste-
met,ésisszaazénvéremet,annakörök
életevan,ésénfeltámasztomőtazutol-
sónapon.Mertazéntestemigaziétel,
ésazénvéremigaziital.Akiesziazén
testemet,ésisszaazénvéremet,azén-
bennemmarad,ésénőbenne.Ahogyan
engemazélőAtyaküldöttel,ésénaz
Atyaáltalélek,úgyazis,akiengem
eszik,élnifogénáltalam.Ezazakenyér,
amelyamennyből szállt le; eznem
olyan,mintamilyetatyáitokettek,és
mégismeghaltak:akieztakenyeret
eszi,élnifogörökké.” (Jn6,54–58)
János a levelében azokat nevezi

megtévesztőknek,akikJézusnakeztaz

evangéliumában megörökített igé-
nyétésígéretételhallgatjákvagykét-
ségbevonják,miközbenazzalbüszkél-
kednek,hogytanításukonaSzentlé-
lekkenetevan.PedigJánosszerintaki-
kenvalóbanaSzentlélekkenetevan,
azoknaknincsisszükségükrá,hogy
ezt valaki más tanítsa meg nekik,
mertmagaaSzentlélekfogjamegta-
nítaniráőket.Mivelpedigolvasóita
Szentlélekkenetételnyerthívőknek
tartja,csupánintiőket,hogyezután
ismaradjanakmegKrisztusban.„Már-
most, gyermekeim,maradjatokmeg
őbenne,hogyamikormegjelenik,bizal-
munklegyeniránta,ésmegneszégye-
nítsenminketeljövetelekor.” (1Jn2,28)
MertJánostudja,hogycsakazok-

nak a reménye megalapozott, akik
magukisKrisztusbanvannakmegala-
pozvaésmeggyökerezve.Akiknem-
csakhallgatjákésszeretikKrisztusta-
nítását,vagy–jobbesetben–követ-
niispróbálják,decsakamagukere-
jérehagyatkozva,hanemakikmegen-
gedik,hogyaSzentlélekkenetealatt
maga Krisztus éljen bennük. Akik
bennükvégbemenővalóságkéntta-
pasztaljákmeg,ahogyKrisztusake-
reszten az ő bűneiktől szenved, és
ezértvalóságkénttapasztalhatjákmeg
aztis,ahogyszeretetevégüldiadal-
maskodikmindenbűnükfölött.
Ők azok, akiknek reménysége

Krisztusban van megalapozva, és
ezért nem fognakmegszégyenülni,
mertazítéletnapjánKrisztusföltáma-
dásánakésdicsőségesörökéletének
isrészeseilesznek.Őkazok,akikJá-
nosszerintmárebbenazéletbenisaz
igazságotcselekszik,mertaSzentlé-
lektőlKrisztusbanújjászülettek.

g VéghelyiAntal

sZentHáromságÜnnePeutánutolsÓelŐttI(reménYség-) vasárnaP–1jn2,24–29

Krisztusbanmegalapozottreménység
avasárnaPIgéje

Közeledveazeseményötszázadikév-
fordulójáhozérdemesszámbaven-
nünk,milyenhatássalvoltareformá-
cióazeneistílusokra,atöbbszólamú
műzenealakulására.
Azeurópaitöbbszólamúságkez-

deteinél(a9–11.században)akeresz-
tényliturgiatételeihezimprovizáltak
egy,majdtöbbszólamot.Akésőbbi,
szilárd formájú, különböző szer-
kesztésmódúkompozíciókévszáza-
dokon keresztül kölcsönzött dal-
lamra,cantusfirmusra épültek–ez
előszörgregoriánénekvolt,később
márvilágidallamislehetett.
A reformáció eredménye, hogy

azanyanyelvűgyülekezetiéneklitur-
gikusfunkciótkapottazistentiszte-
leten.A16.századbanmegszületett
alutheránusénekkincsmáigishasz-
nálttörzsanyaga,amelyértékesszö-
vege és dallama miatt örökölte a
gregoriánkitüntetetthelyétésszere-
pét:cantusfirmusszálehetettatöbb-
szólamúműzenében.
A most bemutatandó művek –

magyarénekeskönyviszöveggelellát-
va–mindenkompromisszumnélkül
alkalmasakazistentiszteletihaszná-
latra(feldolgozásmódtólfüggőenal-
ternatiméneklésrevagykülönmeg-
szólaltatásra). Fontosnak tartjuk,
hogyismertessükésbővítsükeztare-

pertoárt,mertezekadarabokvaló-
banilleszkednekaliturgiába.
A16–17.századfordulójánMicha-

elPraetorius (1571–1621)szentelteéle-
téthatalmasmunkávalazevangélikus
korálokügyének.Zeneelméletiírások
(aháromkötetesSyntagmamusicum)
szerzőjekéntéppúgyjelentősvolt,mint
szervezőkéntészeneszerzőként.Neki
köszönhetjükalutheriistentiszteletla-
tin és német liturgikus dallamainak
összegyűjtésétésfeldolgozását.Korál-
kompozíciói–számszerint1244!–
MusaeSioniae címmelkilenckötetben
jelentekmeg1605és1610között.(ASi-
onmúzsáicímakorrajellemzőmódon
összekapcsoljaagörögmitológiamú-
zsáitabibliaiSionfogalmával.)
AMusaeSioniae elsőnégyrésze

többszólamúművekettartalmaz.A6–
8.részegyszerűnégyszólamúkorálok
gyűjteményekülönbözőalkalmakra:
ezekközültöbbetmegtalálunkmagyar
szöveggelaKarénekeskönyvköteteiben
(I.kötet5,II.kötet11darab).Azopus
5.részeazünnepiénekekfeldolgozá-
saittartalmazzamotettikusvagyho-
mofonváltozatban.Végüla9.részbi-
cíniumokat és tricíniumokat kínál
(ebből a Karénekeskönyv I. köteté-
ben4/8darab,aIII.kötetben2/4da-
rab).Azutóbbemlítettkét-éshárom-
szólamúműveksorakülönlegescse-

mege:afeldolgozásváltozatossága,a
koráldallammotívumaitvirtuóztudás-
salszövőszólamokaszakmabelinek
emberléptékűelérendőcélt,azenesze-
retőnekigényesélménytjelentenek.
AzUrania című gyűjteményben

(1613)mégegyszereléricsúcspontját
akorálmotettaműfaja.DePraetorius
nemcsakarégistílusokmegőrzőjeés
ápolójavolt,hanemfáradhatatlanul
keresteazújkifejezésimódokatis.Bár
sosemjártItáliában,tanulmányozta
azokataműveket,amelyekbőlmegis-
merhettea–múltkoricikkbenemlí-
tett–velenceitöbbkórusostechnikát.
LegjelentősebbilyenopusaaPolyhym-
niaeCaduceatrix (1619),1–21szólam-
rabassocontinuóval.SokszépPrae-
torius-zenéttalálhatunkayoutube.com
oldalon(leginkábbaChristmette szó-
raérdemesrákeresni).
MichaelPraetoriusvoltazutolsó

zeneszerző,akinektevékenységeelső-
sorban a reformáció örökségének
megőrzéséreirányult.HeinrichSchütz
(1585–1672), JohannHermannSchein
(1586–1630)ésSamuelScheidt (1587–
1654)márcsakéleművükegyrészét
szenteltékakorálügyének(ezpersze
nemaztjelenti,hogyegyébműveikne
lennénekértékesek).
Schütz a passióiban egyszerűen,

négyszólambanharmonizáltamega
korálstrófákat(Kantionalsatz).AMu-
sikalischeExequien (1636)ésaGeist-
liche Chormusik (1648) motettikus
feldolgozásokat tartalmaz.AKleine
geistlicheKonzerte (1636/39)ésaSym-
phoniaesacrae (1647/50)köteteiben
koncertálótételekettalálunk.Avelen-
ceitöbbkórusosságaPsalmenDavids

sorozat(1619)Énlelkem,áldvaáldjad
korálkoncertjébenjelenikmeg.
ScheinazOpellanova címűkétkö-

tetes opusában (1618/26) háromféle
bassocontinuóskorálfeldolgozás-tí-
pustvonultatfel.Azelsőbenkétszó-
lamkoncertáladallamszabadonto-
vábbfejlesztettmotívumaivalatenor-
ban megjelenő cantus firmusszal
szemben.Amásodikformátkorálkon-
certnekisnevezhetjük:ittháromszó-
lamhozzaakoncertszerűenfeldolgo-
zottkoráldallamot.Aharmadiktípus
akorálmonódia(abarokkstílusújdon-
sága): itt az énekszólamhoz obligát
hangszerektársulnak.Scheinlipcsei
egyházzenei gyakorlatából szárma-
zikutolsónagyműve,egyCantional
4-6 szólamú korálfeldolgozásokkal,
bassocontinuoszólammalellátva.
Scheidtvokálisműveinekkéthar-

madakorálfeldolgozás.ACantiones
sacrae (1620)nyolcszólamúmotettá-
kattartalmaz(areneszánszkompo-
zíciós módszereivel). A Geistliche
Konzerte kötetei2-3(ritkábban4-6)
szólamúműveketadnakközrebas-
socontinuóval:ezektöbbnyirecan-
tusfirmushozkötöttkorálkoncertek.
ÉshogyScheidthangszeresgyűj-

teményérőlisessékszó:aGörlitzer
Tabulaturbuch száz egyházi ének
és zsoltár billentyűs feldolgozását
gyűjtiegybe.Ahogyacikkelejénír-
tuk:a16.századbanmegszületetta
lutheránusénekkincs.
Őrizzük meg ezt az örökséget,

amely meghatározza evangélikus
identitásunkat!

g Dr.EcsediZsuzsa

InmemorIamHerbertWulf

Akorálmotettátólakorálkoncertig

Uram,ateítéletedigazságos,ateke-
gyelmedhatártalan.Csodálatoseza
tudás,mertnemamagunkítéleté-
tőlkellfélni,hanembízhatunkate
hatalmadban.Bűneinkmiattugyan
büntetést és száműzetést érdem-
lünk, de Krisztusban meglátjuk a
megelevenedőüdvösséget.Köszön-
jükeztneked.
Teéletrekeltedajót,feltámasz-

todazigazat,demegítéledarosszat.
Keltsdéletrebennünkismindazt,
amibelőledszármazikéshozzádve-
zet,ésítéldmegmindazt,amitőled
elűz!
Keltsdéletreajótésítéldmega

gonosztteremtettvilágunkban,ahol
ősirenduralkodik,aholnappalkö-
vetiazéjszakát,elszáradafű,elher-
vadavirág,majdmagátólnövekedik
azelvetettmag,deazemberpusz-
tít és rabol, gondoskodás helyett
feléliaztatalpalatnyiföldet,ahová
rendelted.
Keltsdéletreajótésítéldmega

gonoszt emberi közösségeinkben!
Barátságok,családokésmunkahe-
lyek közösségi életében mennyi-
mennyielmulasztottlehetőségvádol
bennünket,amikoregymásterheit,
örömeithordozhattukvolna,demi
inkább főhelyeket keresgéltünk,
ahonnétrátenyerelhetünkéletekre,
szavakraésgondolatokra.Ítéldmeg
agonoszt,éstisztítsmegbennünket!
Keltsd életre azt a jót, amely által
testvérekkéválunk!Hitben,szeretet-
benésbizalombaninduljunkegyütt
afelédvezetőúton,ésegymásszol-
gálóikéntéljünkabennedvalóhű-
ségben.Keltsdéletreajótmindazok-
ban,akiketőrállókéntküldtélnépek
és nemzetek közösségeibe! Add,
hogy munkájuk által a békesség
gyarapodjon!
Keltsdéletreajótésítéldmega

gonosztakkoris,amikorbetegség-
gelvagyszenvedéssel találkozunk!
Babonák,hiedelmekéslélektelen,te-
hetetlenvigasztalásokhelyettadja
szánkbaszavakat,akezünkbemoz-
dulatot, a fülünkbehallást és sze-
münkbe látást, amikor szembesü-
lünkaszenvedővel!Érezzük,hogyte
vagyaz,akiújszívetteremteszakő-
szívhelyett,tevagy,akigyógyítasz
ésbátorítasz!Ítéldmegmindazt,ami
képmutatás és álnokság bennünk,
nehogybűneinkbenmaradjunk,és
bűneinkkelforduljunkembertársa-
inkfelé!
Keltsdéletreajótbennünkakkor

is,amikoreljövendőországodfelé
igyekszünk.Tevagyazéletésaha-
lálUra,add,hogyéletünketéshalá-
lunkatiskezedbentudjuk.Vigasztald
agyászolót,adjmegnyugvástahal-
doklónak!Addúgyszámlálninapja-
inkat,hogybölcs szívhez jussunk!
Ebbenabölcsességbenate igédet
lássukmeg,amelyazegyedüliörök-
kévalóebbenamulandóvilágban!
Keltsdéletreajótegyházadban,

hogyatörvényésazevangéliumere-
jemegvilágosítsaazéletútját!Ke-
gyelmedközösségeépítsefelben-
nünkazegymáshoztartozásteljes-
ségét,amelybenmindenkiegytest
tagjaként él! Ítéld meg mindazt,
amihiábavalóságéshitetlenségaz
egyházban, hogy ahűtlenség és a
képmutatáselneuralkodjékben-
nünk!
Urunk,temégakkorisértünkkö-

nyörögsz,amikormiüldözünkvagy
megtagadunk téged, kérünk, kö-
nyörüljrajtunk,hogyközbenjárásod
általegyüttvehessünkrésztazona
lakomán,ahovámeghívtálminden-
kit.Ezértadunkmostishálátneked,
SeregekUra.Ámen.

Oratio
œcumenica

Cantate

b AzelmúltkéthétbenHeinrichSchützMusikalischeExequien címűmű-
vénekismertetéseráirányítottaafigyelmeta16–17.századievangélikus
egyházzenére.Maeztatémátfolytatva–ChristianeBernsdorff-Engelbrecht
munkájátfelhasználva–szólunkakorszaklegjelentősebbzeneszerzői-
ről,kiemelveakorálfeldolgozásokzenetörténetiésliturgiaijelentőségét.
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Bizonyáramindenkinekismerősaré-
givicc,amelybenalelkészúgysza-
badulmegatemplomtornyábabe-
költözött denevérektől, hogy „ki-
konfirmálja”őket.Eztörténikaleg-
többgyülekezetbenafiatalokkalis:
kikonfirmálnak,vagyahogyantöbb-
szörishallanilehet:„agyermekem
lekonfirmált”.Megvoltazegyházzal
szembeni utolsó kötelesség, ezek
utánjó,haévekkelkésőbb,azeskü-
vőjeelőttbetévedalelkipásztorhoz.
Őket tartja az egyházi közbeszéd
négykerekes keresztyéneknek: a ke-
resztelőrebabakocsibantoljákőket,
azesküvőrefeldíszítettkocsivaljön-
nek,atemetésenakoporsószállító
autóviszikitestüketasírhelyhez.
E három találkozás jelenti so-

kaknakazegyházhozvalókapcso-
lódást. Egyházunkban ennél egy
fokkal jobban állunk: konfirmálni
még eljönnek a fiatalok, deutána
igenritkánmaradnak.Milehetaz
okaennek,éshogyanlehetneezen
változtatni?
Akonfirmációielőkészítőkkezde-

tekor egészen mást tapasztalunk.
Egyházközségünkbenazelsőtalálko-
záskor talán egy kicsit félénk, de
lelkesedő fiatalokat látunk, akik –
kollégámelmondásaszerint–renge-
tegkérdésttesznekfel,nagyonérdek-
likőketafoglakozásoktémái,akon-
firmációielőkészítőkanyaga,illetve
akonfirmációmenetévelkapcsolatos
kérdések. Magukban hordozzák
(még?)azegyházhozvalókapcsoló-
dáscsíráját,igényelnekvalamimást,
mintamiteddigéletükbenkaptak,
vagycsakamegszokáshozzaőket
ide?Nagyonremélem,hogyakétéves
felkészítésalattolyanigazicsapatfog
kialakulni,amelyetabarátság,abi-
zalom,azőszinteegyüvétartozásér-
zésejellemez.Egyolyanfiatalosanhí-
vő kisközösség formálódik, amely
egyházunkjövőjénekígéretéthordoz-
zamagában.
Tudom,munkatársaimmindent

megtesznekannakérdekében,hogy
akezdetilelkesedésnelankadjon,sőt

egyreerősebblegyen,mélyüljönela
hitismeret,érlelődjönottbenn,alel-
kekmélyén az a nagyon különös,
egyedi kapcsolat Istennel, amely-
benújtartalmat,újértelmetkapaz
embertársakkal való viszony is.
Mindezekellenéresokancsak„le-
konfirmálnak”, és nem „bekonfir-
málnak.”
Ennekazokátelsőkénttalánahi-

telességben kell keresnünk. Nem
hagyhatófigyelmenkívülanevelő,az
oktató személyének a hitelessége.
Az,hogyakisugárzószeretet,atu-
dásésapedagógiaimódszermellett
ottvan-evagysemaszavakésatet-
tekegysége,azelméletésagyakor-
lat azonossága, az adott szó súlya.
Merthaajópofi,azötletes,amézes-
mázosfelszínmögöttnincsensem-
mi,akkorazegészfalrahánytborsó,
kiábrándítószínjáték,azintézménye-
sültkeresztyénségrákfenéje.
Amásodikokakimondottszavak

súlyánakelvesztése.Devalválódika
szó,nemérmanapságsemmit,el-
vesztihitelét. Eljön a konfirmációi
ünnep, a fogadalomtétel nagy, ko-
molypillanata,amelyetegykorvala-
mennyienlelkesenátéltünk.Mennyi
izgalom, várakozás, őszinte átélés,
komolyságvanabban,ahogymond-
jákesküjükszövegétalelkesfiatalok:
„…hálátadokazIstennek,azénte-
remtőmnek,hogyengemakereszt-
ségben gyermekévé fogadott. Hi-
szem, hogy Jézus Krisztus az én
Uramésmegváltóm,akinekembűn-
bocsánatotszerzettakereszten.Val-
lomazevangélikuskeresztyénegy-
háztisztaésigaztanítását,éshozzá
hűséggel ragaszkodom. Kérem a
Szentlélek világosságát és erejét,
hogyabűnellenharcoljak,aszere-
tetbennövekedjek,ésahitbenmeg-
álljakmindhalálig.Ámen.”
Hiszem,vallom,kérem,fogadom

–jönnekakkormégtisztaszívbőlaz
eskükulcsszavai,sahogymúlnaka
napok, ahónapok, az évek, egyre
jobban feledésbemerül az anagy
pillanat.Afeledéselhomályosítjaaz

esküszavait,slassan-lassanújraki-
ürülnekatemplompadok,megkop-
nakazemlékek,afogadalmak.Sok-
szorszomorúankérdezzük,válasz-
rasemvárva,hogyholvannakava-
lamikor lelkes gyermekeink, hová
lettalelkesedés,ahűségesragasz-
kodás,hoválettaszívvel-lélekkelki-
mondottígéret,ahűségfogadalma.
Atízleprástörténetejuteszem-

be:tízemberéletét,épségét,egész-
ségétadjavisszaJézus,decsakegy
térvisszahálátadni.Holvanatöb-
bikilenc?Vajoncsakazifjabbgene-
rációahibás,vagyamagunkháza
tájánkellkeresniabajt?
Haőszinteönvizsgálatottartunk,

akkor az eredménymegdöbbentő:
semmivel sem vagyunk különbek
azoknálafarizeusoknál,akiknekJé-
zus a Hegyi beszédben elmondja,
hogyegyáltalánneesküdjenek„seaz
égre,mertazazIstenkirályiszéke,se
aföldre,mertazlábainakzsámolya,
seJeruzsálemre,mertazanagyKi-
rályvárosa….”Deneesküdjenekasa-
játfejükrese,hiszenhajukegyetlen
szálátsemtudjákfehérrévagyfeke-
tévétenni(Mt5,34–35).Ellenbena
beszédükbenazigenlegyenigen,a
nempedignem,amipedigtúlmegy
ezen,azagonosztólvan.
Mimégisszeretünkesküdni,fo-

gadkozni,sőtazesküszöm szóannyi-
ra megszokottá, hétköznapivá,
mondhatni, banálissá degradáló-
dott,hogymárszintenincsissúlya.
Pedig valamikor az eskütételnek
szakrálisjelentésevolt,amelyazem-
beriigazságvégsőgaranciájátjelen-
tette,olyannyira,hogyegyadásvé-
tel alkalmával nem volt szükség

hosszú,bonyolultszerződéseketír-
ni,elégvoltakimondott,hitelesszó.
Maadnaabankvalakinekhiteltbe-
csületszóra?
Haafentemlítettjézusitanítást

nézzük,beigazolódikaközmondás,
hogyavilágváltozik,deazemberi
természetugyanazmarad.Ugyanaz-
zalafelelősségalólkibúvóemberrel
találkozunkafarizeusszemélyében,
akiazégre,aföldre,Jeruzsálemre,az
oltárravagysajátfejéreisesküszik,
hakell,azzalahátsómegfontolással,
hogyhaúgyfordulakocka,úgysem
kellbetartaniazesküjét.Nemkell,hi-
szenIstennevétnemejtettekiszó
szerintazesküben,ezérthaazérdek
úgydiktálja,pillanatokalattazigen-
bőlnem,anembőlpedigigenlehet.
Aszavainkkalvalóvisszaélésbizal-

matlanságot,gyanakvást,aközösség
rombolását, az állandó hazugság
csapdáját eredményezi. Szomorú,
dekikellmondani,hogymanapság
ahazugság,ahamiseskükésfogadal-
makkorszakátéljük,ezpedigegyre
nehezebbétesziazeligazodást,atá-
jékozódást,ajóésarossz,azigenés
anemközöttikülönbségtételt.
Aparlamentiválasztásokközeled-

tévelmindenpolitikusesküszikésfo-
gadkozik,hogyhaőtválasztjuk,pár
évalatttejjel-mézzelfolyóKánaánt
teremtaszürke,kopottRomániából:
acsillagoségigérnekmajdafizeté-
sek,jobbéletkörülményeketbiztosí-
tanak,mindenszépésjólesz,senki-
nek semmiért nem kell majd ag-
gódnia,mégakerítésekiskolbászból
lesznek,aháztetőkpedigmézeska-
lácsból.Mindentmegígér,ahogyan
ezlenniszokott.Shogymimaradaz
ígéretekből?Ameseillúziója!
MegdöbbenvenézemaKözponti

StatisztikaiHivatal2012.évinépmoz-
galmiadatait.EzekszerintMagyar-
országon36200fogadalommal,es-
küvelkötöttházasságotés22000vá-
lástjegyeztekbe.Sakkorfelteszem
akérdést:csakekkoraerejevanaki-
mondottszónak,afogadalomnak,az
örökhűségesküjének?

Van-eegyáltalánmegoldás?Tehe-
tünk-e valamit annak érdekében,
hogy a kimondott szónak értéke,
súlyalegyen,afogadalom,azeskükö-
telezzen?
Talánazelsőlépés,hogymima-

gunk kell halálosan komolyan ve-
gyükJézusszavait,hogyazigenünk
igen, anemünkpedignem legyen
mindenkörülményekközött–füg-
getlenülattól,hogymitdiktálazér-
dek, függetlenül az élethelyzettől,
függetlenülakülsőkörülményektől.
Nemkönnyűígyélni,azbiztos,hi-
szenafelelősségteljesviselkedés–
amikoracselekedeteinkeskünket,
fogadalmunkat, szavainkat tükrö-
zik–kényelmetlenséget,ellentétet,
barátságtalanságot, kiközösítést,
megvetést eredményezhet.De ke-
resztyénekként,Krisztustkövetők-
kéntezamiélethivatásunk,megbí-
zatásunkésküldetésünk.
Ha ezt elhatározzuk, komolyan

vesszükéscselekedjükis,biztosakle-
hetünkabban,hogyJézusmellettünk
lesz,ésmellettünkismarad.Haaz
igenünkigentésanemünknemetje-
lent,akkorszavainknakteremtőere-
jük lesz, ésbizalmat, őszinteséget,
bűnbánatot,szeretetet,örömet,kö-
zösségiszellemetteremthetünkve-
lükembertársainkban.Ésbárakon-
firmációifogadalomutántalánel-el-
maradoznakafiatalokazalkalmak-
ról,ezekazelvetettéletmagvakben-
nük maradnak, és lelkileg tovább
formáljákőket.

Megkopottfogadalmak
égtájolÓ

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

A második világháború tragédiája
azonban–azakkormégcsakfalunyi
–Vecséstsemkerülteel.Atemplom
1944.december9-én–aplébánia-
templomésamalomké-
ménye után – áldozatul
esettaháborúspusztítás-
nak,ésaparókiaislakha-
tatlannávált.
Amegfogyatkozottlé-

lekszámúgyülekezet1946
nyarán kapott új esélyt,
amikorazEgyházakVilág-
tanácsánakajándékaként
teljesberendezésselegyütt
megérkezett Svájcból új
temploma: a fatemplom.
Huszonötévelteltével,ki-
tartóimádságéstenniakarásgyümöl-
cseként1971-benvégülmegépülhe-
tettamaisállókicsinyhajlékagesz-
tenyefákárnyékában.

Ajubileumihálaadóistentiszte-
letre november 10-én gyűlt össze
aközösség.Arendetmegtartva–a
hónapmásodikvasárnapjalévén–

ifjúságiistentiszteletkeretébenzaj-
lottagyülekezetünneplése,afiata-
lokszolgálatbavalóaktívbevonásá-
val.AliturgiátHeinemannIldikó he-

lyi lelkész vezette, aki 2008 óta
szolgálVecsésen.
IstenigéjétFabinyTamás püspök

hirdetteZsolt90,17alapján.„Becsül-
jétekmegamostani,immáronharma-
diktemplomotokat!”–hangzottafel-
szólítás.Sajnostapasz-
taljuk, hogy kezünk
munkájamennyiremu-
landó.Holatermészet,
holaz idővasfoga,hol
pedigmimagunk,em-
berek tesszük tönkre
mindazt,amitalkottunk.
A mulandóság mellett
–amelyosztályrészünk
–azonbanottvanare-
ménységünk, hogy Is-
ten lenyúló keze min-
denkor megsegít ben-
nünket. És mennyivel
inkább igaz ez, ha ke-
zünketnemrombolásra
emeljük,hanem imád-
ságrakulcsoljuk.
A gyülekezet szep-

tembervégéngyüleke-
zetinapkeretébenemlékezettkilenc
évtizedesmúltjára,októberbenpedig
agyermekeknekmeghirdetettgyüle-
kezettörténetirajzpályázatáltaleleve-
nedtekmegafontosabbesemények.
ApályázateredményétKoczorKinga
hirdettekiahálaadóistentiszteleten.

g Horváth-HegyiÁron

Pünkösdbegyökerezve
Kilencvenévesavecsésigyülekezet Avecsésievangélikusgyülekezetju-

bileumiünnepségsorozatánakcsúcs-
pontjanovember10-énvolt.Adél-
előtti istentiszteleten megkezdett
örömünnepet délután a Boyzless
Voice nőikamaraegyütteskoncertje
koronázta meg, amelyre mintegy
kétszázangyűltekössze.

Kellemesdzsesszmuzsikávalnyi-
tották meg az alkalmat a Vecsési
Zeneiskolaművésztanárai,majdavá-
rospolgármestereszólaltfel.„Kelle-
nekazilyenünnepek”–hangsúlyoz-
taSzlahóCsaba. „Tekintsünkbüsz-
kénarra,amitazótafelépítettünk,és
erősítsüktovábbközösségeinketaz

ilyenünnepekkel”–lelkesítettapol-
gármester.
KrámerGyörgyesperesaszerelem

ünnepéneknevezteavecsésiévfor-
dulónapját.Azesperesaszántóföld-
be rejtett kincs és az igazgyöngy
példázataalapjánbeszéltarról,hogy
valójábanaztünnepeljük,hogyvol-

takésmaisvannak
a vecsési gyüleke-
zetbenolyanok,akik
megtaláltákazIsten
országát, és szere-
lembe estek iránta.
Azünnepibeszé-

deket követően a
zenéévolt a fősze-
repaBálintÁgnes
KulturálisKözpont
színpadán.Avecsé-
siekbüszkesége,az
evangélikusKároly
Edit énekművész
népszerű dallamo-
kat adott elő, ez-
utánpedigaBoyz-
less Voice tagjaikö-
vetkeztek. A Bre-
bovszky Klára ve-

zettekamaraegyüttesfiataloslendü-
letévelfelpezsdítetteaközönséget.
Ahétnőihangtökéletesösszhang-
jábanhitvallóésvigasztalókeresz-
tény könnyűzenei számok, Stevie
Wonder-dalok és ismert gospelek
egyarántfelcsendültek.

g KoczorKinga

Aszerelemünnepnapja

b AVecsésiEvangélikusMisszióiEgyházhivatalosan1923pünkösdhét-
főjénalakultmeg.Atemplomfelszentelését1932.május16-án,pün-
kösdhétfőnRaffaySándor püspökvégezte.Alelkesgyülekezetiélet
eredményeként1935.június10-én,pünkösdhétfőnháromharangot
emelhettekhelyükreatemplomtornyában.Aközösségkilencvenéves
történeteilyen,emberireménytmegszégyenítőeseményekkelindult,
amelyekenkeresztülahívekújraésújramegtapasztalhattákapünkös-
diléleképítőmunkáját.Ésbárnevébenmárnemviseliamisszióijel-
zőt,küldetésenemváltozott:hívogatjaésösszegyűjtiamárahúszezer
lakostszámlálótelepülésevangélikusaitésmindenmásodavágyót.
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OrszágoskongresszusttartottaKe-
resztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ)november9-énaParlament
felsőházitermében.Ahitnemzetmeg-
tartóereje címűrendezvényenelhang-
zottmegnyitóbeszédébenKövérLász-
ló, azOrszággyűléselnökekiemelte:a
keresztényember„azéletteljességét
keresi”,nemcsakszabadságot,hanem
felelősségetis,nemcsakérvényesülést,
hanemszolgálatotiskeres,nemcsakaz
egyénboldogulásáért,hanemaközös-
ségelőrehaladásáértisdolgozik.
FabinyTamás evangélikuspüspök

beszédébenhangsúlyozta:aprotestan-
tizmusnematiltakozástjelenti,hanem
azt,hogyIstenigéjemelletttanúskod-
nakazeztvallóhívek.FelidézteBol-

dogII.JánosPál pápamondását,mi-
szerintLutherMárton, areformáció
egyikelindítója„közösatyánkahitben”.
Az evangélikus püspök arról szólt,
hogy„mianyilvánosságembereikell
legyünk”,hogymegismerjékazembe-
rekahitet.Arendszerváltozássalel-
jöttalehetőség,hogyazegyház„kilép-
jena sekrestyéből”.Mintmondta,a
közéleti kereszténységet támogatni
kell,tehátkinek-kinekamagaterüle-
ténvállalniakellkeresztényhitét.
BeszédetmondottTernyákCsaba

egri érsek, aki Szent István király
örökségét méltatta, s megjegyezte,
hogymaazősipogányságszellemisé-
geerősödik.Hozzáfűzte,hogy„újon-
nan kitalált kultuszokat próbálnak

bevezetni”,amelyeketúgyállítanakbe,
mintamagyarságősivallását.
OsztieZoltán plébános,aKÉSZel-

nöke köszönetet mondott a kor-
mánynakazért,hogyazalkotmány
védiaházasságintézményét,amely
férfiésnőéletközösségétjelenti,va-
lamintvédiacsaládotismint„anem-
zetfennmaradásánakalapját”.
NémetLászló nagybecskerekipüs-

pökarrólbeszélt,hogyaszerbállam
bevezetteakötelezőenválasztható
hittant2001-ben,akatolikusésre-
formátushittanpedigaVajdaságban
jellemzőenmagyarulzajlik,mertaz
ezekhez a felekezetekhez tartozók
rendszerintmagyarok.

d MTI

Ahitnemzetmegtartóereje
KÉSZ-kongresszusaParlamentben

JézusKrisztusmondja:„Énvagyoka
világvilágossága:akiengemkövet,
nemjársötétségben,hanemövélesz
azéletvilágossága.” (Jn8,12)Ezzelaz
igévelhívogatotthálaadóistentiszte-
letrenovembermásodikszombatján
SefcsikZoltán, aSzekszárdésKör-
nyékeTársultEvangélikusEgyház-
községlelkészeFelsőnánára.
Azországosegyház,aTolna-Ba-

ranyaiEgyházmegye,aTarrKft.,a
PaksiAtomerőműésaFelsőnánaJö-

vőjeAlapítványonkeresztülahelyi
lakosságösszefogásávalközeltizen-
ötmillióforintbólsikerültfelújítani
a–18.századvégénnémetevangé-
likustelepesekáltalépítettésahely-
séghányatotttörténelmesoránve-
szélyesenleromlottállapotú–temp-
lomtoronysüvegét.Aközelegyévig
tartómunkabefejeztéthálaadóisten-
tiszteletenünnepeltékmeg,melyen
GáncsPéter püspökhirdetteazigét.

g KissTamás

Felújítottákafelsőnánaitemplom
toronysüvegét
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g Dr.HafenscherKároly

Együtt vagy vállvetve? Egységben
vagyösszetartásban?Ezekakérdések
foglalkoztattak már akkor, amikor
készültemazútra.Németprotestáns
testvéreinkigensokenergiátfordíta-
nakarra,hogyazérintetttagegyhá-
zakésegyháziszövetségektisztázzák
egymáshozvalóviszonyukatteológi-
ai, strukturális és gyakorlati szem-
pontból egyaránt.Vajon távolodik,
közeledik, netán egyesül-e három
egyháziszövetség,a lutheránus,az
uniáltésazegyesített?
ANémetországiEgyesültEvangé-

likus-LutheránusEgyház(VELKD)
évenkéntesedékeszsinatitanácsko-
zásanovember7-énültösszeDüssel-
dorfban.Kérdéseksorávalaszívem-
benültembeakétésfélnaposülés-
re.Haválasztnemkaptamiskérdé-
seimre–hiszenegyfolyamatbizo-
nyosszakaszábanvoltamrészeseaz
együttgondolkodásnak–,nagyonso-
kat tanulhattam a hallottakból és
megtapasztaltakból.
Természetesenlehetnesokfé-

lerészletkérdésről,kevésbéhang-
súlyostémárólisszólniazülés-
sel kapcsolatban. Ilyeneket is
érintettaVELKDgeneráliszsina-
ta.Mostazonbanegyre:anémet
evangélikus közösségre próbá-
lokkoncentrálni.Azegyháznagy
egészébenanemzetközikapcso-
latoképpenarravalók,hogyta-
nuljunk egymástól. Hogy egy-
máshiteáltalerősödjünk,egymás
tapasztalataiból gazdagodjunk,
egymáshibáisegítsenekjóldön-
teni, egymás örömei biztassa-
nak,haasajátgondjainkafejünk-
renőnek.
Mittanulhatunknémettestvé-

reinktől, illetve testvéreinkkel
együtt?(Nembiztos,hogyezekúj
tantárgyak,újszerűfelfedezések,
deazismétlés–tudjuk–atudás
anyja.Azegyházbanis.)Például
azt,hogyfoglalkoznunkszüksé-
gesamegszokotttestvéregyházikap-
csolatainkkal.Nemelégtudniegy-
másról, nem elég informálódni a
másikról,komolyankellvenni,meg
kellerősíteni,hakell,újrakellfogal-
mazniakapcsolatainkat.Eztazonban
csakkomolyteológiaiháttérmunká-
val és tudatos párbeszéddel lehet
megtenni.Azthiszem,anémetluthe-
ránusokkörébenzajlófolyamattük-
röttartelénk.Ebbenpedigmeglát-
jukdeficitjeinketéstennivalóinkat.

Azthiszem,azelmúltévekbennem
tettünkmegmindent,hogyarefor-
mációegyházaiaszükségeséslehet-
ségesegyüttműködésbenéljenek.
Tanulságvoltszámomra,hogyaz

egyházszervezetetcsupántechnika-
kéntszabadértelmezni.Ahitélet,az
evangéliumhirdetéstechnikájaként.
Ezagondolkodásmódsegíthetelke-
rülni a szervezet túlértékelését, de
alábecsülésétis.
Anémetzsinatarraisemlékezte-

tett,hogyateológiaésastruktúranem
játszhatókiegymássalszemben,dea
sorrendfontos.Előszörteológia,ésab-
bólkövetkezikastruktúra.Nemjó
vagykevésbéjóötletekkellétrehozott
szervezetetkellmegideologizálnunk,
hanemateológia(Istenrőlszólóbe-
széd!)alapjánkellfelépítenünkegyhá-
zistruktúránkat.
Hazai egyháztörténetünk során

sokszor felcseréltük a sorrendet,
máskorpedigegészségtelenülelto-
lódtakazarányok.Ezértafelekeze-
tünkönbelüliszervezetitisztázásban
éppenúgy,mintafelekezetekközötti

munkaésazegymáshozvalókapcso-
lat kérdésében is a kiindulópont a
teológiaialapállásmegfogalmazása,
majderreépítvejöhetnekagyakor-
latilépések.
Németlutheránustestvéreinkar-

raispéldátadtak,hogymitjelentaz
együttgondolkodásmindenszinten.
Azönállólutheránusközösségmeg-
maradásánakésakülönbözőprotes-
tánsteológiaigondolkodástéskegyes-
ségigyakorlatokatképviselőegyház-

szövetségjóműködésénekalapjaaz,
hogymindenszinten:azegyházveze-
tésben,azoperatívtestületekben,alel-
készekközöttésabázison(agyüleke-
zetekben) párhuzamosan zajlik az
együttgondolkodás.Ennekeredmé-
nyétaztánaközösségkincsévéteszik.
Bárnémethitsorsosainkeztmegsza-
bottformákközött,atőlükmegszo-
kott pontossággal végzik, mégsem
érziazemberművinekvagyerőltetett-
nek.Seztazegyüttgondolkodáster-
mészetes igényeésgyakorlataadja.
Alutheránusegyháztestésapro-

testánsegyházközösségkapcsolata
ezért–alegújabbanelfogadottmo-
dellszerint–minőségiegyüttműkö-
déskonfesszionálisszövetségben.
Aleuenbergikonkordiamegszü-

letésének negyvenedik évfordulója
kapcsánMagyarországonisismétel-
tentémávákell,hogylegyenapro-
testánstestvéregyházakkapcsolata.
Egyházunkvezetőtestületeifoglal-
koznakakérdéssel,várhatóanazsi-
natősziülésszakaisnapirendretű-
ziatémát.Ehheznyújthatsegítséget

anémetlutheranizmustapasztalata
éskimunkált„kapcsolatimodellje”.
Amostmárazökumenéegészé-

benklasszikussáváltegyházmodell
nemkevésbéalkalmazhatóaprotes-
tánsbelsőökumenébenis:egységaz
elismert sokszínűségben, egység a
megbékéltsokszínűségben…

Aszerzőegyházunkzsinatánaklelké-
szielnöke

Lutheránusidentitás
ésprotestánsösszetartozás
Össznémetevangélikuszsinat–tanulságokkal

ADeákTériEvangélikusGimnázi-
umbannovember11-énötödikalka-
lommalosztottákkiaSztehloGábor-
ösztöndíjakategyháziközépiskolában
tanuló,kimagaslótanulmányiered-
ménytelértevangélikusdiákoknak.
Azországkülönbözőpontjairól

érkezett ösztöndíjasokat Bencze
András, aSztehloBizottságelnöke
köszöntötte.Azelnökbeszédében
utaltarra,hogyazösztöndíjatPrőh-
leGergely országosfelügyelőkezde-
ményezéséreötéve,SztehloGábor
századikszületésnapjánhoztáklét-
re.„Adíjlényege,hogyolyanevan-
gélikusdiákokatsegítsünk,akiknek

tanulmányieredményeijelzik,hogy
kimagaslótehetségek,mégisrászo-
rulnak a támogatásra. Ez a díj re-
ménységünk szerint kifejezi azt a
szellemiközösséget,melyetSztehlo
Gábor is képviselt” – fogalmazott
BenczeAndrás.
Idéntizenháromiskolábólössze-

senkilencvenegytanulókértösztön-
díjat,közülükhatvankettőnekapá-
lyázatát fogadta el a bizottság. A
nyertesekzömmellaptoppalgazda-
godtak;sokannyelvtanfolyamhoz,ta-
nulmányúthoz, mások kollégiumi
elhelyezéshezkaptaktámogatást.

g GalambosÁdám

ÁtadtákaSztehlo-ösztöndíjakat

Megújultatárnokrétitemplomkül-
seje.Anovember10-én,vasárnaptar-
tottünnepihálaadóistentiszteleten
SzemereiJános, aNyugati(Dunántú-
li)EgyházkerületpüspökehirdetteIs-
ten igéjét. A liturgiában a
gyülekezet helyettes lelké-
sze,TubánJózsefmellettKiss
Miklós győr-mosoniesperes,
valamint a szomszédos Lé-
bénylelkésze,KoháryFerenc
szolgált.
Ameghívón és az épület

bejáratánál elhelyezett táb-
lán is szereplő ige, 3Móz
26,11–12alapjántartottprédi-
kációjábanapüspökhárom
kérdésttettfelajelenlévők-
nek:Mitőltemplomatemp-
lom?Mitőlleszhajlékatemp-
lom? Mitől lehetünk Isten
népe?Ahelyethasználatköz-
benmagaajelenlévőIstente-
szitemplommá,azőhajléká-
vá–hangsúlyoztaSzemerei
János. „A megszólított kö-
zösségattólleszIstennépévé,
habelekapaszkodikazőhű-
ségébe.Ezatemplomisjele
annak,hogy igéjével, fölénk
hajoló irgalmával hozzátok
isközelakarkerülni,atiéle-
teteketisformálniakarjaazIsten”–
emeltekiapüspök.
Azúrvacsorásalkalmatkövetően

ahelyilelkészmegköszönteakivite-
lezők,aműszakiellenőr,valaminta
felújításmotorjának számító Jerger
Frigyesnémunkáját.Ezekutánjókí-

vánságaitadtaátafalupolgármeste-
re,MolnárnéBorosKatalin, illetve
KoháryFerenclelkész,KissMiklóses-
peresésMészárosTamás egyházke-
rületifelügyelő.TubánJózsefzársza-

vábanelmondta:nemalátványked-
véértújítottákfelatemplomot,ha-
nemazért,hogyazegyházUramél-
tóhelyentudjafogadniövéit.
Ahálaadóünnepet szeretetven-

dégségzártaaművelődésiházban.
g AM

MegszépülthajlékTárnokrétiben
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b Harminc éve, 1983. november
16-án kiáltották ki az Észak-
ciprusiTörökKöztársaságot.Az
etnikaizavargásokatkövetőka-
taklizmaszintemindencsaládot
érintett, a háború legnagyobb
veszteseimégisakeresztények
lettek.Romostemplomok,Isten
házábazártikonmúzeumokidé-
zikazegykorvirágzóhitéletet.

Ciprusszigeténatörténelemsorán
agörögökésatörökökholösszhang-
ban,holviszályokköztéltekegymás
mellett.Azoszmánuralmatmegdön-
tőangolokamegosztásratörekedtek,
savilághatalomepolitikájatökéle-
tesensikerült.Afüggetlenségkivívá-
sautánagörögökazanyaországgal
valóegyesülésttűztékkicéljukul,en-
nekkövetkeztébenahatvanasévek
elejénegyresűrűsödtekafegyveres
konfliktusok.
1974-ben elszabadult a pokol: a

görög unionisták megdöntötték a
ciprusivezető,Makariosz érsekural-
mát. Az Európa egyik legnagyobb
hadseregével rendelkező Törökor-
szágeztnemnéztetétlenül,elfoglal-
taaszigetészakirészét,ateljesterü-
let36%-át(az1960-asnépszámlálás
adataialapjánatöröklakosságaránya
18%volt),ésharmincéve,1983.no-
vember16-ánkikiáltottaazÉszak-cip-
rusiTörökKöztársaságot.Aháború
kárvallottaileginkábbagörögcipri-
ótákvoltak,kétszázezrenhagytákel
lakhelyüket.
–Az1974-esháborúnemcsakagö-

rögöketsújtotta,adéli,görögtöbbsé-
gűrészenisvoltaketnikaitisztogatá-
sok–idéziatörténelmetSzűcsAngé-

la, akitörökférjévelÉszak-Cipruson
él.–Tragikuspéldaerreaférjemcsa-
ládja,amelytöbbgenerációótaPá-
foszban lakott.Nekikugyanúgyott
kellett hagyniuk teljes vagyonukat,
mintagörögmenekülteknek,ésaz
északirészretelepítettékátőket.

***

1998-ban,másfélévtizeddelaköztár-
saságkikiáltásautánaDunaTeleví-
zióstábjávaldokumentumfilmetfor-
gattunka„török”Cipruson.Azelfoj-
tottindulatokekkorváltakkézzelfog-
hatóvá számunkra.Még fülemben
csengenekegytörökpolitikusboron-
gósszavai:„Görögbarátaimmalál-
talábanLondonbantalálkozom.”
Tizenötévutánismétbejártama

szigetészakirészét.SzállásunkGirné-

ben(Kyrenia,Kerüneia)volt.Szorgal-
mas turista módjára feleségemmel
megtekintettükavelenceierődöt,sé-
táltunkaközépkoriköveken.Aszo-
morúmúlttalaMihályarkangyalnak
szentelttemplombanszembesültünk:
azegykoriszenthelymaikonmúze-
umkéntvárjaalátogatókat.Haideve-
tődnekazegykorigöröghívek,jegyet
válthatnak,stikettelkezükbentekint-
hetikmegőseikimahelyét.
Vasárnap egy érdekes hungari-

kumraleltünk:amagyarországiSzent
Erzsébetről elnevezett templomba
mehettünkmisére.
–Aközépkoritemplomakeresz-

tesháborúkbanépültkastélykápol-
nájavolt–avatottbeakápolnatör-
ténetébeGarret Edmunds ferences
atya,aJeruzsálemiLatinPatriarchá-
tushelynöke.–Eredetilegmáshelyen
állt,deamikoraföldtulajdonosoka
birtokotátadtákakatolikusegyház-
nak,akápolnátkőrőlkőrelebontot-
ták,ésKyreniábanépítettékfelújra.
Mintegyhetven-nyolcvanéveezakis
szenthelyszolgáljaarómaikatolikus
közösséget. Eredetileg a plébániát
fenntartóferencesekhavontaegyszer
jártak ide,demostanraaközösség
megnőtt, ésmárminden vasárnap
tartunkszentmisét.Ahívekösszeté-
teleigenheterogén.Sokeurópaila-
kikitt,főlegnyugdíjasok,akiketazol-
csóbbmegélhetésvonzottCiprusra.
Számos,ahelyiegyetementanulóaf-
rikai diák is tagja a gyülekezetnek,
másokmégmesszebbről,példáula
Fülöp-szigetekről,Indiából,SríLan-
káróljöttekdolgozniaszigetre.
Amagyarszentrőlelnevezettká-

polna nem az egyetlen keresztény
gyülekezeti hely török Cipruson,
Kyreniábananglikánésevangélikus,

Famagustában evangélikus temp-
lom szolgálja ahíveket.Azutóbbi
helységbenazENSZszlovákiaikon-
tingensénekvanegykatolikuskápol-
nájaisazENSZáltalfelügyeltterü-
leten.Többenavárosbóliscsatlakoz-
nak a jámborabb békefenntartók-
hoz.Agörögortodoxokszámaazis-
mert okokmiatt radikálisan csök-
kent, így templomaik java része is
máscélokatszolgál.

***

HamárazÁrpád-házatemlítettük,
magyarszármazásamiattminden-
képpenmegkellemlékezniabizán-
cikorszakegyikmeghatározóegyé-
niségéről, Komnénosz Izsákról is.
ÉdesanyjaÁrpád-háziSzentPiroska,
SzentLászló lányavolt.Nos,ades-

potikusuralkodónemörökölteédes-
anyjajámborságát,dicstelenszerepe
volt a történelemben. Uralmának
megőrzéseérdekébennemválogatott
azeszközökben;Bizánccalisszem-
beszállt,mégpedigsikerrel.
De a jegenyefák nem nőnek az

égig:amikorkeresztesvitézekhajó-
ja vetődött a partra, rosszul tette,
hogyahajótörötteketbebörtönözte,
ezlettaveszte.Rosszemlékűuralmát
OroszlánszívűRichárd döntöttemeg
aszigeten.Szíriábaszáműzték,végül
akis-ázsiaiIkónionban,amaiKonyá-
banfejeztebeéletét.Abizánciépí-
tészetemlékeiviszontazegészszi-
getterületénmegmaradtak.

***

Észak-Ciprus leginkábbmúltidéző
városaFamagustasatőleészakrafek-
vőromváros,Szalamisz.II.Ptolema-
iosz, aPtolemaidákmásodiksarjaala-
pította.SzalamisznevévelaBibliában
azApostolokcselekedeteiben találko-
zunk: „Ők tehátaSzentlélektől ki-
küldve lementek Szeleukiába, on-
nanpedigelhajóztakCiprusba.Ami-
korSzalamiszbaértek,hirdettékazIs-
ten igéjét a zsidók zsinagógáiban.”
(ApCsel13,4–5a)
PálelsőapostoliútjánBarnabásvolt

a kísérője. Később elváltak útjaik,
SzentBarnabás aszigetenhaltvérta-
núhalált:Szalamiszmellettkövezték
meg.Sírjaazidőkfolyamánfeledés-
bemerült,mígnemaz5.században
egycsodásálmotkövetőenleltekrá
öröknyughelyére.Asírfeletttemp-
lom épült, s hamar zarándokhellyé
vált. A kolostorma is áll, szerepét
vesztvemúzeumkéntvárjaabetérő-
ket.Azútmásikoldalánmárazóko-
riSzalamiszromjailáthatók.Azódon
kövekközöttsétálvaegynagyalapte-
rületűbizáncikatedrálisoszlopsora
tűnikelénk,SzentBarnabástisztele-
ténekbizánciemlékeként.

***

Afroditéésaszerelemszigeténeke
nyugatipontjaazirodalombasaze-
netörténetbe is bevonult: a Szala-
misztől délre fekvő Famagustában
játszódikShakespeare drámája–sa
történetalapjánírtVerdi-opera–,az
Othello. Efalakközött imádkozott
Desdemona,mielőttaféltékenyve-
lenceimórmegfojtotta.Avárosőr-
ziavelenceiemlékeket,sazerőd-
rendszerisaköztársaságépítészetét
dicséri.
Egykori leírások szerint félezer

templomállott a város falai között.
Mindenbizonnyaltúlzottaszám,de
maisfelkereshetünktöbbtucatszak-
rálishelyet.Alegmaradandóbbakata
Lusignan-dinasztiaidejénalkották;a
franciagótikalegszebbhagyományait

honosítottákmegaszigeten.Aváros-
központfeléhaladvamegcsodálhatjuk
aromjaibanisfenségesSzentSimeon-
ésSzentGyörgy-templomot.

AzigazikincsetaSzentMiklós-ka-
tedrálisbanlelimegalátogató,a13.
századi,háromhajóstemplomlenyű-
gözőmestermű.MaLalaMusztafa
mecsetjekéntszolgál,tornyábólkinö-
vőminaretjelzifunkciójánakváltozá-
sát.Belülrőlszépenfelújították,segy
kedves templomszolga készségesen
megmutatja az utolsó famagustai
püspöksírját.Másemlékmárnem
utaladicsőmúltra,hiszenakeresz-
tényrelikviákata16.századbankido-
bálták,afreskókatlemázolták.
A képrombolás alól egy kivétel

van:szintecsoda,hogyavárosszí-
riainegyedébenfekvő,14.században
épültörménytemplomfalánmegma-
radtakafreskók.Avilágisfelfigyelt
ekincsre,srestaurálásátaWorldMo-
numentsFundésaszingapúriNany-
ang Műszaki Egyetem támogatja.
Ottlétünkkoregynémetésegyame-
rikaikutatótisztogattaafalakat,és
ahelyhezillőkeresztényitürelemmel
válaszoltakkérdéseinkre.

***

Asokatmegéltszigetsorsátalegke-
letibbföldnyelvenépültSzentAnd-
rás-kolostorjelképezi.AKarpazfél-
szigetérintetlenvidékén,természet-

védelmiterületenautózvalehetmeg-
közelíteni.Mikorfilmünketforgat-
tuk,romostemplomokszegélyezték
az oda vezető utat. Mára ezeket

ugyanfelújították,dejavarésztzár-
vavannak,scsakatájatszépítik.A
kolostoragörögcipriótáklegkedve-
sebbzarándokhelye,csodatevőfor-
rásamiatt„aciprusiLourdes”elne-
vezésselisilletik.Nohakivételesen
megőrizte szakrális jellegét, mára
legfeljebbidegenforgalmilátványos-
ságkéntkezelik.Érkezésünkkorazal-
konyatizsolozsmát(vecsernyét)csu-
pán három hívő mondta, közben
vakukvillantak,saturistákkurió-
zumkéntbámultákazimádkozókat.
Asokatlátottszenthelyskanzenként
emlékeztetakereszténymúltra.
UtunkataKyreniamellettidomb-

oldalbanépültfestőiBellapaisapát-
ságban fejezzük be. A kolostor a
leglátogatottabb észak-ciprusi tu-
ristahely,melynekszinténinkábba
környezete vonzza az idegeneket.
Neveiskifejező:aLusignan-korból,
az Abbaye de la Paix kifejezésből
ered, amelynek jelentése: a béke
apátsága. Talán az évezredes há-
nyattatások s a békétlen harminc

esztendőutánemegnyugvásralen-
neszükségeCipruslakosainakésa
szigetkereszténységének.

g Dr.CsermákZoltán

Keresztafélholdárnyékában

SzentMiklós-templom

MiseaSzentErzsébet-templomban

SzentAndrás-kolostor
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Aprogramnyitányakéntdr.Szabó
Lajos rektorköszöntötteajelenle-
vőket. A legolcsóbb Ikea-gyertya
köréülve is létrejöhetközösség–
mondtaagyertyávalanemmérhe-
tő,istenivilágosságra,ragyogásrará-
világítva.Ateológiaelsősorbanaz
életszolgálatábanállótudomány–
hangsúlyozta–,azéletetésanagy-
betűs„Életet”kellmegtanítania.Atu-
dományakkorfejlődhet,hanincsen
falakközékényszerítve,hatágaste-
rületenmozoghat.Ehheznemártegy
asztal–emeltekiarektor–,légyen
bárantik,modern,kicsi,nagy:tel-
jesenmindegy.Hatöbbenletudnak
telepedniegyasztalköré,ésközös
alkotásttudnaklétrehozni,azIsten-
nektetsző.
AbevezetőgondolatokutánBács-

kaiKárolyelárulta,hogyakonferen-

ciafőcéljaamindennapokésatu-
dományos kutatás találkoztatása.
Akettőközöttlétrejövőfeszültség-
gócokatnemkerülnikell,éppave-
lükvalófoglalatosságvolnafontos
–hangsúlyozta.Akonferenciatalán
provokatívkérdésemindehhez:„Mit
jelent a Krisztus-követés kihívása
egyközösségszámáraazétkezőasz-
taltól az Úr asztaláig? Jut-e hely
mindenkinekazegyházban?”–idéz-
teatanszékvezetőameghívószöve-
gét,majdfelhívtaahallgatóságfi-
gyelmét:úgyhallgassaazelőadáso-
kat,hogyegyláncralehetmajdföl-
fűzniőket.
Elsőkéntdr.ZamfirKorinnát, ako-

lozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetemRómaiKatolikusTeológiai
Karának docensét mutatta be. A
teológusnemcsakaktívgondolkodó

lehet,hanemakáregymásiktudo-
mányterületszakembereis–„leplez-
tele”akolozsváriteológushölgyet,
akivégzettségéttekintveneurológus
szakorvosis.

KolozsvártólKorinthusig
Akorakeresztényközösségek„együtt-
evési”szokásaitvizsgáltaZamfirKo-
rinnaazElsőkorinthusilevél tükré-
ben.„MegvetitekIstenegyházát,és
megszégyenítitekanincsteleneket?” –
idézteazújszövetségeskutatóPált
(1Kor11,22).Akereszténységtörté-
netébenatestvériségtanításaésval-
lásaellenérekezdettőlfogvajelenvol-
takatársadalmifeszültségek.
Azelőadóalaikusokáltalkevés-

séismertönkéntesésprivátegyesü-
letek felépítéséről és szokásairól
beszélt. Azért különösen érdekes
ezeketvizsgálni,mertfeltehetőlega
korakeresztényközösségekiserre
amintáraszerveztékösszejövetele-
iket.Azönkéntesvagyprivátegye-
sületekvirágoztakezidőbenaRó-
maiBirodalomegészterületén.Ma-
gánkezdeményezésre jöttek létre,
és központi jelentőségű volt szá-
mukra a közös lakoma.Általában
valakinekaházábanjöttekösszea
tagokközösétkezéscéljából.Zam-
firKorinnakülönbözőelméleteket
vázolt fel, és az összegyülekezés
körülményeinek lehetséges alter-
natíváit mutatta be (kivetítőn is),
hogyahallgatóságlelkiszemeielőtt
megelevenedhessék valamiképp a
korabelilakomákvilága.
Azúrvacsoraekkoribankultikus

közösségiétkezéstjelentett–hang-
súlyoztaazelőadó.Akenyérésabor
rítusabeágyazódottaközösétkezé-
sekbe.AkorinthusiaknakPálintése
alapjánmegkellvizsgálniukmagu-
kat,mertaznemjárja,hogy„némely
éhezik, némely pedig dőzsöl” (1Kor
11,21).EzIstenegyházánakmegveté-
se,amellyelazapostolKrisztusutol-
sóvacsorájátállítjaszembe.
Azelmondottakbóllátható,hogy

– akár átriumban, akár emeletes
bérlakásbanvagyműhelybenfolytis
–akultikusétkezésmégsemvolta
szószerintiértelembenvettegyütt
evés.Báragazdagokadakoznikény-
szerülteka„közösbe”–amintegyitá-
liai egyesület példája mutatta: az
egyesületnégyválasztottmagiszte-
rénekegyamfora,azaznegyvenliter
bortkellett„összedobnia”–,atársa-
dalmikülönbségeketnemcsökken-
tette,atestvériségérzéstnemnövel-
tea„szociálisszabály”.Pálcsakrész-
legesmegoldástkínált a felmerülő

problémákorvoslására–fogalmazott
azelőadó.Levelébenazapostolasze-
gények, nincstelenek méltóságát
emelteki.Akiőketmegalázza,való-
jábanIstenegyházaellenvét.

erősekésgyengék
Dr. Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár
ReformátusEgyetemHittudományi
Karának adjunktusa az 1. századi
rómaigyülekezetekbelsőkonfliktu-
sairóltartottelőadást.„Fogadjátokbe
egymást,ahogyanKrisztusisbefoga-
dottminket” (Róm15,7)–szóltavá-
lasztottigehely.Azsidóságtörténe-
teazegészÚjszövetség-kutatásban
fontos – kezdte mondandóját az
előadó.ARómailevél arrólistanús-
kodik,holvoltakahatáraiazsidóság-
galvalóegyüttélésnek,holbeszélhe-
tünkönállóközösségekről.
ARómaiBirodalombannemvolt

épp pozitív a zsidóságmegítélése.
Pompeius hadjárata után a római

szerzők műveiben egyre gyakrab-
ban ábrázolták őketmeglehetősen
negatív kontextusban, Cicero pél-
dáulegyenesencsőcseléknekneve-
zi őket. A keleti bevándorlókhoz
hasonlóangörögnyelvűközösségről
beszélhetünk, bár a zsidókCaesar
korátólkivételeselőjogokkalbírtak,
amelyeketmegisőrizhettek,mégha
Tiberius ésClaudius idejéntömeges
kiűzések áldozatai lettek is – ért
történetibevezetőjénekvégérePe-
csukOttó.
Azsidó–kereszténytalálkozáslé-

nyegeaprozelitizmus –állapította
meg.Akiprozelitalett,nagyáldoza-
totvállalt,hiszazsidóközösségből
kizáratott,ésrómaipolgáristátusát
iselveszítette.Kevesenvállaltákezt
azáldozatot.Akeresztényekazsi-
dókkalegyüttérkeztek,ésarómai-
aktalánmégjobbanutáltákőket–
radikalizáltamondandójátazelőadó
–,mintavallásukősi jellegemiatt
azértnémipresztízzselbírózsidókat.
Nemvéletlenüllehetettilyensikeres
a Nero-féle koncepciós eljárás: a
nép tűrte, hogy a keresztényeket
bűnbaknakkiáltsákki.
Pál rómaiakhoz írt levelének fő

problematikájaaz,hogycímzettjei
vajon zsidó- vagypogánykereszté-
nyek-e.Mindenesetreazelmondha-
tó,hogyrómaimintáraakorakeresz-
tényközösségekenbelülisvalamifé-
leerőkultuszuralkodott,ezekenakö-
zösségekenbelülismegtalálhatók„az
erősek” és „a gyengék”. Ez ellen a
megkülönböztetés ellen lépett fel
Pál:hangsúlyozta,hogyfontos,mit
mutatnak kifelé a közösségek, és
márcsakezértsemszabadazerősek-
nekmegvetniagyengéket,agyengék-
nekpedigmegítélniazerőseket.

lakoma
Aszünetutánújabbblokkkövetke-
zett.AzEHEÚjszövetségiTanszéké-
nekdocense,dr.CserhátiMártaLu-

kácsevangéliumát vizsgáltaazéhe-
zés és a lakoma szempontjábólA
morzsára váró koldustól az asztal
vendégéig címmel.
„Hatalmasokat döntött le trón-

jukról,ésmegalázottakatemeltfel.
Éhezőketlátotteljavakkal,ésbővel-
kedőket küldött el üres kézzel” (Lk
1,52–53)–kezdtegondolatmenetét
ésvezettebeelőadásaegyikközponti
fogalmát,a„helycsere”vagy„megfor-
dulás”motívumátCserhátiMárta.
Az evangélistamás helyeken is

feltűnően sokat foglalkozik a sze-
génységkérdésével.Jézusnázáreti
beszédében,amelyrőlLukácssokkal
bővebben„tudósít”,mintamásikkét
szinoptikus,vagypéldáula14.feje-
zetbenaviszonzásnélkülivendég-
látásrólszólórészben,deafarize-
usrólésvámszedőrőlszólópéldá-
zatban,illetveagazdagésLázártör-
ténetébenisaszegénységazegyik
vezérmotívum.

Lukácsevangéliumából aszegény-
séggel kapcsolatban eszkatologikus
várakozásolvashatóki:Istenigazságot
szolgáltatakisemmizetteknekazeljö-
vendőországban.Akoldus szónyolc-
szorszerepelLukácsnál,mellettehét-
szerahelycsere szóismegjelenik–hív-
ta felafigyelmetakutató.Cserháti
Márta számos teológiai vélekedést
említvehívenillusztrálta,hogyama-
gyarázatnemilyenegyszerű.
Atisztánlátáselősegítésevégetta

korabeli közös étkezéseket vonta
vizsgálódásaikörébe.Megkülönböz-
tethetünkakorszigorúszabályaisze-
rintműködőelitlakomát,symposi-
ont, illetveagörög-rómaiszatirikus
irodalomáltal„feltalált”ellenlakomát,
antisymposiont is.
VégülazelőadóLukácsevangéli-

umának 14.fejezetételemezte,amely
egyszerresymposionésantisympo-
sion.Jézustanításaszerintazasztal-
hoznemarokonokatésbarátokat,
hanemakoldusokat,nyomorultakat
kellhívni(Lk14,14).A„helycserés”
folyamatugyanismárittaföldön,a
keresztényközösségenbelülelkezdő-
dik,aJézustkövetőknekmindanya-
gijavaikat,mindtársadalmitekinté-
lyüketháttérbekell(kellene)szoríta-
niuk.Mindezekbőllátszik,hogyaz
asztalközösségkörüliproblémákve-
szélyeztettékegykorleginkábbake-
resztényegységet–zártaelőadását
CserhátiMárta.
Az előadásokat kerekasztal-be-

szélgetéskövette.Azelőadókakö-
zönség soraiból érkező kérdésekre
igyekeztekválaszolni.

abuddhizmustól
aziszlámonáthazáig
Szalai András doktorrá avatását
SzabóLajosrektorkonferáltaföl,és
dr. Csepregi Zoltán számolt be a
doktorieljárásról.Azabszolutórium
2012-es megszerzése után Szalai
AndrásAziszlámkereszténységképe

Teológusokaroskadozóasztalkörül
b Újrabenépesültazuglói„Luther-rózsa-völgy”atudománynapjára.
Újszövetségiasztal-éssorsközösségmintáknyomábaeredteknovem-
ber7-énaHogyan(l)együnkegyütt?kérdéstfeszegetőkonferenciarészt-
vevői–voltésjövőbelidoktoranduszok,tanárok,diákok,lutheránu-
sokésmetodisták–azuglóiRózsavölgyiközben,azEvangélikusHit-
tudományiEgyetem(EHE)dísztermében.Arektoriköszöntőutána
gyümölcsökkelgazdagonmegrakottbeszélgetőasztalhozinvitáltaaz
előadókatadélelőtttudósházigazdája,dr.BácskaiKároly, azújszö-
vetségitanszékvezetője.AnapelsőrészénekzáróeseményeSzalaiAnd-
rás doktorráavatásavolt,mígdélutánazuglóievangélikustemplom-
bandr.BéresTamás ésdr.KorányiAndrás együttálltmegazoltárelőtt.
Sikereshabilitációjukat„megkoronázva”október8-ánvehettékátegye-
temitanárikinevezésüketÁderJános államfőtől,atudományünne-
pénpedigbeiktattákőketprofesszoritisztükbe.Székfoglalójukatazsú-
folásigteltdíszterembenmondtákel.

Arektorésatanszékvezetőköszöntője

Derűs-tudóstanárikar

Alegmesszebbrőlérkezettvendég:ZamfirKorinna



ésennekhatásaakétvallásviszonyá-
ra címmelnyújtottabedisszertáci-
ójátazEHEdoktoritanácsának.A
dolgozatkülsőopponenseJakabAt-
tila, belsőopponenseBéresTamás
volt.Afrissdoktoroklevelénekmi-
nősítésemagnacumlaude.
SzalaiAndráspályájátdr.Orosz

GáborViktor, arendszeresteológi-
ai tanszék docense ismertette. A
frissdoktorelsőkéntazEötvösLo-
rándTudományegyetemen(ELTE)
szerzett német szakos nyelvtanári,
majdazEHElevelezőtagozatánhit-
tanári diplomát, végül – a német
nyelvtanárimunkávalfelhagyva–
aZsigmondKirályFőiskolánok-
leveles vallástudomány szakos
bölcsészvégzettséget.Életrajzá-
nakkülönlegessége,hogyazen
buddhizmusnyolcévigyakorlása
utándöntöttakeresztyénvallás,
ezenbelülametodistafelekezet
mellett. Kutatási területei az
összehasonlító vallástudomány
ésakeresztényapologetika.Szol-
gálatiterületeissokrétű:ismeret-
terjesztés a keresztény egyhá-
zakban,tanácsadásavallásiútke-
resésben levőknek, konzultáció
teológusoknak és más szakok
hallgatóinak.
SzalaiAndrásszámospubliká-

ciójamegjelentteológiaiszakfo-

lyóiratokban,ésmárévekótatartis-
meretterjesztőelőadásokat,tanfolya-
mokatországszerte,illetveakörnye-
zőországokban.AzApológiaKuta-
tóközpontügyvezetőigazgatója,szer-
kesztője a központ ma már igen
népszerűnek mondható tudomá-
nyos weblapjának (apologia.hu).
Megjelentkötetei:Jehovaésaszerve-
zet (2001),Segédanyagavallásokku-
tatásához (2003),MásJézus,máslé-
lek,másevangélium (1998,2011).
A doktori fogadalomtétel után

Szalai András is mondott néhány
szót,különmegköszönvekonzulen-

se,dr.SzentpéteryPéter egyetemido-
censnek,azEHEVallás-ésTársada-
lomtudományiTanszékevezetőjének
fáradhatatlansegítőkészségét.Még
kétkinevezésiokiratotvehettekáta
napfolyamánazérintettek:dr.Kodá-
csy-SimonEsztert egyetemiadjunk-
tussá,dr.GalliIstvánt pedigcímze-
tesegyetemidocensséneveztékki.

tamásésandrás,
andráséstamás
GáncsPéter elnök-püspökiktattahiva-
talábaazEHEkétújprofesszorát,Bé-
res Tamást, az egyetem rendszeres

teológiaitanszékénekvezetőjét,illetve
KorányiAndrásegyháztörténészt.Az
iktatási ceremónián Gáncs Péter a
„nomen est omen” latin mondást
hangsúlyozta,eljátszvaahivatalátelfog-
lalókétújprofesszorkeresztnevével.A
nevekkelegyüttjáregykomolykincs
és örökség is – mondta a püspök.
Mátéevangéliumának egyigéjétma-
gyaráztaésajánlottaazapostolinevet
viselőkfigyelmébe.„Őpedigmondané-
kik:Annakokáértmindenírástudó,aki
amennyeknekországafelőlmegtanít-
tatott,hasonlatosazolyangazdához,
akiótésújathozelőazőéléstárából.”

(Mt13,52;Károli-fordítás)Mindezt
ahivataltésfelelősségetvállalók–
akikfogadalmuktanúságaszerint
elhatároztákmagukataszolgálat-
ra–afölülrőlkapottéléstárbólhoz-
hatjákelő.Tanításuk,amellyelará-
jukbízottakatéhezninemhagyják,
Istentőlvalólesz,haIstenigéjérefi-
gyelnek.EhhezkaptakáldástTamás
ésAndrás,AndrásésTamásírás-
tudók,örökösökSzabóLajosésHa-
usmannJuttaószövetségitanszék-
vezetőprofesszorszolgálatával.
A székfoglalók előtt mind a

hallgatóságon,mindazelőadókon
ünnepiizgalomvoltérzékelhető,
amelyetSzabóLajosrektorjátékot
nemmegvetőkonferálásaoldott
kissé. Béres Tamás Rendszeres

teológia–Akeresztényhitvalláskifej-
téseésarendszerszerveződéselméle-
tei címmeltartottamegszékfoglaló
előadását.Bacontől ésDescartes-tól
kezdvePálapostol„tudományosel-
méletén”átalegrövidebbhitvalláshoz
jutott: JézusKrisztus.Arendszeres
teológiafeladata,hogyeztakétszót
őrizze,ésaktívanértelmeznienged-
je. Béres Tamás felelős gondolko-
dásrahívta–ha talánelsőhallásra
nem egykönnyen befogadhatónak
tűnnekisazelhangzottak–hallgató-
ságát,rámutatvaakeresztényember
ittléténekésszabadságánakalapjára.
KorányiAndrásisrendszerterem-

tő,teljességigényűigyekezetteladott
elő,atudományoshelyettinkább„ró-
zsás”hangvétellel.KonczZsuzsaHa
énrózsavolnék című,arendszervál-
tozáskörnyékén(is)nagynépszerű-
ségnekörvendődaláthoztael,meg-
idézve dallamára rendszerváltozás
korabelinagyreményűönmagát is.
Élettörténete kutatói történetével
találkozottadalban,éstáncbahívta
nemcsakaközépkoritörténelmiala-
kokat:szenteket,hősöket,királyokat,
hanemadíszterembenülő,történe-
lembeágyazottembereketis–rámu-
tatva mindezzel végső soron arra,
hogy valóságos, élő ünnep egyhá-
zunkbanatudománynapja.

g KinyikAnita

–AtudományünnepeazEHE-n
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Azízlés etimológiájáttekintveroko-
naazízlelésnek.Azízleléstulajdon-
képpenazízlésegyalkategóriája.Ha
szelektálnikívánunkasokféleízlé-
sűközött,válasszukazízleléstelsőd-
legesszempontnak!
Egy kategória alkategóriája – a

besorolás szabályamiatt – rokona
magánakafölérendeltkategóriának,
hasonlóság,analógiamutathatókia
kettőközött.Hatehátvalakinekazíz-
lelése(étkezésikultúrája)hasonlíta
mienkhez,nagyvalószínűséggelálta-
lánosízlése,azazviláglátása(létezési
kultúrája) is hasonlít a mienkhez,
feltehetjüktehát:egyízl(el)ésűtársra
találtunk.Denemilyegyszerűatör-
ténet,rokonszenvugyaniskönnyen
születik,dehogyebbőlvalódiszövet-
ség,együttlevésalakuljon,mégbizo-
nyoselőkészületekreszükségvan.

Tegyükfel,amenzaazahelyszín,
ahová „társkeresés” céljából érke-
zünk. Ott kiszúrunk egy idegent,
megtetszenek étkezési szokásai –
nemfeltétlenülazért,mertannyiraki-
finomultakvagygyönyörködtetőek.
Esetlenségükmiattismegtetszhetnek,
tetszetőslehetalevesszürcsöléséshús-
nyiszatolásegyaránt.
Inkábbtehátazérzelmidimenzi-

ón,a„szeretetreméltóságon”vana
hangsúlyválasztáskor,mintazesz-
tétikai dimenzión. Érzünk-e me-
legséget,ahogyelnézegetjükazille-
tőfalatozását,eltudjuk-eképzelni
azegyüttétkezést.Haigen–sekép
otthonos,természetes,meghittér-
zéseketimplikálbennünk–,akkor
a képzelgésben odáig is elmehe-
tünk,hogymegidézzükaz„egytál-
bólcseresznyézés”képét.

Azétkezésbensőségesdolog:ah-
hoz,hogyvalakiveljólegyenlenni/en-
ni,bizalomszükségeltetik.Azétke-
zésnekisvannakazonbankönnye-
debbformái,ezekmegéléséheznem
kelltöbbarokonszenvnél.Nagysze-
rűen leképezik tehát a különböző
együtt evési formák a különböző
együttlevési formákat!Lássukhát!
Azelőételt–melynekelfogyasz-

tásacsakvalamitessék-lássékétke-
zésiforma–„felebaráttal”alegjobb
elkölteni.Ennekakkorésottmeg-
vanahelye,denemigazánfajsúlyos
dolog, nem elégíti ki farkasétvá-
gyunk,csakízelítő,afőétkezéselő-
szobája,ittmégnemfogyasztottel
elegendőmennyiségűsótakétde-
likvens.
Hasonló a helyzet az édesszájú

baráttal,kicsakakkorbukkanfel,ha

valamimézesmázosdologadódik,
azazdesszertfogyasztásakor.Nem
oly ártatlan társulás ez, mint az
előzőelőételesvolt,ilyenkorugyan-
isközösbűnözésről,kéjesszövetség-
ről beszélhetünk,mely a kalóriák
mindenhatóságamellettköteleződik
el.Közösbálványimádás,istentelen-
kedésez.Művelésealkalmiszeretők-
kel,határokatfeszegetőismerősar-
cokkallehetséges.Veszélyesprojekt,
könnyentúladagoláshozvezethet!A
német geil szó erre mutat, mely
émelyítőtésbujátegyarántjelent,és
éppatömény,édesételeketszokás
illetnivele.
Afőételtmagátviszontcsakisjó

baráttal,„édestestvérrel”lehetjó-
ízűenelfogyasztani,előtteegyasz-
taliáldástmondani.Azilyenem-
berrenemkívánjukráborítaniale-

vesestálat, nem figyelünk rá „ke-
gyetlen figyelemmel”. Nem aka-
dunkfenn,haleeszimagát,snem
feszélyeziőtsemamijelenlétünk
az önfeledt „befele pakolásban”.
Sőt:szeretjüknézniamásikatevés
közben,megkívánjukaztazétket,
melyetfogyaszt,csupánazért,aho-
gyanezt(t)eszi.Kedélyesenmegve-
regetjükegymáshátát,havalame-
lyikünkfulladegysebesenleküldött
májgombócután,együttfogpiszká-
lunk,stb.
Közösasztal,közösétek.Közös

ízl(el)és,közösélvezet,osztoz(ko-
d)ás, adás-vevés– és ezmind az
evés!
Azértvagyunk,hogy(l)együnk!

Azért vagyunk egymásnak, hogy
együtt(l)együnk!

g Kanyika

Ízl(el)ésdolgai
Bolondosszéljegyzeta„Hogyan(l)együnkegyütt?”kérdéséhez

Azoklevelétszorongatófrissdoktornak,SzalaiAndrásnakHausmannJuttagratulál
Azegyetemújprofesszoraiáldásravárva–
balróljobbra:KorányiAndrásésBéresTamás Zuglóikereszt
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GáncsPéterezenapontontettemlí-
téstakormányfőnekszántajándékkö-
tetkalandosfelleléséről.Ahhoz,hogy
ráakadjanak a Luther születésének
ötszázadik évfordulója alkalmából
megjelent,képeskiadványra–amely
areformátornakamúzeumbanőrzött
végrendeletérőlkészült–,„fölkellett
forgatniazegészLutherKiadót”.
Dr.FabinyTamás püspök,egyhá-

zunkreformációiemlékbizottságának
elnöke személyes irányból közelí-
tettemeg a gyűjteményügyet. Ka-
maszkorábanlátta,hogyédesapja,id.
FabinyTibormekkoralelkesedéssel
vetibelemagátamúzeumimunká-
ba, mégis porosnak-avíttnak tűnt
számáraamúzeumiközeg,lázadóif-
júkéntijesztőenkonzervatívnaktet-
szettagyűjteményekkörüliaprólé-
kosgondosság.„Bezzegadadaista-
futurista»leakultúrával«jelszavak
imponáltak”–mondtaöniróniával.
Máramárbizonyosfokigőisédes-
apjanyomdokaibalépett,megértet-
te,miértkulcsfontosságúagyűjtemé-
nyianyagmegőrzése.
SzemereiJános püspökaszombati

napnyitóelőadójavolt,ésmagaisegy-
fajta „megfordulásról” számolt be.
„Sokkalinkábbreálbeállítottságúem-
bervagyok–mondta–,nemvoltsem-
mifélehumánkutatói indíttatásom.”
Menthetetlenül„megfertőzte”őtazon-
banKovácsEleonóránakalajoskomá-
romigyülekezettörténetétfeldolgozó
kötete,ráirányítvafigyelmétazanya-
könyveknyújtottaintellektuálisizga-
lomra.Ígymostanramárőislelkes„le-
véltárbújó”.Adokumentumokonke-
resztülategnapegyházával,hitévelés
tapasztalataivaltalálkozhatunk–hang-
súlyozta. A velük való foglalatosság
identitáserősítő, tulajdonképpen
misszióitevékenység–zártamondan-
dójátSzemereiJánospüspök.

agyűjteményügyállamioldalról
AzEgyházigyűjteményeka21.század-
ban címetviselteakonferenciaelső
blokkja,amelynekkeretébenelsőként
dr.VíghAnnamária, azEmberiErő-
forrásokMinisztériumaKözgyűjtemé-
nyiFőosztályánakvezetőjetájékoztat-
ta a jelenlévőket a tavaly átalakult
közgyűjteményistruktúráról,ahatály-
balépőésfolyamatbanlévőkisebb-na-
gyobbtörvénymódosításokról.
„Történelmipillanatbanülnekitt.

Nemreményekrőlvanszó,hanem
realitásról”–biztatottafőosztályve-

zető.Hangsúlyoztaagyűjtemények
pótolhatatlanértékét,ésmegfogal-
mazta a konferencia feladatát: a
megőrzés és hozzáférhetővé tétel
legkorszerűbb és leghatékonyabb
formájánakközöskigondolását.
Érdekes – 2012-es – statisztikai

adatokat hozott. Tendenciának te-
kinthető,hogyakönyvtárikölcsön-
zésekszámacsökken,atávhasználat
viszontnő.Hasonlótendenciátszem-
léltetazamegállapításis,hogyma-
napságaminemférhetőhozzáavi-
lághálón,azgyakorlatilag„nincsis”,
a kereshetőségkövetelménye tehát
rendkívül erős. Ezzel Vígh Anna-
mária előrevetítette a konferencia
másnapitémáját,adigitalizálást.
Atavalyitörvénymódosításokkal

kapcsolatbanelmondta:legfőképpa
feladatrendszerekváltoztakmeg.Az
elsődlegescélatársadalminyitottság

szempontjánakelőtérbehelyezése.A
muzeális intézmények,anyilvános
könyvtáriellátásésaközművelődés
működésénekfeltételeitújraszabályo-
zó2012.éviCLII.törvénybevezető
része a fenntartható fejlődést, az
egészéletenáttörténőtanulástésaz
életminőségjavításáthangsúlyozza.
Újkategóriákvannakszületőben–

árultael.Azörökségvédelmitörvény
módosításávalfüggösszeazúgyneve-
zett„nemzetiérdekűnyilvánosgyűj-
temény”fogalma,amelycsakminimá-
liskutatóiéslátogatásihozzáférésttesz
majdlehetővé.Mégnemkapottszilárd
kontúrokatezagyűjteményikategó-
ria,deazmáregyértelmű,hogyelső-
sorbananyilvántartásacél.

Azállamfeladata,hogyazintézmé-
nyekhatékonyműködéséhezszüksé-
gesjogszabályikörnyezetetésmegfe-
lelőszakfelügyeletetbiztosítson.Fon-
tosazintézményekrészérőlavissza-
jelzés–biztattakommunikációraale-
véltárosokat, könyvtárosokat Vígh
Annamária–,továbbáhogyazegyütt-
működésszakmaiszervezeteken,ne-
vezetesen az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésén,aMagyarországiEgyhá-
zi Levéltárosok Egyesületén és az
EgyháziMuzeológusokEgyesületén
keresztül történjen.Előadásavégén
megjegyezte, hogy az evangélikus
gyűjteményekpéldaértékűek:egyhá-
zunkbanszervezetten,tudatosanzaj-
likagyűjteménygondozás.Azidei–
Gyűjteményi Tanács ösztönözte –
evangélikus levéltári összefogást is
megemlítette,amelynekeredménye-
képpötmillióforintotnyertazevan-

gélikusgyűjteményügyújdigitalizá-
lásiprojektjecéljára.
Szintén az Emberi Erőforrások

Minisztériumából érkezett dr. Fe-
dorTibor, azEgyháziKapcsolattar-
tási és Együttműködési Főosztály
vezetője.Összefoglalójábanőisazt
hangsúlyozta, hogy a tudást és a
kultúrátévszázadokonkeresztülaz
egyházakképviselték,smegtudhat-
ta a hallgatóság, hogy az egyházi
gyűjtemények támogatására 2014-
ben pályázati úton – az idei 750
millióforintoskerethelyett–közel
2milliárd800millióforintotfordít
majdazállam.
Azelhangzottakutánajelenlévők

feltehettékkérdéseiketazelőadóknak.

eredmények,ötletek,célok
Több határozott, inspiráló hang is
megszólalt a konferencián. Prőhle
Gergely országosfelügyelőelenged-
hetetlenneknevezteaszakmaikövet-
kezetességet,ésvalódi,professzioná-
lis,racionálisankidolgozottelvekre
építő összefogásra szólította fel a
gyűjteményiseket.
Apéntekdélutánikerekasztal-be-

szélgetésvezetőjedr.MányokiJános,
az Evangélikus Országos Könyvtár
igazgatójavolt,akiazidénmegjelent
könyvtáriévkönyvetisaközönségelé
tárta.Dr.KertészBotond, azEvangé-
likusOrszágosMúzeummunkatársa
azEOMújkiadványát–Atolerancia
évszázada című kiállításvezetőt –
mutattabe,amelybőlarésztvevőkis
kaptak egy-egy példányt. Koszorús
Oszkár, azOrosháziEvangélikusEgy-
házközségLevéltáránakmunkatársa

arégióbanéltevangélikusokarckép-
csarnokánakkutatását,feldolgozását
éspublikálásátismertette.
Czenthe Miklós, az Evangélikus

OrszágosLevéltárigazgatójaamás-
napi„digitális”előadás-sorozathá-
zigazdájavolt.„Létezik-eönismeret
amúltismeretenélkül?”–tettefela
kérdéstazigazgató.Alázatosésalap-
vetőeszközneknevezteehhezafo-
lyamatosanfejlődődigitálisgyűjte-
ményiadatbázisokat.
Bővülőrekordállományról,vagy-

istételszámróladotthírtdr.Hubert
Gabriella, azEvangélikusOrszágos
Könyvtártudományosmunkatársaa
Magyar Evangélikus Digitális Tár
(MEDiT), valamint az ugyanezen

felületenműködőEvangélikusLelké-
szekMagyarországon(Elem)adatbá-
zisésaMagyarEvangélikusBibliog-
ráfia (MEB)koordinátora. (AME-
DiT-rőlésazElemrőloktóber20-i
lapszámunk13.oldalánírtunk.)
A konferencia résztvevői a két

napalatttapasztalatokatcserélhettek,
ésújlendületetkaphattakmunkájuk-
hoz.Megfogalmaztákafőbbalapel-
veket,egyeztetveaztaminimumot,
amelyetaközeljövőbenmindenkép-
pen el kívánnak végezni, továbbá
számtalanszakmaijavaslatotvetet-
tek fel: ezek összesítéséből állítják
majdösszeaztagyűjteményisegéd-
anyagot,amelyetmindenegyházme-
gyeigyűjteményimunkatársmegkap.
SomfayÖrs, azArcanumAdatbá-

zisKft.marketingigazgatója–adi-
gitalizálómunkábanegyházunkleg-
főbbsegítője–hasznosgyakorlati

tanácsokatadottelőadásában,sajö-
vendőnagyfeladatokbuktatóirais
felhívtaafigyelmet.
Atovábbképzésheztartozik,hogy

speciálistémákisszóbakerüljenek.
SándorTibor, aFővárosiSzabóErvin
KönyvtárBudapestGyűjteményének
vezetőjeAdigitáliséshagyományos
képgyűjteményekkezeléseésszolgál-
tatása címmeladottelő.Schermann
Ákos, aBudaiEgyházmegyegyűjte-
ményimunkatársaazt azévekóta
zajlómunkátmutattabe.
A konferencia ismét mozgásba

lendítette az evangélikus gyűjte-
ményügyet, amely jó eséllyel és jó
iránybahaladhatelőre.

g KinyikAnita

Állhatatosmunka–ésagyümölcsei
EvangélikusgyűjteményikonferenciaéstovábbképzésaMEÖTközpontjában

b Ha azt mondjuk: „evangélikus
gyűjtemények”,akkorazországos
gyűjteményekjutnakazemberek
eszébe. Holott az evangélikus
anyagjelentősrészenemezekben
található,hanemazegyháziszer-
vezetbenegyebütt.Agyülekeze-
tekanyagaalelkészihivatalokban,
az intézmények, szeretetottho-
nok,iskolákirataiazilletőintéz-
ményekben.Eszerteágazókincs
védelmérehivatottagyűjteményi
hálózat.

Az egyes gyülekezetek parókiáin
alapvetőenfontosanyagokattárol-
nak,sokszornagyonproblematikus
körülményekközött.Holottnemcsak
azilletőgyülekezet,hanemahelység
ésazegészevangélikusegyházszem-
pontjából fontos és pótolhatatlan
értéketjelentenek.

Aziratokatállományvédel-
milegalkalmashelyen,nedves-
ségtől,állatikártevőktőlelzár-
vakellőrizni.AGyűjteményi
Tanácsévekótakiírpályázato-
kat a gyülekezeti levéltárak
rendezésére,ennekköszönhe-
tőenmárjónéhánygyülekezet
irataiméltóállapotbakerültek.
AzEvangélikusOrszágosLe-
véltár szakmai iránymutatást
ad,rendelkezésrebocsátjaaz
előzőfelmérésekeredményeit,
dobozokatbiztosít.
Azegyesegyházmegyékkö-

telesek gyűjteményi megbí-
zottatválasztani,akikazespe-
ressegítségévelésazországos
gyűjteményekiránymutatásá-
valazodatartozógyülekeze-

tekgyűjteményianyagaitkísé-
rik figyelemmel. Beszámol-
nakazeredményekről,prob-
lémákról,eseményekről,segít-
veevvelazországosgyűjtemé-
nyekszakfelügyeletitevékeny-
ségét. Éves jelentéseikben a
GyűjteményiTanácsszámára
foglaljákössze tapasztalatai-
kat. Rendelkezésükre állnak
anéhányévevégrehajtottor-
szágosgyűjteményifelmérés
eredményei.
Azörvendetesenszaporodó

családkutatásokjelentősterhe-
ket rónak az egyházi anya-
könyvek őrzőire. A kutatók
kiszolgálásán,azanyagőrzésén
kívülügyelnikellarrais,hogy
akutatásnekárosítsaazanya-

könyveket,csaknagyonkíméletesen
szabadbánnivelük.Reménységsze-
rintnemsokáramegindulazanya-
könyvek központi digitalizálása,
amelymajdsegítiakutatókat,ésvé-
di az eredeti anyakönyvállományt.
A fogyatkozó gyülekezetekben

okozzaalegnagyobbgondotazegy-
házi iratanyag védelme. Ha nem
lakikhelybenlelkész,vagynembiz-
tosíthatóazőrzés-tárolás,aziratok,
főlegapótolhatatlananyakönyvek
biztos tárolásárólkellenegondos-
kodni.Anyagyülekezet,egyházme-
gyeigyűjtőlevéltár,kiemeltgyüleke-
zetilevéltárvehetnéátaziratokat.
AzEvangélikusOrszágosLevéltár-
baisjutottiratmentéssorángyüle-
kezetianyag,példáulakitelepített
németektolnaigyülekezeteibőlvagy
afogyatkozóBorsod-HevesiEgyház-
megyéből.

g CzentheMiklós

Alevéltárakvédelmében

f Folytatásaz1.oldalról

 
 

Dr.BöröczEnikőésZáboriLászlólevéltárosak-
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„Atérésahelyközöttazakülönbség,
hogyatérnekszáma,ahelynekarca
van. A tér, hacsak nem kivételes,
minden esetben pontos vonalakkal
határolható,területenégyzetmillimé-
terrekiszámítható,ésalakjakörző-
vel,vonalzóvalmegrajzolható.Atér
mindiggeometriaiábra.Ahelymin-
digfestményésrajz,ésnincsbelőle
több,mintezazegy.” (HamvasBéla:
Aborfilozófiája)

micsodaésmivéválhat
azInsulalutherana?
Ahelyszín.AzúgynevezettInsulaLu-
therana–alutheránussziget–Bu-
dapestszívében,ametróvonalakta-
lálkozásánálhelyezkedikel.Mintegy
kétszázéveamagyarországievangé-
likusságegyiklegjelentősebbkultu-
ráliséslelkiközpontjánakszámít.
Amúzeumnakisotthontadóépü-

letegyikoldalánahíres,„azország
templomának”isnevezett,turiszti-
kailátványosságnakszámító,klasszi-
cistastílusbanépülttemplom(Pol-
lackMihály elsőközépülete),amely
a Déli Evangélikus Egyházkerület
székhelyeisegyben.Híresséváltlel-
készekszolgáltakfalaiközött:„azor-
szágpapja”,SzékácsJózsef,Cervantes
első magyar fordítója, Győry Vil-
mos ésa20.századmártírsorsúpüs-
pöke,OrdassLajos.
Agyülekezetkulturálisnevezetes-

ségeaMagyarÖrökségdíjas,száz-
nyolc éves Lutheránia énekkar,
amelynek hatvan éve folyó Bach-
koncertjeiországoshírűek,ésmin-
digmegtöltikatemplomot.
Amásikoldalonhelyezkedikelaz

evangélikus gimnázium impozáns
épülete,melya 19. századbanPest
másodikgimnáziumavolt,ésolyan
országos,sőtvilághírnévreszerttett
személyiségektanultakafalaiközött,
mintPetőfi Sándor költő,Kálmán
Imre zeneszerző, Pecz Samu épí-
tész,KandóKálmán, avasút-villamo-
sításmegteremtője.
AzInsulaLutheranána19.század-

bankialakult,majdmegizmosodott
modern, toleráns és evangélikus
szellemiségelegendőpéldátada21.
századiutódokelé:aktualizálni,meg-
közelíthetővé és befogadhatóvá –
vagyis missziós eszközzé – tenni
evangélikusörökségünket.
A tervezett kulturális központ –

egységbenazerő.Agyakrankonkrét

találkozásipontkénthasználthelyúj,
átvittértelmetnyer.Afelújítássalés
bővítéssel,akülönfélekulturáliste-
vékenységek(múzeum,könyvesbolt,
múzeumibolt,előadótérstb.)közös
arculatánakkialakításávalésössze-
hangolt üzemeltetésével lehetőség
nyílikarra,hogyeleven,azevangé-
likusságértékeitaszélesközönség-
nekkorszerűformábanközvetíteni
tudókulturálishelyjöjjönlétre.
Azegyüttműködéslehetőségetad

arra, hogy a kialakult új terekben
vonzóközművelődésiprogramotkí-
náljunk,melyakultúraeszközeinek
felhasználásávalamissziócélkitűzé-
seitisszolgálja.Akulturálisközpont-
banrészbenintegrálhatókleszneka
kereskedelmijellegűtevékenységek.
Aszinergiákkihasználásareménysé-
günkszerintmindazüzletek,mind
pedigamúzeumforgalmátérezhe-
tőennövelnifogja.
AzInsulaLutheranamegnyitásá-

valabelvárosúj,aminőségiegyhá-
ziturizmustszolgálólétesítménnyel
foggyarapodniaSzentIstvántér–
Deáktér–Dohányutca–Kálvintér
útvonalon.

múzeumikoncepció
Azújkiállítótérszervesrészétképe-
zi aDeák téri helyszínre tervezett
sokszínűevangélikuskulturálisköz-
pontnak.Tekintsükátakibővülőmú-
zeumlehetőségeit!
Állandókiállítás.Azátalakítottés

felújítottkiállítótérbenépülfelújál-
landókiállításunk,melybenatárgy-
központúinstallációtésakorszerű
interaktivitástötvözzük.Eddigilehe-
tőségeinkhezképestnagyobbhang-
súlyt fektetünk a magyarországi
evangélikusságkulturálissokszínű-
ségénekmegjelenítésére.Azevangé-
likusegyházugyanistörténelmileg
háromnyelvű–német,szlovák,ma-
gyar–volt.Ezamultikulturalitásse-
gítetteelőaKárpát-medencéntúlról
betelepültevangélikusokintegráló-
dását. Az új szellemű, a modern
narratívátéstechnikákatalkalmazó,
újállandókiállításonjelenítjükmeg
amagyarországievangélikusságeu-
rópaikultúrátközvetítőszerepétis.
AzInsulaLutheranaszellemeerősíti
akiállításüzenetét.
Akiállításonújszerűentervezzük

bemutatnianagyközönségszámára
LutherMárton sajátkezűlegírtvég-

rendeletét,amely1820-banJankovich
Miklós műgyűjtőésmecénásrévén
került Magyarországra, majd az
evangélikusegyháztulajdonába.
Időszakikiállítás.Azelmúltévti-

zedekidőszakikiállításaittöbbnyire
minimális (körülbelül huszonöt
négyzetméternyi)helyenkellettmeg-
rendeznünk.Akiállítótérnekapin-
cefelétervezettbővítésedinamizál-
jaamúzeumműködését,újlendüle-
tetadkulturálisésegyházimissziós
munkájának:azeddiginélnagyobb
kiállításoknak,valamintkonferenci-
áknak,kamarazeneikoncerteknek,
pódiumbeszélgetéseknek,diákprog-
ramoknakbiztosítvonzó,különleges
atmoszférájúhelyet.
Abővítéssellétrejövőmultifunk-

cióstéradlehetőségetarra,hogyva-
lóban modern múzeumként mű-
ködhessünk. Múzeumunk kibőví-
tett részében természetesenhelyet
szeretnénkadniazintézményszel-
lemiségévelösszeegyeztethetőven-
dégkiállításoknakis.
Múzeumpedagógia. Azevangéli-

kusegyházegyikfontostevékenysé-
giterületehazánkbanhagyományo-
san az oktatás: az óvodák, iskolák
fenntartása.Múzeumunknemcsak
konkrétan,földrajzilag,hanemátvitt
értelembenisatemplomésazisko-
laközöttfoglalhelyet.Lehetőségeink
anagyobbkiállítótérbenésegyfog-
lalkoztatóhelyiségkialakításávalmeg-
sokszorozódnak.
Fogyatékkalélők. Felújítottmúze-

umunknyitottleszafogyatékkalélők
feléis.Azakadálymentesmegközelít-
hetőségmellettezaztisjelenti,hogy
tapintható műtárgymásolatokkal a
látássérültekismegismerhetikgyűj-
teményünk legfontosabb darabjait.

azevangélikusországos
múzeumküldetésnyilatkozata
AzEvangélikusOrszágosMúzeum
feladata,hogyarendelkezéséreálló
eszközökkelalehetőleghatékonyabb
módonbemutassaaKárpát-meden-
ceágostaihitvallásúmagyar,német
ésszlovákajkúlakosságánakszere-
pétamagyarkultúrábanésazevan-
géliumterjesztésében.Ugyanakkor
kiemelt célja, hogy megszólítsa a
mai kor emberét is, és kulturális
programjainkeresztülhitettegyenaz
élőevangéliumról.

g Dr.HarmatiBélaLászló

Miértésmikéntlegyenatérbőlhely?
AmegújulóInsulaLutherana

Ajelenlegievangélikustemplomot
1784-benépítettékfel,deírásosem-
lékek már 1630-tól fennmaradtak
azittszolgálóevangélikuslelkészek

neveivel.Az1681-essoproniország-
gyűlésúgynevezettartikulárishely-
nekjelöltekiaközségetazevangé-
likusokszámáraazakkoriVasme-
gyébenNemesdömölkmellett,ahol
szabadon gyakorolhatták hitüket.
Írásos utalások szerint kezdetben
különdeszkaoratóriumothasználtak
amagyar,anémetésavendevangé-
likusokis.
Aszószékoltárrólígyírnakaz1813-

aspüspökilátogatásjegyzőkönyvei:
Vagyon a Templomban oltár-kő és
azonrégifeketeéségszinfestékreoltár,
mellyfelettapredikállószékvagyon.
Az iratokból megtudhatjuk azt is,
hogyaszószékoltárhozésazazótael-
veszettkeresztelőmedencéhezszük-
ségesfaanyagotCsóÿÁdám ésIstván
helybélipatrónusurakadták.
A szószékoltárdarabjai (oltárfal,

szószék,hangvető)különbözőkorok-
bankészültek,éskésőbbillesztették
összeőketahelyszínen.Atéglábólfa-
lazottoltárasztalonállazoltárképet
ishordozóoltárfal1713-ból.Kétszé-

lén,virágdíszeskonzolokonkétara-
nyozottfejezetűoszlophelyezkedik
el, melynek szélein kétoldalt sab-
lonnal kifűrészelt és megfestett

angyalok találhatók.
Egyikkezükkelazol-
tárképre mutatnak,
mígamásikkalhódo-
latukatkifejezőmoz-
dulatottesznek.Azol-
tárképalattipredellán
latin nyelvű, versbe
szedettszövegolvas-
ható (lásd keretben).
AzoltárképKrisz-

tuskereszthalálátáb-
rázolja. A keresztre
feszítettKrisztusfeje
felett az INRI felirat
olvasható.Jézusmel-
lett jobbraMária áll
rózsaszínruhábanés
kékköpenyben,fején
fehér fátyollal, kezeit
imára kulcsolja. Jé-
zustólbalraJánosáll
kékruhábanéspiros
köpenyben,kezétszin-
ténösszekulcsolja.A
kereszttövénélkopo-

nya és csontok fekszenek. A kép
hátterébenalulpedigajeruzsálemi
templomokláthatók.
Azoltárfalmögötthelyezkedikel

anyolcszögötoldalávalkialakított
szószék,melynekötoldallapjagaz-
dagon díszített és festett. A négy
apostolésJézusfestettalakjátalulés
felül feliratok díszítik. A szószék
restaurálása során került elő a kö-
nyöklőpárkányalsószélérőlkészíté-
sénekévszáma:TemporeComissionis
Posoniensis,Anno1722. Azegyüttes
„legfiatalabb” darabja a hangvető.
Készítésénekdátuma1791,ezahang-
vető hátfalhoz illeszkedő részéről
kerültelőafelújítássorán.Agazda-
gondíszítettésstílusbanazegyüttes-
hezigazítottfaragottbútordarabva-
lószínűleg az új templom 1874-es
felépítéseutánkerültazépületbe.
Boldogszületésnapotés további

aktív szolgálatot kívánunk féltett
műemlékünknek,hogytovábbrais
szolgálhassonIstendicsőségére!

g HBL

Háromszázadik
születésnapnemescsón

b Ritkahálaadóünneprekerültsoroktóber27-énanemescsóievangé-
likustemplomban.AmaiMagyarországlegrégebbievangélikusoltá-
ránakszületésnapiünnepségéregyűltekösszeahívekavoltartikulá-
rishelyen.Talánmagukatemplomépítőgyülekezetitagoksemhitték
volnaelegykoron,hogyagyászévtizedetlezárósoproniországgyűlés
határozataalapjánfelépülttemplombansebtébenkészítettoltárát-
vészeliazelkövetkezőévszázadokat.

Apredellaszövegeazoltárképalatt

JóságosJézus,tiédvagyokmostésamígélek,/megholtombanéshalálom-
banistiédleszek./Édesnekemakarjaidköztélni,Jézus./Ekarokkö-
zöttmeghalnomisédes.
CsóÿÁdámésIstvánehelymáspatrónusainakköltségén,Záborsz-

kyJánosnak,anemescsóiágostaihitvallásúegyházlelkészénekidejében,
azÚr1713.esztendejében.

d FordítottaBorossayKatalin
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Gályarabnapló(1675):az1673-aspozsonyivésztörvényszékábrázolása(abalfelsősarokban)ésPozsonylátképei
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Azelmúltévekegyházunkbanfolyóli-
turgiaivitájasoránelérkeztünkahhoz
aponthoz,hogymegkellkérdeznünk
egyházunkat,agyülekezeteket,vajon
valóban„gazdagodást”jelent-eszá-
munkraazújliturgiaésalelkészek
szolgálatimegjelenésénekváltoztatá-
sa,aminteztnéhányanmondják.
Megállapíthatjuk,hogykevésaz

olyangyülekezet,aholavasárnapiés
ünnepiúgynevezettdélelőtti„főisten-
tisztelet” liturgiája és a szolgálat-
végzők külső megjelenése egyfor-
malenne.Egyéniésgyülekezetiön-
kényesváltozatokkaltalálkozhatunk.
Nézzünkkörülpéldáulegyházisaj-
tónkban.Tudósítástlátunkfényké-
pekkel evangélikus rendezvények-
ről,ünnepekről,istentiszteletekről,és
csodálkozunk,vajonevangélikuslel-
készek-easzolgálatbanrésztvevők;
néhányanamegszokottéshivatalo-
sanelőírtfeketepalástban,másokfe-
hérpalástbanéskülönféleszínűésdí-
szítettstólávaljelennekmeg.
Bizonycsodálkozásttapasztaltam

a templomot megtöltő diákok és
szülőkrészérőlegyszerkorábbana
budapestiDeáktérigimnáziumtan-
évzáró istentiszteletén, amikor az
iskolafiatallelkésznője,hittantaná-
rafehérpalástbanjelentmeg.Utána
bementemasekrestyébe,ésmegkér-
deztem,hogymiértebbenaszokat-
lanpalástbanvégziaszolgálatot,ki
adotterreengedélyt,merteznem
szabályos. Ő azt válaszolta, hogy
nekiezjobbantetszik,különbenisa
Prőhle-Agenda(képünkön)megenge-
diaz„alba”használatát.
Felvilágosítottam,hogyezafehér

palást nem az az alba, amelyről az
Agendában szóvan,hanemfőlega
szlovákeredetűgyülekezetektradíci-
óiszerintanagyünnepiistentisztele-
tekenafeketepalástfölötthordottfe-
hérkaringetjelenti,aminterrevoltés
vanpéldaNógrádbanvagyBékésben.

Többenemlegetikazt,hogymás
országok egyházainak lelkészei –
Észak-EurópábanésAmerikában–
viselnekilyet.Ezekszokásainakátvé-
telegazdagodást jelentene?Mások
arrahivatkoznak,hogyezJézusgyő-
zelmiruhájáraemlékeztet,avállakon
astólapedigJézus„igájának”felvé-
telétjelentiMt11,29szerint.
Közismert, hogy a ke-

resztyénség életében, a
templomépítési hagyomá-
nyokban és a liturgiában
nagyonsokaBibliáraemlé-
keztetőmetaforikusszakrá-
lisművészetielem.Azegyes
nemzeti egyházak hagyo-
mányaiazonbanúgyalakul-
takkiazévszázadoksorán,
hogyazokegy-egyterületi-
nyelviközösségetegységbe
foglaljanak.Ígyhazánkbana
reformációútmutatása,teo-
lógiai értelmezése nyomán
meghonosult,deazévszázadokalatt
sokszor változott a liturgikus rend,
alelkészifeketeszolgálatipalástazon-
bannemváltozott.
Alegnagyobbliturgiaiváltozáso-

katRaffaySándor püspökkezdemé-
nyezte,akiakétvilágháborúközött
budapestipüspökvolt,ésszigorúan
előírtaalelkészekordinációjátjelző,
apalástnyakaalattikétfehér,úgyne-
vezett „Mózes-tábla” formáját és
nagyságát,illetveafeketepalástfor-
máját is. Az istentiszteleti rendet
igyekezettegységesíteni,ésatöbbfé-
le,helyiénekeskönyvhelyettegysé-
gesetpróbáltbevezetni,báreznem
sikerültazegészországranézve.A
PrőhleKároly professzoráltalszer-

kesztettúj,egységesAgenda 1963-tól
napjainkig szolgálja egyházunkat
1Kor1,10igéjeszerint:„AmiUrunk
JézusKrisztusnevérekérlektiteket,
testvéreim,hogymindnyájanegyféle-
képpenszolgáljatok.”
AzazazAgenda kereteibiztosítot-

tákafolyamatosságotésaztajóren-
det,amelyrévénközösséggéformá-

lódhattunk.Eztarendetsenkinem
törölteeleddig,nemrendeltelhe-
lyettemást,tehátérvényesésmeg-
szokott.
RaffayésPrőhlereformjaiazAgen-

dával elsősorbanazúgynevezettva-
sárnapiésünnepifőistentiszteletek,
aszentségekkiszolgáltatása,akon-
firmáció,azesküvőésatemetés,alel-
készavatás,aziktatásokésszentelé-
sekrendjétigyekeztekegységesíteni.
Gyülekezeti és közösségi vonalon
nem volt tilos a helyi alkalomhoz
vagyarésztvevőgyülekezetkülön-
legesigényeihez(gyermekek,ifjúság,
idősekösszejövetelei,állami-társadal-
miünnepek,hangversenyekstb.)al-
kalmazkodó liturgia vagy énekek,

modernhangszerek(gitár,fúvósok
stb.)használata,ahelyiegyházveze-
tőinekrendeléseszerint.
Az előző évszázadokhoz képest

maváltozás,hogyazegyreszélesedő
ökumenikusközeledésrévénmegis-
merhetünkmásféleegyházi,liturgikus
tradíciótésgyakorlatot.Átvehetjük
egymásénekkincsétvagyistentiszte-

leti szokásait, például a
résztvevőkbékességkívá-
nókézszorításátaszertar-
tásokvégén.
Azáltalánosökumeni-

kus és hazai gyakorlat
aztmutatja,hogyminden
hitépítőésközösségépí-
tőújliturgikusrendetbe
lehet vezetni, de „csak
megfelelőelőkészítésés
felvilágosítás után, és
nemmeglepetésszerűen
éserőszakkal”.Ígybizony
botránkozást okozott,

amikorazelsőországosegyházita-
lálkozón, Pakson (1997. augusztus
23–24.)ifjúlelkészeinkközülnéhá-
nyanszokatlanliturgiávalvégeztékaz
úrvacsoraosztását,elválasztvaazta
közösgyónástól,amitnembeszéltek
meg a találkozót rendezőkkel, és
nemadtakmagyarázatotarésztve-
vőkneksem.
Aliturgiaésveleegyüttaliturgi-

kusrendésöltözetmeghatározása
törvényeinkszerintegyházunkpüs-
pöki tanácsánaka joga, tehátnem
egy-egy püspöknek külön és nem
egy-egygyülekezetnekkülönama-
gaszámára.Sajnosazutóbbiévekben
azevangéliumi,közösségetformáló
magatartáshelyettfelerősödöttegy-

házunkban a „kongregacionalista”,
azazcsakasajátgyülekezetrenézőés
egyéniönkényesliturgiaimagatartás.
Ez nem elfogadható és törvényes,
mert megtöri az egyház egységes
szolgálatát, és sok gyülekezetben
botránkozást okoz, amelyet üdvös
lenneelkerülni!
Nemcsakarrólvanszó,hogyafe-

ketepalásthozsehogyansemillikastó-
la,mertakkorafehértáblácskákza-
varóan hatnak. A stóla használata
kapcsánazavéleményem,hogyKrisz-
tus igáját nem a vállon, hanem a
szívbenkellviselni!Magamegyházunk
ötvennégy éves lelkészi és püspöki
szolgálatábanmégsohasemviseltem
stólát,ésnemfogokajövőbensem.
Aki pedig a fehér palástotmint

Krisztus győzelmi ruhájára emlé-
keztetőjelképetszeretnébevezetni,
azezzeleltéramagyarevangélikus
tradíciótólésajelenlegiegyházitör-
vényektől.
ValóbanbiblikusésszemléletesJé-

zusKrisztusraemlékeztetnialelké-
szikülsőmegjelenésbenis,mintaki
„victorquiavictima”(azazgyőzött,
mertvállaltaalegyőzetéstakeresz-
ten).Vannakrómaikatolikusszerze-
tesrendek,aholarendtagjaivisele-
tükkelJézusegybeszőtt,egyszerű,a
szenvedéstörténet során kettésza-
kítottköpenyéreemlékeztetnek,és
egyszerű,mezítlábassaruthordanak,
mintaMester.Gyülekezeteinknek,
egyháziválasztotthivatalostestüle-
teinknek,presbitériumainknak,vá-
lasztottvezetőinknekvégigkellene
gondolniuk,felkellenemérniükamai
helyzetet,ésegységes,léleképítőés
közösségépítőliturgiairendetkelle-
nebevezetniamaizűrzavarhelyett.
Akinekvanfüleahallásra,azhall-

jameg,ésakinekdöntésifelelőssé-
gevan,azéljenvele!

g Dr.HarmatiBéla
nyugalmazottpüspök
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Nyugdíjas Expo 
2013. november 29–30.
Hiánypótló kiállítás, tartalmas kikapcsolódás!

A kiállításra a belépőjegyek október 1-jétől megvá-
sárolhatók (Budapest XIV., Szobránc köz 6. Telefon: 
(06-1) 210-8345) vagy megrendelhető e-mailen 
a feszthouse@feszthouse.hu és a nyugdíjasklu-
bokban elővételben kedvezményes 500 forintért, 

a helyszínen pedig 600 forintért.

www.nyugdijasexpo.hu
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„Mindnyájunknakleplezetlenülkell
odaállnunkaKrisztusítélőszékeelé.”
(2Kor5,10)

Szentháromságünnepeutánazutol-
sóelőttihétenazÚtmutató reggeliés
hetiigéibátorítanak:reménységgel
várjukazÚrvisszajövetelét;királyokkirályakéntfogmegjelennidicsőség-
ben.„Tökéletesenreménykedjetekabbanakegyelemben,amelyetJézusKrisz-
tusmegjelenésekorkaptok.”(1Pt1,13;LK)Azőtrónusaelőtttörténikahí-
vőkmegjutalmazása(lásd1Kor3,13–15),ésazörökéletIstenajándéka(lásd
Ef2,8).Szilárdalapjaachristianusokreménységének:„Haelenyészikisates-
tem,szívemkősziklájatemaradsz,ó,Isten.”(GyLK723)Azítéletkoreléáll
majdmindennép:„AmikorpedigazEmberfiaeljönaződicsőségében…,ak-
korodaüldicsőségetrónjára.” Ésakikmegtettékalegkisebbtestvéreikkelaz
irgalmassághitbőljövősIstenáltalelőreelkészítettjócselekedeteit,őne-
kikmondja:„…velemtettétekmeg.(…)Jöjjetek,Atyámáldottai,örököljétek
avilágkezdeteótaszámotokraelkészítettországot.” (Mt25,31.40.34)Luther
írja:„Égiörökségünk,Istenajándékairgalomból,ingyen,aKrisztusban–ha
hiszünk!”PálszerintIstengyermekeinekreménysége:atestmegváltása.„Mert
üdvösségünkreménységreszól.(…)Hapedigaztreméljük,amitnemlátunk,
akkorállhatatossággalvárjuk.” (Róm8,24–25)Hegyibeszéde végénIstenaka-
ratánakcselekvéséreszólítjafelhallgatóságátJézus:„Akiteháthalljatőlem
ezeketabeszédeket,éscseleksziazokat,hasonlóleszazokosemberhez,aki
kőszikláraépítetteaházát.” (Mt7,24)AvégítéletkorcsakaKrisztusraala-
pozottéletmaradmeg,ezértareménységhitvallásáhozmeghátrálásnélkül
ragaszkodjunk.Tűzfogjamegemészteniazokat,akikaSzentháromságbár-
melyik személyét szándékosan megtagadták, megcsúfolták. „Félelmetes
dologazélőIstenkezébeesni.” (Zsid10,31;slásd5Móz32,36a)Urunkamai
bűnbánatiésimanapon(amelyjellegébenahamvazószerdáhozhasonló)az
évekótaterméketlenfügefavégsősorsávalfigyelmeztet:„Vágdki,miértfog-
laljaaföldethiába?” (Lk13,7)ÁmhalálunkvagyJézuseljövetelenapjáigtart
akegyelemideje,hogymegtérjünk,visszatérjünkőhozzá.Pálemlékeztetaz
Úreljövetelére:„MertamikorazÚrJézusmegjelenikamennyből…,akiknem
ismerikIstent,ésnemengedelmeskednek…Krisztusevangéliumának…,örök
pusztulássalbűnhődnek…” Esedezikakeresztyénekért,„hogymegdicsőüljön
amiUrunk…nevebennetek,éstiisőáltala”. (2Thessz1,7–9.12)Anagyta-
nácsszerintJézusazértméltóahalálra,mertIstentkáromoltaekérdésük-
readottválaszával:„vajontevagy-eaKrisztus,azIstenFia”.„Temondtad.
Sőt…mostantólfogvameglátjátokazEmberfiát,amintaHatalmasjobbján
ül,éseljönazégfelhőin.” (Mt26,63–64)Jánosapostolláthattaahalottakfel-
támadásánakésazutolsóítéletnekképét:„…láttamegynagyfehértrónust
ésarajtaülőt…Havalakitnemtaláltakbeírvaazéletkönyvébe,aztatűz
tavábavetették.…ezamásodikhalál…” (Jel20,11.15.14)Ámmamégkérhe-
ted:„Írdazéletkönyvébe/Megváltottadnevét,//Aboldogoksorában/Adj,
Jézusom,helyet.”(EÉ505,4)

g GaraiAndrás

HETi ÚTrAvALÓ

„HiszekSzentlélekben…Ezaharma-
diknagyvilágosságarratanít,hogy
aTeremtőésMegváltóholtalálha-
tóaföldön,hollehetveletalálkozni,
shogymileszvégezetülmindenek-
nekavége.Minderrőlsokatlehetne
beszélni. Röviden ez a foglalatja:
aholakeresztyénanyaszentegyház

van,otttalálhatóaTeremtőIsten,aMegváltóIstenésaSzentlélekIsten,aki
naponkéntmegszentelabűnökbocsánataáltal…Azegyházpedigottvan,
aholIstennekigéjétigazánhirdetikésvallják.Ennekkapcsánsokatgondol-
kodhatszmindarról,amitaSzentlélekazegyházbannaponkéntvégbevisz…
Adjhálátazért,hogyteisebbeazegyházbahívattálésjutottál!Gyóndmeg
ésvalldmegtöredelemmel,hogymindeztfigyelemresemméltattad.Könyö-
rögjigaz,szilárdhitért,amelyittkitartésmegmarad,amígelnemjutszoda,
aholörökmaradásodlesz,tudniillikahalottakközülvalófeltámadásután
azörökéletben.Ámen.”

d LutherMárton: Ígyimádkozzál(BalikóZoltánfordítása)

semPerreformanda

Aművészet megannyi visszaélésre,
magánmitológia-gyártására,ön-vagy
politikaicélúalkotásraadteret.APol-
gárRózsaalkotásaitbemutatótárlat
ezzelszembentisztaságot,amúltésje-
lenmegfogalmazásáttárjaalátogatók
elé.Ahuszadikszázadfájdalmaitnem
politikai,sokkalinkábbazimádság,a
feldolgozás oldaláról megközelíteni
akaróművészetez.Nemdidaktikus,
inkább–fájdalmasan–őszinte.Még
a kis posztamenseken található –
mintegy társadalomkritikát megfo-
galmazó–aprócskaüzenetekisarra
hivatottak,hogyazelsőpillantásramo-
sollyávarázsolttalálkozásfeltételezé-

se helyett felkiáltójelként jelezzék,
ahogymélyéstisztaértékektűnnek
félhomályba.PolgárRózsanagyobb
méretűfalikárpitjaipedigazidőtlen-
ségből kilépő hitvallásként fogal-
mazzákmegahitfontosságát,aha-
zaszeretetét,acsaládértékét.
AzErzsébet-napokrendezvényso-

rozatSzabadosÁrpád polgármester
köszöntősoraivalnyíltmeg.Akiál-
lításmegnyitónLutherMárton éne-
kévelköszöntöttePolgárRózsátZá-
doriMária Liszt-díjaskiválóművész
ésVirághLászló lantművész,aMa-
gyarRégizeneiTársaságelnöke.
SimonKároly, aMagyarMűvészeti

AkadémiaIparművészetiésTervező-
művészetiTagozatánakvezetőjeel-
mondta:„MeglátásomszerintPolgár
Rózsa–eddigiéletművével–méltán
tekinthető a hazai kárpitművészet
egyikmeghatározóújjáélesztőjének.
Ezért nem csoda, hogy alkotásai
nemcsakidehaza,hanemkülföldön
iselismert,megbecsültművek.”
PolgárRózsaalkotásaitSárosdyJu-

dit művészettörténészméltatta.Az
életműkialakulásánaknehézségeire
iskitérőértekezésbenSárosdyJudit
elmondta,hogyolyankorbanszüle-
tettPolgárRózsa,amelybenazalko-
tás feltételeit aművészeknek saját
maguknakkellettmegteremteniük.
PolgárRózsamindeztnemcsakáldo-
zatosmunkávalvégezte,hanemte-
vékenyenvettrésztahazaitextilmű-
vészetújjáépítésében.
Aművészettörténészkitértarrais,

hogyaKossuth-díjasművészalkotá-
sainnemcsakatörténelemelevenedik
meg,hanemmindenkárpitonfelfedez-
hetőatranszcendensmegfogalmazá-
sais:„PolgárRózsaalkotásainakegyik
visszatérőmotívumaafény,amely–
minttudjuk–elválaszthatatlanazár-
nyéktól.Afényésárnyék–mintegya
szentésprofán–olyanszimbólum,
melyszüntelenülfigyelmeztetminket
adöntésésafelelősségsúlyára.Ehhez
adjahozzáaművészatranszcendensle-
képezésekéntakeresztet.Ígyváliktöbb
munkáinisamennyeifénykeresztegy-
értelműhitvallássá.PolgárRózsaalko-
tóiéletművejelzi,hogyőnemadiva-
tot,azeladhatóságotkereste.Őarögös
úton,azonbanakegyelmiútonjártés
jár”–zártamondandójátSárosdyJudit.
g Szövegésfotó:GalambosÁdám

igazságszületik
MegnyíltPolgárRózsakiállítása

Makülönösentapasztalom,hogynagy
szükségemvanaszentekközösségé-
re,mertebbenazantikrisztusivilág-
banmegosztotthadsereggelnemtu-
dunk győzelmet aratni.A Szentírás
szerinteztaközösségetaLélekgyü-
mölcseteszilehetővészámomra:„A
Lélekgyümölcsepedig:szeretet,öröm,
békesség,türelem,szívesség,jóság,hű-
ség,szelídség,önmegtartóztatás.Azilye-
nekellennincstörvény.” (Gal5,22–23)
Fontos,hogyugyanazaLélekkap-

csoljonösszeJézusKrisztushadse-
regénektöbbikatonájával–olvasom
CorrietenBoom (1892–1983)holland
evangélistaMenetrend címűkönyvé-
ben (megjelent Amszterdamban
1969-ben).Majdígyfolytatódik:alel-
kiajándékokáltaltudunkkülönbsé-
gettennialelkekközött,ésígyálla-
píthatjukmeg,kiveltudunkegyütt
harcolni,éskivelnem.
PálapostolaFilippiekhezírtleve-

lében eztmondjaaszentekközössé-
géről:„CsakhogyaKrisztusevangé-
liumáhozméltóanviselkedjetek,hogy
akár odamegyek és látlak titeket,
akártávolvagyok,azthalljamróla-
tok, hogy megálltok egy Lélekben,
egyszívvel,együttküzdveazevangé-
liumhitéért…” (Fil1,27)
Az antikrisztusi időnkben egyre

többen próbálkoznak, hogy ben-
nünket félrevezessenek. Erre Isten
igéje figyelmeztet is: „Mert hamis
krisztusokéshamisprófétákállnak
majdelő,jeleketéscsodákattesznek,
hogymegtévesszék–halehet–avá-
lasztottakatis.” (Mt24,24)DeazÚr
megőrizettőlaveszedelemtől.
A Szentlélek szeretetet és böl-

csességetad,hogyakritikahelyétel-
foglalhassaalelkekmegkülönbözte-
tésénekajándéka.Határozott,világos
különbséget kell tennem aközött,

hogymi van az ördögtől, ésmi a
Szentlélektől.Ebbenkellgyakorol-
nommagamat,mertazördögnem
mindigordítóoroszlán.Sokszorna-
gyon is „kegyes” tud lenni, éppen
ezértmegnehezítiamegkülönbözte-
tést.AzIgeazonbanebbeniseliga-
zít:„Hapedigvalakineknincsenböl-
csessége,kérjenbölcsességetIstentől,
akikészségesenésszemrehányásnél-
küladmindenkinek, ésmegiskap-
ja.” (Jak1,5)
AzÚrtólkapottbölcsességnyitott

füleketésnyitottszemeketad,hogy
aszeretetésalelkekmegmentésének
a vágya uralkodjék bennünk, és
imádságunkat a bibliaolvasással
együttlelkiaktivitásésörömhassaát
aSzentlélekmunkálkodásanyomán.
„Ha pedig a világosságban járunk,
ahogyan ő maga a világosságban
van,akkorközösségünkvan egymás-
sal,ésJézusnak,azőFiánakvéremeg-
tisztítminketmindenbűntől.” (1Jn1,7)
Mihelytkapcsolatbakerülünkmá-

sokkal, azonnal felfedezzük saját
gyengeségeinketésmásokéitis.Isten
amásokkalvalókapcsolatútjánne-
velbennünket.Olykorszükségevan
csiszolópapírrais,hogyazegyénisé-
günketátformálja.Aszívünktermé-
szeténélfogvabüszke,azaveszélyfe-
nyeget,hogyazember„valakinek”ér-
zimagát.Ilyenkorszükségünkvanar-
ra,hogyalábbszálljunk,éserreazÚr
sokszorakeresztyéntestvéremútján
figyelmeztet.
Jézus győzelme teszi lehetővé a

Szentlélekáltal,hogyharaghelyett
szeretet töltse be szívünket azok
iránt, akik vétkeztek ellenünk. Ha
másokmegkeserítikéletünket,imád-
kozzunk,hogyazÚrmégezáltalis
munkálja a megszentelésünket.
Imádkozzunk értük, és szeressük

őket,mintahogyabennünklakozó
Szentlélekisszeretiőket.
AzÚrteszszabaddámégamúlt

kötelékeitőlis.
Ha az embermindenben Jézust

akarjakövetni,akkorakereszthordo-
zásútjátjárja,ésehheztartozikazis,
hogyazembertsokszormégasaját
barátaisemértikmeg.DeazÚrke-
gyelmetad,hogymégeztamegnem
értéstiselfogadhassuk.
Ha keserű érzések vannak ben-

nünk a barátainkkal kapcsolatban,
akkorkérjükazÚrJézust,hogygon-
dolatainkathajtsauralmaalá.Gon-
dolatbanbeszélhetekveleésbaráta-
immal.Silyenkorkegyelmétéssze-
retetétkiárasztjareám,éseltűnikszí-
vembőlakeserűség.Ezatapasztalat
gazdagítésmegerősít.
A tanítványok háromféleképpen

reagáltak Jézus elfogásakor: Péter
kardotrántott,éslevágtaMálkusfü-
lét; többenelmenekültek; Jánosott
maradtJézusmellett,ésegyüttszen-
vedettvele.Akereszthordozásaztje-
lenti:Jézussalszenvedni.Aminden-
napiéletbenígytölthetjükbeazt,ami
még Jézus szenvedéséből hiányzik.
„Mostörülökatiértetekelviseltszen-
vedéseimnek, és testem elszenvedi
mindazt,amiaKrisztusgyötrelmei-
bőlméghátravan,azőtestéért,amely
azegyház”–írjaPálapostol(Kol1,24).
Nemazafeladatunk,hogymeg-

győzzükbűnösbarátainkat.Abűnről
csakaSzentlélekképesmeggyőzni.
Nekünkasajátbűneinkkelvandol-
gunk,azértkellimádkoznunk:„Vizs-
gáljmeg,Istenem,ismerdmegszíve-
met!Próbáljmeg,ésismerdmeggon-
dolataimat!Nézdmeg,nemjárok-eté-
vesúton,ésvezessazörökkévalóságút-
ján! (Zsolt139,23–24)

g SzencziLászló

Aszentekközössége

b Ahazaiésnemzetköziművészetiéletegyikelismertalkotójának,Pol-
gárRózsának önállókiállításávalnyíltmegnovember6-ánPesterzsé-
betenazErzsébet-napirendezvénysorozat.AKossuth-ésMunkácsy-
díjaskárpitművész,aSzéchenyiIrodalmiésMűvészetiAkadémia,va-
lamintaMagyarMűvészetiAkadémiatagja,számosevangélikustemp-
lomoltárképénekalkotójaakerületiGaálImreGalériábanállította
kiműveit.Atárlatjanuár12-igtekinthetőmeg.

Megbocsátás.Azellenünkvétkező-
nek.Milyennehéz,ésmilyenjóér-
zés, ha megtesszük. Isten paran-
csoljaígylegszentebbimádságunk-
ban,Krisztuspéldájapedig segíta
döntésünkben. Sokszor a harag, a
bosszúvágy eluralkodik rajtunk, a
léleksebeiminthanemtudnánakbe-
gyógyulni.„Alegfontosabb:azönis-
meret–írtaPilinszky. –Akitisztá-
banvansajátvétkeivel,kicsinységé-
vel,azamásikemberbeniskönnyeb-
ben elfogadja a tévedés lehetősé-
gét.”Érezzük,valakibennünkkiabál:
„Gyűlöld amásikat!Bosszuldmeg
tízszeresen!” És ennek nincs vége,
lásdatorzsalkodónépeket.Akishá-
borúkatanagyvilágban,azártatlanul
meghaltakat.Milyenkár,hogycsak
akevesekszemeelőttlebegJézuspél-

dája.Pedignincsszebb,mintamikor
reménytelenhelyzetekbenKrisztus
nevébenmegbocsátunk.

***

Búcsúzóősz.Fogyatkozónapok,hű-
vöshajnalok.Borongósdélelőttök.De
adéliharangszóraminthafölébredne
aszundikálónap.Éreznilehet,ahogy
kéttenyerévelöntiajómelegetahá-
zakra,apusztulófákra,azónszürkefo-
lyóra.Nézemafáradtarcokatavilla-
moson,ahogysüttetikagyógyítófény-
ben.Barátom,afélkezűhajléktalanférfi
becsuktazöldségesasztalát,melegebb
helyrement.Csakvasárnaplátomabu-
davárievangélikustemplomelőtt.Sze-
rényen kéreget a közelben; meséli,
hogyafiatalbandamindenételvette.

g FenyvesiFélixLajos

jegyzetlapok
(Napló,2013)



Jézusazadakozásrólistanítottaaz
embereket.Aztmondta,nelegyünk
irigyek, hanem jó szívvel osszuk
megmásokkal,aminkvan.
Dearraistanított,hogynetudjon

másazadakozásunkról.Elég,haaz
Istentudróla.AztmondtaaMester:
„Tepedigamikoradománytadsz,ne
tudjaabalkezed,mitteszajobb.A
teAtyád,akilátja,megfizetneked.”

Arra tanítminket Jézus, hogyne
azértadakozzunk,hogyeldicsekedhes-
sünk vele, vagy mások szeressenek
minketezért.Demégcsaknemisaz
alegfontosabb,hogyaztvárjuk:atöb-
biembercserébekésőbbmajdnekünk
advalamit.Mindigazttartsukszem
előtt,hogyazAtyánakköszönhetjük,
aminkvan,merttőlekapunkmindent.
Azzaltörődjünk,hogyőmeglegyen

elégedvevelünk.Ésmivelőgondosko-
dik rólunk, jószívű adakozásunkat
többszörösenfogjavisszafizetni.

Oldjátokmegakeresztrejtvényt!
Haapirossalmegjelöltkarikákbe-
tűithelyessorrendbenolvassátok
össze, megtudhatjátok, hogyan
kelladakoznunkJézusszerint.

jézustanításai
b MostanihatrészessorozatunkbanJézustanításaiközülelevenítünk
felnéhányat.Mindegyikrészbenegy-egyfeladatotismegoldhattok.
Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtveasorozatvégénküldjétekelszer-
kesztőségünkcímére(EvangélikusÉlet,1085Budapest,Üllőiút24.).
Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Haautóbanvagyvonatonülök,min-
dignézemazelsuhanótájat,benne
azottláthatóállatokat.Különösenté-
len,amikorhófediahatárt,látnijól
a fehér felületenbaktatónyulakat.
Ezakedvestapsifüleshazánkban

mindenüttelőfordul,aleggyakoribb
mégis a sík alföldi tájakon. Kedveli
azokatamezőgazdaságiterületeket,
aholaközelbenrétek,legelőkvannak.
Elsősorbanaszürkületidejénéséj-

szakajártáplálékután,nappalama-
gakészítettesekélyvacokbanpihen.
Szembefordulvafekszikazuralkodó
széllel,hogyazabundájátneborzol-
ja.Apihenőállatmozdulatlanulfi-
gyel,abbanbízik,hogyaközeledő
embernemvesziészre.
Eztnéhányszorkipróbáltam.Meg-

állás nélkül mentem tovább, még
csakfeléjesemnéztem.Anyúlmoz-
dulatlanmaradt,pedigcsaktízméter-
nyirevoltamtőle.

Ugyanúgy jöttem visszafelé, de
amikor megálltam, és ránéztem,
nyombanfelugrottésmenekült.Fü-
leitlesunyvaúgyrohant,minthaleg-
alábbháromrókaüldöztevolna.Egy
időutánlassított,majdmegállt.Hát-
ranézett,ésamikorlátta,hogynemül-
dözöm,nyugodtantovábbugrált.
A mezei nyulak ragaszkodnak

megszokottterületükhöz,ezértké-
sőbbvalószínűlegvisszatért.
Nappal a leggyakrabbana januári

párzásiidőbenlátniőket,amikortöb-
benisugrálnakegymásután.Akanok
hevesharcokatvívnakanyúlkisasszo-
nyokkegyeiért.Egymásnakugranak,
rúgják,pofozzákamásikat.Amezőn
talált kitépettbarna szőrcsomókaz
ilyenlovagitornákhelyétjelzik.
Azelsőkisnyulakmárciusbanszü-

letnek.Eleintemozdulatlanulfeküsz-
nek a fűben. Szaguk ilyenkor még
nincs,ígyakárazélesszimatúrókais
elmehetmellettükanélkül,hogyész-
revennéőket.Nyitottszemmel,sző-
rösenjönneknapvilágra,éshakell,né-
hánynapmúlvamárfutniistudnak.

Anyjuknincsvelük,deéjszakafelke-
resiésmegszoptatjaőket.
Amezei nyúl növényevő. Füvet

rágcsál,éssokszorfelkeresiamező-
gazdaságikultúrákatis.Télenafia-
talfákkérgétrágcsálja.
Szeptember1-jeésdecember31-e

közöttvadászható.
g SchmidtEgon

Kérdések
1. Mit gondolsz, a nőstény hány-
szorellikévente?
2.Egyszerrehánykicsinyevan?
3.Hánykilóvajonegymezeinyúl?
4.Milyengyorsantudfutni?

Mezeinyúl

Szerkesztette: BodaZsuzsa

mesélneKaZállatoK

gYermeKvár

Válaszok:1.három-négyalkalommal;
2.két-három;3.három-hatkilogramm;
4.akár60km/órasebességgel.
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Népviseletbeöltöztetettbabáklakják
meghosszabbítottnyitva tartással a
nagytarcsaiFalumúzeumot.Érdemes
megnézni!ASzázbabaviseletben cí-

mű kiállítás nagytarcsai nép-
szokásokat és gyermekjátéko-
katelevenítfelaMúzeumkertut-
ca21.számalatt.Ahímzettop-
leckókban, pruszlikokban és
szoknyákbanvirító„modellek”
segítségévelsokatmegtudhattok
többekközöttarról,hogyélet-
kortóléscsaládiállapottólfüg-
gőenkimitviselhetettahétköz-
napokonvagyazünnepekalkalmával.
Emellettláthattokpéldáulfestetthin-
talovakat,faragottbölcsőketvagyfo-
nottbabakocsikatis.
Akiállításhozkapcsolódóanamú-

zeumbaérkezőcsoportokkérhetnek
kézműves-foglalkozástis,amelynek
keretébenmindenkielkészíthetiasa-
játrongy-vagycsutkababáját.
Anagysikerrevalótekintettelaki-

állításnyitvatartásátnovember30-
igmeghosszabbították.

Százbabaviseletben–Nagytarcsai
népszokásokésgyermekjátékok.Cím:
Falumúzeum,2142Nagytarcsa,Mú-
zeumkertu.21.Nyitvatartás:kedd–
szerda: 10–16 óra; csütörtök–pén-
tek:10–14óra.Agyermek-ésnyugdí-
jasjegyára:200 forint,a teljesárú
jegy:400forint.Akézműves-foglalko-
zására:600 forint/fő.Csoportoka
70/379-8262-estelefonszámonjelent-
kezhetnekbe.

BabákaFalumúzeumban
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Az „élő kövek” építésének célját
szolgáltaBuday-MalikAdriennPá-
lyázatokésközösségépítés címmeltar-
tottelőadásais.Akonferenciafon-
tosságátmutatja,hogyeljöttésáhí-
tatottartottmindhárompüspök,és
azsinatlelkészielnökevoltavasár-
napiistentiszteletigehirdetője.Fabi-
nyTamás pénteken,GáncsPéter és
Szemerei János szombaton,Hafen-
scherKároly pedigvasárnapszolgált.

PrőhleGergelyegyenesenazegy-
házigyűjteményiértekezletrőlérke-
zett Révfülöpre. Az országos fel-
ügyelőmegnyitójábanarrahelyezte
ahangsúlyt,hogymindkéttanácsko-
záskapcsolódikmúltunkhozis,akö-
zöskincsőrzéséhez sahhoz,hogy
mikéntlehethelyiszintenvonzó,a
múltattisztelőésajövőtépítőközös-
ségetformálni.
Azanyakönyvmindengyülekezet

legdrágábbkincse:ezvezetakeresz-
telőtőlakonfirmációig.Ezatovábbi
életpályadokumentumais,denagyon
hatékonyansegíthetiazegyszázalékos
kampányközösségépítésétis.Evan-
gélikustestvéreknyomárabukkanha-
tunk,meg tudjuk őket szólítani –
mutatottráPrőhleGergely,éshan-
goztatta,hogyareformációünnepén
bejelentettötmilliárdosállamitámo-
gatásajövőépítésnagylehetősége.(A
budapesti és a győri „evangélikus
sziget” felújítása érdekében kötött
megállapodásrólmúlt heti lapszá-
munkbanolvashatótudósítás.)

reformáció:pontötszáz
Kiemelttémavoltanyitónapon,éské-
sőbb is szóba került a reformáció
kezdete ötszázadik évfordulójának
előkészítése.FabinyTamáspüspöka
zsinatonlétrehozottemlékbizottságel-
nöke,srésztveszaLutheránusVilág-
szövetség(LVSZ)előkészületeibenis.
Apüspökezzelkapcsolatbankitért

arra,hogy1917-benakerekévforduló
mégeurópaiügyvolt,mamárviszont
világszertekészülnekazünnepségre.Az
LVSZ2017-benNamíbiában,avoltné-
metgyarmatontartjakövetkezőnagy-
gyűlését, ami jelzi:Afrika egyre na-
gyobbszerepettöltbeazevangélikus
jövőépítésében.Azelőkészületekalap-
fogalmai:önkéntesség,fenntarthatóság,
hivatásszerűség,hálózatosság.
Hivatásszerű,tehátprofimunkát

várnakelazegyházbanafelügyelők-
tőlis.AMagyarországiEvangélikus
Egyházstratégiájaa„Legyünklátha-
tóan evangélikusok!” jelmondatra
épül. Fabiny Tamás emlékeztetett
arra,hogyLuther nemawittenber-
givártemplomkapujánakbelsőolda-
lára,hanemakülsőoldalraszegez-
tekitételeit.Látszaniakart,látható
akartlenni,nemcsakatemplomba
belépőkfigyelméreszámított–mu-
tatottrá.Ajubileumnemcsakün-
nepségekbőlállmajd,hiszenazév-
fordulójóalkalomamegújulásra–
fűztehozzá,sittmegemlítette,hogy

számít a gyülekezetek javaslataira,
kezdeményezésére. Fabiny Tamás
aztkérteafelügyelőktől,hogyagyü-
lekezetihonlapokszerkesztőikülön
linkbenhívjákfelafigyelmetajubi-
leumielőkészületekre.

magyarbandériumok,
szlovákésnémetgyökerek
A nemescsói társfelügyelő rögtön
hozzászóltazünnepitémához:1917-
ben háborús körülmények között
ünnepeltek,demindenüttmegadták

amódjátagyülekezetek.Mostisa
gyülekezetekrekellenealapozni az
ünnepielőkészületeket–hangsúlyoz-
taSztrókayAttila, akihosszúévtize-
dekótatöltibetisztségét.Emlékez-
tetettarra,hogy1917-bensokhelyütt
megújítottákazoltárterítőket,volt,
aholújcsillártvásároltak,másuttdí-
szesruhákban,nemzetilobogókkal
vonultakfelünnepibandériumok.A
mélyvallásosságésahazaszeretetje-
gyébenünnepeltek–mondta.
TermánNikol, akétbodonyigyü-

lekezetküldötteezzelkapcsolatban
fontoskérdésttettfel:hányszlovák
ésnémetgyökerűgyülekezetetkép-
viselnek a jelenlévők? Több tucat
kézemelkedettamagasba.Rögtön
tisztázódott:azünnepetatolerancia
és a kölcsönös tisztelet jegyében
szervezik.Ismeretes,hogya2017-es
jubileumot megelőző évek külön-
bözőtémákatölelnekfel:idénéppa
toleranciánvanahangsúly.
Gáncs Péter elnök-püspök arra

figyelmeztetett:nemlennejó,haaz
adottévbenmindigcsakegyrészté-
márafigyelnénk.Ajelmondatokis
ígyszólnak:reformációésanők,re-
formációés… stb.Tehátnemlenne
jó,haidéncsakatolerancialenneelő-
térben,máskormegmásrésztéma–
mindigamagateljességébenkellfi-
gyelniareformációra.

Igazicsemegeazolvasóknak
Azelőkészületlátványoseredménye
lesza2017-reteljesLuther-könyvso-
rozat.Aszerkesztésbenkiemelkedő
szerepetjátszikCsepregiZoltán egy-
háztörténész-professzor.Évrőlévre
újabbkönyvetjelentetmegasorozat-
bólaLutherKiadó,nemtematikai
sorrendben, hanem a szerkesztés
menetéhezigazodva.Agondozásá-
banmostaLevelek címűkötetlátott
napvilágot,amely–mintFabinyTa-
máshangsúlyozta–igazicsemegeaz
olvasóknak.Példáulkisfiánakírtle-
velébenLutherjátékosanmagyaráz-
zaaSzentírást,deélményolvasnia
pápánakvagyaválasztófejedelemnek
küldöttlevelétis–fűztehozzá.
FabinyTamásfelmutattaanemrég

kiadott kötetet. „Vastag és olcsó” –
mondtatréfásan.Apüspökarrólistá-
jékoztatott,hogynagyonkedvezmé-
nyesáronajánlottákfelasorozated-
digiköteteitagyülekezeteknek,smeg-
döbbentek,amikormegtudták,hogy
volt,aholnemvettékátakönyvet,s
volt,ahollevélbenisvisszautasították.

luther-rajzfilm:
bemutattákazerfurtiepizódot
Atanácskozásonrésztvevőkazelsők
közöttláthattákaLuther-rajzfilmel-
sőelkészültepizódját,amelyazerfurti
kolostorbantöltöttidőszakotölelifel.
A film a jubileumi előkészület ki-
emelkedő munkája, amely játékos
formában,fiatalokszámáraisvonzó
formanyelvenszeretnébemutatniLu-
theréletművét.Akészítőkakonfir-
mandusokfelkészítéséregondoltak,se-
gédanyagokatiskészítenének.Afilmet
azalkotókreményeiszerintagimna-
zisták is szívesen megnézik, talán
jobbanisértikmajd,mintakisebbek.
Afelnőtteképülésétisszolgálhatja,hi-
szenarajzfilmeketnemcsakagyer-
mekek szokták szeretni– jegyezték
megtöbbenis.
Jellemzőenábrázoljaafilmaszer-

zeteseket,akikszéprendbenkeringe-
nekakolostorudvaron.Közülükkirí
Luthertépelődő,vívódóalakja.Még
keményebbenmutatjabeegyikszer-
zetestársát, aki heves szexuális vá-
gyaitakarjaleküzdeni,sakitLuthervi-
gasztal.Azepizódcsúcspontja,ami-
korakésőbbireformátormegkapjaa
BibliátStaupitz rendfőnöktől,akiőrá
bízzaaSzentírástanulmányozását.Ak-
korezigazikitüntetésvolt.
ALuther-rajzfilmsorozatotneves

alkotókkészítik:RichlyZsoltAkoc-
kásfülű nyúl című sorozata gyer-
mekeinkigazánkedvesszórakozása
volt.Arajzfilmekelőállításanagyés
költségesfeladat,szerencséreanémet

egyházjelentőstámogatástnyújta
költségekhez.Azalkotókszeretnék,
haazM1isműsorratűznéafilmet,
valószínű,hogyjónézettségelenne,
hajóműsoridősávbanvetítenék.
Dévai György fasori felügyelő

meglepveészlelte,hogyfiahangját
hallja a filmben – Dévai Balázs
egyébként a Bárka színművésze.
Édesapjamentegetőzvemondta:rit-
kántudbeszélgetnifiával,szerencsé-
resokmunkájavan,ezértnemtu-
dottarról,hogyBalázsisszerepetka-
pottahangokmegformálásában.

220óriásplakát,
26millióforintosnövekedés
A felügyelői értekezlet talán leg-
fontosabbtémájaazegyszázalékos
kampányvolt,hiszenagyülekezetek
világivezetőinagybanhozzájárulhat-
nakahhoz,hogyahívekminélna-
gyobbszámbanajánljákfeladójuk
egyszázalékátazevangélikusegyház
számára,shogyminéltöbbszimpa-
tizánsrendelkezzenugyanígy.
Azideikampánykülönösensike-

resvolt:61ezrenrendelkeztekazegy
százalékról egyházunk javára, ez
mintegy26milliósnövekedéstjelent.
Horváth-BollaZsuzsa kampányko-
ordinátor előadásában emlékezte-
tettarra,hogynéhányévvelezelőtt
mégcsupán35ezrenajánlottákfel
adójukegyszázalékát,sajelentősnö-
vekedésfőkéntasikereskampánynak
köszönhető.Voltakkevésbésikeres
évek.Példáulazegyikesztendőben
„Egyház, nem fegyház” mottóval

kampányoltak,sszerintenemvoltát-
ütőa„Fogadjörökbeegynagypapát”
kampányszövegsem.
Legutóbba „Teddteljesséamo-

solyt”jelmondatszerepeltaplakáto-
kon.Összesenkétszázhúszóriáspla-
kátothelyeztekkiafőbbútvonalakon,
éskedvezményesárontudtakelhe-
lyezni reklámfilmet. Arányaiban a
legnagyobbnövekedéstéppazevan-
gélikuskampányeredményezte.

milyenaplakáthölgymosolya,
lesz-eplakátmérgezés?
Voltakfenntartásokis.Ajelenlévők
rákérdeztek,hogymilyenamegtérü-
lés a költségekhez képest. Prőhle
Gergelyrámutatott,hogyazidei12
millióskampányköltséggelszemben
26milliósnövekedéstmutatazegy-
százalékosösszbevétel,tehátigazán
hatékonyvoltamunka.
Másoknaknemtetszettaplakáton

szereplőhölgyfélmosolya.Voltaki
megjegyezte,hogynemszeretnéjö-
vőreújralátniaz„agyvérzéses”ar-
cot,shiányoltaazevangélikustar-
talmatakampányból.GáncsPéter
hangsúlyozta, hogy mindenképp
erősítenikellazevangélikusidenti-
tástazegyszázalékokügyében is.
Szerinteazevangélikusplakátokál-
talánosjellegűszövegeakatolikusok

kampányátiserősíthette,így–amint
tréfásanmegjegyezte–akárhozzá-
járulástiskérhetnénktőlükköltsé-
geinkhez.
Haba Gábor kampányszervező,

újpesti felügyelő erre válaszul azt
hangsúlyozta,hogyszándékosantö-
rekedtekarra,hogynecsakazevan-
gélikushíveket,hanemahozzánkkö-
zelállókatismegszólítsákegykevés-
békonkrétszöveggel.
Mások is úgy vélték, hogy nem

szabad„belterjes”kampánytfolytat-
ni,mertazadófizetőkarányátfigye-
lembevévenagyjábólmárelértüka
felsőhatártazevangélikusegyházon
belül,csakkívülrőllehetnövekedés-
re számítani. Többen viszont úgy
gondolják,vannakmégbőventarta-
lékok,sittjelenthetnagysegítséget
azönkéntesekmunkája,akikfigyel-
meztetnekahatáridőkre,srendelke-
zőnyilatkozatokattovábbítanak.
Voltak,akikarrafigyelmeztettek,

hogy a választások évében sokan
„plakátmérgezést” kapnak, tehát
korlátozottleszazilyenhirdetések
hatékonysága.Többenhiányoltáka
Luther-rózsátaplakátokról,mivelaz
hatékonyan mutathatta volna az
evangélikustartalmat.Nagyderült-
ségetváltottkiegyhozzászólás:az
illető nem értette,miért osztanak
kampányfeladatkéntételtahajlékta-
lanoknak,hiszenőkúgysemtudnak
felajánlanisemmitsem,nemadóz-
nak.Aztánrájött:azételosztásban
résztvevőketismozgósítottaazak-
ció,őkisjobbanátéreztékazegyszá-
zalékosfelajánlásokfontosságát.Az
egyszázalékokbólszármazójelentős
bevételnövekedésegyébkéntmagá-
értbeszél: kell afigyelemfelkeltés,
kellahatékonygyülekezetimunkaa
kampányidőszakokban:februárban
ésmájusban.

g B.WalkóGyörgy

Communicarenecesseest
Felügyelők,püspökökésszakértőktanácskozásaRévfülöpön

f Folytatásaz1.oldalról
Szükségvan-eavilágimédiábanvalómegjelenésekre?Erreakérdésre
adottmegfelelőválaszokatésoszlattaelakételyeketVárhelyiEndremé-
diaszakértő.Amagátateistánakésagnosztikusnakvallószakértőtafel-
ügyelőknekugyannemsikerültmegtéríteniük,abbanazonbanmegegyez-
tek:amédiamérőszámainakfigyelése,azezekalapjánmeghatározottmé-
diatervelkészítéseakampányszempontjábólelengedhetetlen.
Afelügyelőknektartottrészleteselőadássalelőítéleteketéstévhiteket

issikerülteloszlatni.Megdöbbentővolt,mennyiretájékozatlanokvagyunk
amédiavilágában,pedigazthisszük,jólismerjük.Aztgondoljuk,tévét
mindenkinéz,rádiótmindenkihallgat,újságotmindenkiolvas,inter-
netetmindenkihasznál,ésakkormárazzalistisztábanvagyunk,hogy
aháttérbenmilyenfolyamatokzajlanak.
Közbenviszontnemtudjuk,hogy–szubjektívvéleményeinkentúl–

mérőszámokkalalátámaszthatóanvalójábanmelyiktévécsatornaaleg-
nézettebb,melyikrádióaleghallgatottabb,melyikújságalegolvasottabb.
Csakhiszünkéssejtünkvalamit,deazavalósággalköszönőviszonyban
sincsen.Ahogyannemtudjukaztsem,azegyesmédiumoknakmekko-
raazelérésiindexe,mitmireérdemeshasználni,melyiknélmilyendol-
gokatérdemesfigyelembevenni.
VárhelyiEndreelőadásábólolyanbennfentesinformációkatismeg-

tudhattunk,hogymennyiretérültmegazegyházunkmédiamegjelené-
seirefordítottösszeg,éshogyalistaárasméresekszerintazegyesegy-
házakmennyitköltöttekazelőzőidőszakbanakampányaikra.

g Horváth-BollaZsuzsanna/Evangélikus.hu
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Szentháromságünnepeutánutolsóelőtti(reménység-)vasárnap.Liturgikus
szín:zöld.Lekció:Mt25,31–46;Jer8,4–7.Textus:1Jn2,24–29.Énekek:502.,526.

Budavár,I.,Bécsikaputérde.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)dr.FabinyTamás;du.6.PápaiAttila;Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de.fél
10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mező
u.12.de.10.(úrv.,összegyülekezésnapja)DonáthLászló;du.2.;Óbuda,III.,DévaiBíró
M.térde.10.BálintnéVarsányiVilma;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.de.10.Solymár
PéterTamás;Káposztásmegyer,MegyeriKlub,Megyeriút207. de.9.SolymárPéter
Tamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)
CselovszkyFerenc;du.6.(úrv.,Megállónevűifjúságiistentisztelet)SolymárPéterTamás;
Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)AradiGyörgy;de.11.
(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.fél11.(úrv.)RománnéBolba
Márta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,Ka-
rácsonyS.u.31–33.de.9.RománnéBolbaMárta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikus
templom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.Benkóczy
Péter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.,zenés)
dr.BlázyÁrpád;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI.,Németvölgyiút138. de.9.dr.
BlázyÁrpádné;XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3. du.6.
MézesZsolt;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)dr.FabinyTamás;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;de.negyed12.Keczkó
Pál;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV.Gyarmatu.14. de.fél10.TamásyTamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,Juhos
u.28.(kistemplom)de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere
10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.VetőIstván;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér
de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de.fél11.NagynéSzeker
Éva;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.de.9.DarvasAnikó;Rákosliget,XVII.,Gózon
Gy.u. de.11.DarvasAnikó;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.dr.Korányi
Andrásésszuplikáló;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de.8.dr.KorányiAndrásésszuplikáló;Kispest,XIX.,Templomtér1.de.10.SzéllBulcsú;
XIX.,Hungáriaút37.de.8.SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.de.10.Győri
JánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktérde.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játék
u.16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,XXXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitás
u.112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél
10.(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza.

Istentiszteletirend•2013.november17.

Összeállította: BallaMária

H i r d e t é s

b „A magyarok nyilaitól ments
meg,Uram,minket!”–könyö-
röghettek volna a dél-koreai
Cseonanvárosánakfutballstadi-
onjábanoktóber17–22.közötta
világ huszonnyolc országából
érkezett versenyzők. Terman
Szilárd aHagyományosÍjászok
Világszövetségénekvilágbajnok-
ságánhódítottaelazelsőhelyet,
mígamagyarcsapattöbbitag-
jatovábbinégyérmethozottel
alehetségestizenkettőből.

–Mikéntzajlikegyilyenvilágverseny?
–AvilágbajnokságotaHagyomá-

nyos Íjászok Világszövetsége ren-
dezte,amelynekjelenlegötvenhator-
szágatagja.Abajnokságtöbbnapos
fesztiválisegyben,közbeníjászbe-
mutatókéselőadásokiszajlottak.
Aversenyzőkaszövetségbármely

tagállamábanhonos,ősiíjakathasz-
nálnak; a versenyszabályzat a ha-
gyományosíjakéscélokegészsorát
felvonultatja. A pályaíjászaton hét
célakadálytkellettleküzdeni.Elsőként
azamerikaicélakadályháromdimen-
ziósállatalakjairakellettlőnitíz,tizen-
ötéshúszméterről.Amásodikama-
gyarcélvoltharmincméternyireaz
alapvonaltól.Ezmozgott,hétésfél
métert tettmegmindössze tizenöt
másodpercalattjobbrólbalra,illet-
vevissza.Amígmegtetteeztazutat,
ötvesszőtkellettkilőnirá.Negyven
méterreálltaversenyzőktőlatörök
puta elnevezésűcél,ötvenméterre

voltakínai,hatvanraajapán,hetven-
ötreamongolnadam, kilencvenre
pedigakoreaihagyományoscél.
–TartogatottújdonságokatazÖn

számáraapálya?
– Összetett és formabontó volt

nekemezaverseny.Ilyentípusúpá-
lyával,mintez,mégnemtalálkoztam.
Törökországbanugyanvoltammár
nemzetköziversenyen,aholatávol-
ságokhasonlókvoltak,ottviszontcsak
putacélokralőttünk,sapontozásban
isvoltakeltérések.
–Hogyankészültaversenyre?
–PostaPál nevétmindenképpen

megkellemlítenem.ŐaHagyomá-
nyosÍjászokVilágszövetségénektit-
kára, a szövetség versenyein már
többízbenműködöttbíróként, így
voltrálátásaarra,milyencélokkalál-
lokmajd szemben ez alkalommal.
Megtudtamtőleapályaadottságait,
sennekalapjánnagyjábólmegépítet-
temavárhatóversenypályát.Másfél
hónapotkészültem.Húrzsámolyos,
mongoltípusúíjjalversenyeztem.
–Miadotterőtafelkészülésközben?
–Visszaemlékeztemazelőző,tö-

rökországi versenyemre, amelyen
egyvadonatúj,teljesenismeretleníj-
jalindultam.Akategóriámbantizen-
négyországbólkétszáztízenverse-
nyeztünk,közöttükaharmadikhe-
lyenvégeztem.Mivelilyenszépered-
ményttudtamelérniakörülmények
ellenére,elhittem,hogymegnyerhe-
temadél-koreaiversenyt.Selkezd-
tem a szisztematikus felkészülést.
Kiszűrtem,hogymelytávolságoka
gyengéim,sazokatgyakoroltam.

–Hánytalálatotkellettelérniea
világbajnokicímhez?
– Száznyolc pont volt a maxi-

mum,ebbőlötvenetlőttemmeghar-
madmagammal,SzórádyErnő bácsi-
val, aki a tizenhárom fős magyar
csapattagjakéntutazottaversenyre,
ésegyrománajkúíjásszal.Azelsőhá-
rom hely közöttünk dőlt el. Úgy
mentembeaszétlövésbe,hogyakár-
milyenrosszatlövökis,dobogósle-
szek. Negyven méterről lőttünk a
törökputacélra.Mindannyiunknak
ötlövésevolt,felváltvalőttünk,sén
rontottam a legkevesebbet, négy
ponttalgyőztem.Arománverseny-
zőlettamásodik,Ernőbácsipediga
harmadik.
–Miveldíjaztákalegjobbakat?
–Érmet,okleveletsegykoreaiíjat

kaptunk.
–Mikorfogottakezébenelőször

íjat,smitjelentÖnnekazíjászkodás?
–Mostmártöbbminttizenhétéve

íjászkodom, tizenöt évesen ismer-
kedtemmegesporttal.Önképzőmó-
don–folyóiratokból,szakkönyvekből
–tanultammegazalapokat.Érdekes
ezasport,szintelakmuszpapírkéntjel-
ziazemberpillanatnyiállapotát.Ha
valakinincsenjólelkiállapotban,men-
tálisankimerült,nincsegyensúlyban
önmagával,azazíjászteljesítményén
egybőlkiütközik.Azíjegyszerrefegy-
ver,sporteszközésszakrálistárgy.
–Mibenállazíjszakralitása?
–Többekközöttalakmusszerűér-

zékenységéből,amelyetemlítettem.
Hatalmas feszültség van ebben az
eszközben,haazembernemtudjafi-
nomankezelni,akkorbizonybüntet.
Minden hibát rögtön „megtorol”.
Ahhoz,hogyeltaláljamacélt,egye-
nesenkellkilőnömavesszőt.Bármit
akarunkiselérniazéletben,haegye-
nesen közelítünk hozzá, az meg-
lesz…Perszelehetkerülővelis,deha
azemberegyenesenhalad,akkortúl
nagybajanemeshet…

g BallaMária

Íjatfeszítőevangélikusvilágbajnok
BeszélgetésTermanSzilárddal

TermanSzilárdnak csakúgy„azölébehullottak”avilágversenyek.Járt
márKínában,TörökországbanéslegutóbbDél-Koreában.Legszíveseb-
benmindighuníjjallőne,hanemmennetönkrekezeiközöttaszámá-
rakészítettsporteszköz.UgyanisSzilárdtermeteigencsaktekintélyt
parancsoló.Avilágbajnokakétbodonyievangélikusgyülekezettagja,
Nógrádlankáiközöttcsaládigazdálkodástfolytat.Egykislánybüszke
édesapja.

Atörökputaelnevezésűcél Amongolnadam

Versenyben

Imádságaversenyelőtt
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Az internet emlékezete örök. Ha-
mar nyilvánvalóvá válik ez például
olyankor,amikorvalamelyikhíresség-
rőlkészülegy„cikis”kép,ésazembe-
reknek éppen nincs jobb dolguk,
minthogyeztmegosszákazismerő-
seikkel. Ha elég sok időt töltünk a
Facebook-falunknézegetésével,akkor
biztosantalálkozunkilyenekkel.Az-
tánottvanaSnowden-botránykéntel-
híresültlehallgatásiügy,amellyelkap-
csolatbannemrégaziskiderült,hogy
aberliniamerikainagykövetségtete-
jéreépítettberendezésselmégmagát
AngelaMerkel kancellárasszonytisle-
hallgattaazNSA.Ésezeketadigitá-
lisinformációkatisnyilvánelmentet-
tékvalahova.
MárvoltszóaSnapchat nevűal-

kalmazásról,amelyannakköszönheti
sikerét, hogy egy fontos axiómát
vettsemmibe:azttudniillik,hogya
küldöttüzenetmegmaradamásik
félnél. A Snapchattel küldött kép
ugyanis legfeljebb tíz másodperc
utáneltűnik.Ígyideálisolyanüzene-
tektovábbítására,amelyeketsemmi-
képpensemszeretnénkakésőbbiek-
benviszontlátni.
Esorokírójanememlékszikpon-

tosan,melyikvígjátékbanláttaaztaje-
lenetet,amelybenakamaszlányátfél-
tőapaelkezdikövetnilányaudvarló-
ját,éslefotózza,amintazbemászikegy
másiklányablakán.Azapaeztlátvaígy
szól:„Na,belőledsemleszmárame-
rikaielnök.”Ésnemvéletlen,hogya„fi-
atalkoribotlás”kifejezésennyireelter-
jedt,ugyanisafelnövekvőgeneráció
hajlamosarraleginkább,hogyajövőt

figyelmenkívülhagyvahozzonmeg
döntéseket,főleghaezekpusztánavir-
tuálisvilághozkapcsolódnak.
Egytanulmányszerintafiatalok-

nakaFacebook olyan,mintafelnőt-
teknekaLinkedIn. Ezutóbbielsősor-
banarrajó,hogyazemberazüzleti
kapcsolataitrögzítserajta,ígykivá-
lóterepeaszemélyesmárka-építés-
nek,illetvehaálláskeresésbefogva-
laki,akkorbizonyoskörökbenegyjól
kinéző LinkedIn-profiloldal sokat
nyomhatalatban.
Számtalantanácslelhetőfelarra

vonatkozóan,hogymiképpenérde-
mesezenazoldalonkommunikálni.
Például anyaralásrólkészült fotók
túlzotthangsúlyozásaaztazérzetet
keltheti,hogyazalkalmazottesetleg
„lógós”,ésamunkahelyénalegtöbb-
revalójábanaszabadságotbecsüli.A
családifotókígyaFacebookon landol-
nak,eztviszontafiatalokkezelikúgy,
mintazéletüknekegyfajta„hivatalos”
lenyomatát,amelyenkésőbbvissza
lehetnézniazeseményeket.
Azigazánbulisdolgokraottvana

Snapchat, amelyrövididőutánmin-
denteltüntetnyomtalanul.Báregy-
előrenemlehettudni,holisvaneb-
benavalódiüzlet,mindenesetrea
cégtöbbszázmilliódollárosbefek-
tetésreszámít,ésteljesértékéttöbb
minthárommilliárddollárrateszik.
Agenerációkközöttiszakadékot

ezisjólszemlélteti.Alegtöbbfelnőtt
furcsántekintaSnapchatre, ésgyak-
rancsakértelmetlenjátéknakgondol-
ja, a fiatalok pedig a LinkedInről
gondolják,hogyazvalamiöregesdo-

log,amelyneknincstúlsokértelme.
Azegyikcsoportörül,haolyantech-
nológiáthasznál,amelyrévénnem
maradnyoma,amásikpedigazértél,
hogyminéltöbb„nyomothagyjonaz
univerzumban”,ezértszámukraazál-
landóságfontosszempont.
Nemrég komoly botrány söpört

végig a világ legnagyobb könyves
oldalán,aGoodreadsen.AzAmazon
felvásárlása után változtattak sza-
bályaikon,éskevésbétoleránsaklet-
tekazokkalazértékelőkkelszemben,
akikazegyeskönyvekrőlírtvélemé-
nyükbenszemélyeskedvetámadták
akönyvszerzőjétis.
Bárazeseményekneknagyobbvolt

afüstjük,mintalángjuk,jópárandön-
töttekúgy,hogyotthagyjákazoldalt.
KözülüklegtöbbentalánaBooklikes
oldaltvettékbirtokukba,amelysok-
kal,desokkalkevesebbetnyújt.
A Goodreads a nagy, hatalmas

testvér,amelymegunhatatlanmennyi-
ségű tartalommal tud szolgálni, és
pezsgőközösségiéletzajlikrajta.Úgy
tűnik,nemisigazánlehetjobbatké-
szíteni nála. A Booklikes ellenben
egyszerűeszközöketad,arrafókuszál-
va,hogyéletünknekcsakakönyvek-
kelkapcsolatosszegmensérőlhagyjunk
nyomokat– akár csakmagunknak.
Életünkinterneteslenyomataihoz

újabbésújabb„célszerszámok”fog-
nakszületni.

g N.B.

Arövidvalóságnak
egYHáZésvIlágHálÓ

Rovatgazda:NagyBence

meghívóaProtestánsKör
zeneielőadására

Amagyarzene18.századiörökségecímmeltartelőadást
november22-én,pénteken19órakoraKálvinTeremben
(Budakeszi,Főu.159.)JánosiAndrásnépzenész,zeneku-
tató,aLisztFerencZeneművészetiEgyetemtanára.Az
előadástnépzeneiésbarokkzeneiillusztrációkszínesí-
tik.Közreműködik:SzabóZsoltrégizenész,aMusicaPro-
fanarégizeneiegyüttesművészetivezetője.
Szeretettelvárunkmindenérdeklődőt.Azelőadásin-

gyenes.AdományokatabudakesziProtestánsKörtevé-
kenységénektámogatásáraelfogadunk.

AProtestánsKörszervezői

asztalibeszélgetések…
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványaPetőfiIrodalmiMúze-
ummalegyüttműködveszeretettelvárjaazérdeklődőketkövetkeződis-
putájáranovember28-án,csütörtökön18óráraaPetőfiIrodalmiMú-
zeumba(BudapestV.ker.,Károlyiu.16.).
Disputapartnerek:KrasznahorkaiLászlóíróésHausmannJuttaevangé-

likuslelkész,azEvangélikusHittudományiEgyetemÓszövetségiTanszéké-
nekvezetője.Téma:Hogyanlátjukavilágot,avagyazeurópaikultúrakér-
dései.Adisputaidejealattabeszélgetésélőbenkövethetőapim.huoldalon.
Arendezvényreabelépőfelnőtteknek600forint,diákoknakésnyug-

díjasoknak300forint.AbelépőmegvásárlásávalalátogatókaPetőfiIro-
dalmiMúzeumottámogatják.ArészletekrőlaFacebookonislehettá-
jékozódni:asztali.hu;goo.gl/gpyZ5T

meghívóeKme-estre
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesület(EKME)kö-
vetkezőösszejövetelétnovember25-én,hétfőn18
órakor tartja. JóAndrás, azInterservemissziói
szervezeteurázsiaiigazgatóhelyettesetartbeszá-
molótázsiaiútjárólÁzsiaébredése–Újkorszak
amisszióban címmel.Helyszín:aMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházOrszágosIrodájánakelő-
adóterme,1085Budapest,Üllőiút24.(bejárataz
utcafelől).Mindenérdeklődőthívunkésszeretet-
telvárunk.

AzEvangélikusKülmisszióiEgyesület
vezetősége

Asoproniésabudavárigyülekezet
összesenmintegyhatvantagjaegy
napon kerekedett fel, hogy talál-
kozzanakSárváron,ésemlékezzenek
areformációkezdetére.Abudavári-
akszámárahosszúbuszozásonalka-
lomvoltaközöséneklésreésegyáhí-
tatrais.
ASárváronkezdődőprogramunk-

ba–nagyörömünkre–bekapcsolód-
takasárváritestvérekis.Nemcsakaz-
zal, hogy a borús, esős délelőttön
melegteával,kávévalésfinomsüte-
ményekkelvártak–köszönetérte–,
hanemazzalis,hogyaprogramokon
aktívanrésztvettek.
ElőszörHorváthZsolt, agyüleke-

zetfelügyelőjeköszöntötteamegje-
lenteket,majdGyarmatiIstván lel-

készSárvármúltjánakbemutatásá-
val,aNádasdy családreformációpár-
tolószolgálatánakésSylvesterJános
Újszövetség-fordítómunkájánakfel-
elevenítésévelvezetettelegymúltbeli
útraareformációforrásvidékére.
E sorok írója budavári lelkész-

ként a napi ige alapján az életünk
megújulására,abennünkvégbeme-
nő reformációra hívta a jelen lévő
gyülekezeteket:„Növekedjetekake-
gyelemben!”Azigehirdetéselőttés
utánpedignemcsakajólismertLu-
ther-énekekésmagyarreformátorok
általírténekekcsendültekfel,hanem
azifjúságszámáraírtújénekisErős
várunkazIsten kezdettel.
AzigehirdetéstkövetőenGabnai

Sándor, asopronigyülekezetlelkésze

tízpontbafoglaltelőadásábanarról
beszélt,hogymilyentényezőkhatá-
roztákmegamagyarországireformá-
ció viszonylag gyors térhódítását.
Azáttekintésmindenkiszámáravi-
lágosképetnyújtottarról,hogyab-
banatörténelmihelyzetben,azokkö-
zöttaszellemiáramlatokközöttIs-
ten munkálkodott az evangélium
terjedésévelnépéért,értünk.
Adélutániprogramnakrészevolt

asárvárivárújidőszakikiállításának,
ANádasdyaköröksége címűtárlatnak
és a Sylvester nyomdáját felidéző
szobánakamegtekintése.Atárlatve-
zetésutánavárdísztermébenkörben
állvaénekkelésHolgerManke sop-
roninémetlelkészmagyarulmon-
dottútiáldásávalértvégetazegyütt
töltöttnap.
ATalálkozásareformációigyöke-

reinél címűprogramsorozatterveink
szerintjövőrefolytatódik,ésremé-
nyeinkszerintnemcsakakét-három
gyülekezet találkozását szolgálja
majd,hanemamúltunkfeleleveníté-
sévelésaközösigehallgatássalalel-
kinövekedéstissegíti.

g BenceImre

reformáCIÓ500

Találkozásareformációgyökereinél
b Mindenkikeresiamódjátannak,hogymikéntlehetneareformáció
kezdetének ötszázadik évfordulójára méltóképpen felkészülni. A
budaváriésasopronigyülekezetlelkészeinekkezdeményezéséremost
ahálózatosságjegyébenújpróbálkozásbanvehettünkrészt.Találko-
zásareformációgyökereinél címmelkirándulássorozatotterveztünk,
ésennekelsőalkalmátnovember9-re,LutherMárton születésnap-
jánakelőestéjéreszerveztük.

H i r d e t é s e k

Atantárgygondozómegnyitójátkö-
vetőenaziskolaVelkeyZsuzsa tanár-
nővezettealsóskiskórusaénekkelés
furulyaszóvalköszöntötteavendége-
ket.GyőriDávid, azáltalánosiskola
lelkészeIstenigéjévelindítottaútjá-
raatanácskozást.Azórákmegtekin-
téseelőttBodorEszter általánosigaz-
gatóhelyettesmutattabeavendéglá-
tóintézményszakmaimunkáját.
Arésztvevőkazalsótagozatnégy

évfolyamánmatematikaórákatlátogat-
tak,melyeketaSztehlo-iskolapedagó-
gusai–SzrapkónéKatonaDóra,Kra-
peczImréné,KovácsBarbara ésSzűcs
László – tartottak az alsó tagozat
mindenévfolyamátbemutatva.
Az óralátogatásokat szakmai ta-

nácskozás, tapasztalatcsere követte,
melyen a vendégek és vendéglátók
egyarántrésztvettek.Atanításiórákat
elemezve,akorszerűtanításimódsze-
rekről értekezvenyertekbetekintést
egymásszakmaimunkájába.Atanítási
órákonahagyományosoktatásimód-
szerekmellettkooperatívórát,inter-
aktív tábla használatával szervezett

foglalkozástisláthattakatanítónők.
A Sztehlo igazi szakmai központtá
igyekszikválni,aholhagyományavan
azintegráltnevelésnek–errőlisrövid
tájékoztatástkaptakarésztvevők.
Azevangélikusáltalánosiskolák

pedagógusaikiemeltékazilyenalkal-
mak fontosságát. Megfogalmazták
aztazigényüket,hogyminéltöbbha-
sonlóoktatási-nevelésiprogramon
szeretnénekrésztvenni,különöste-
kintettelabemutatóóráklátogatásá-
ra.Aszakmainapvendégeifontos-
naktartották,hogyatehetséggondo-
záskiemeltfeladatamellettmáste-
rületek is fókuszba kerüljenek az
evangélikusiskolákban.
Atanácskozásvégeztévelatanító-

nők meglátogatták a szeptember-
benelkészültújóvodátis.
Közösakaratalapján2014febru-

árjábanországoskonferenciánakad
helyet ismét a Sztehlo-intézmény
bemutatófoglalkozásokkaléselőadá-
sokkalazegyénibánásmód,felzár-
kóztatás,fejlesztéstémakörében.

g ZámbónéKarnerAnikó

Országosszakmainap
aSztehlo-iskolában

b Azevangélikusáltalánosiskolákalsótagozatostanítóiszakmainapon
vettekrésztZámbónéKarnerAnikó intézményegység-vezető,tantárgy-
gondozószervezésébenabudapestiSztehloGáborÓvoda,Általános
IskolaésGimnáziumban.Azországtöbbiskolájából–Orosházáról,
Nyíregyházáról, Szarvasról, Kiskőrösről, Albertirsáról, Sopronból,
GyőrbőlésBudapestről–érkezteknovember8-ánatanítónőkbemu-
tatóórákmegtekintésére.

AMagyarországiEvangélikusEgy-
háznevébentisztelettelmeghívjuka
VI.Katalin-napievangélikusbálra,
melyetnovember23-án19óraikez-
dettelrendezünkaBudaváriÖnkor-
mányzataulájában(1014Budapest,
Kapisztrántér1.).Azestfővédnöke
dr.KaposiJózsef,azOktatáskutatóés
FejlesztőIntézetfőigazgatója.Műsor-
vezetők:SzűcsPetraésLopezDávid.

AborkóstolónWalterGyulapécs-
váradiszőlőgazdaságamutatkozikbe.
Atombolajegyekárábólbefolyt

összegazEvangélikusKözépiskolai
Kollégiumtámogatásátszolgálja.
Vacsoráraésegyitalraminden

kedvesmeghívottavendégünk,az
esthátralévőrészébenazitalszám-
látazurakrendezik.Megjelenésaz
alkalomhozillőöltözékben!

vI.Katalin-napievangélikusbál

Program
19.00:Beköszöntő–SzűcsPetraésLopezDávid•19.05:Fővédnökikö-
szöntő •19.15:RövidfilmazEvangélikusKözépiskolaiKollégiuméletéről
19.25:Interjúakollégiumigazga-
tónőjével,HegyvárinéPaulóMá-
riával•19.30:AzEvangélikusKö-
zépiskolaiKollégiumdiákjainak
fellépése •19.50:Abálborászaés
szakácsa–rövidráhangolóbe-
szélgetés •20.00:Büfévacsora •
21.10:Újmagyarkamarazenekar
–koncertmester:BánfalviBéla
• 21.30: Nyitótánc az Aszódi
EvangélikusPetőfiGimnáziumés
Kollégiumdiákjaival •21.40:Tánc
aSimplezenekarkíséretében •
23.00: Székely Attila táncmű-
vésznekéspartnerénekfellépé-
se •Étel-ésitalkülönlegességek
• 23.15: Tombola • 23.45: Tánc
hajnalig •3.00:Zárás

H i r d e t é s
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VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.30/M1
Evangélikusmagazin
9.30/ZDF(német)
Evangélikusistentisztelet
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
20.30/DunaWorld
Erkel,mertkell!
(magyardokumentumfilm)
20.55/DunaTv
Énekabúzamezőkről
(magyarjátékfilm,1947) (80’)
22.45/M1
Azút
(amerikaifilmdráma,2009)
(107’)

HÉTFŐ

10.00/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
11.33/Kossuthrádió
Vendégaháznál
Gyerekekrőlfelnőtteknek
13.05/DunaWorld
Erdélyiorgonák
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyházfélórája
13.50/M1
Magyarlakta–
Vidékekkrónikája
19.35/Bartókrádió
Kapcsoljuk
aMagyarÁllamiOperaházat
Bartók:Táncszvit
23.05/M1
Aranymetszés
(kulturálismagazin)
23.20/DunaTv
Atér
(magyardokumentumfilm)

KEDD

6.00/Kossuthrádió
180perc
(információsmagazinműsor)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach:C-dúrtoccata,adagio
ésfúgaBWV564
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút(élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.20/DunaTv
Egerekésemberek
(amerikaijátékfilm,1992) (106’)
21.55/DunaWorld
Talentum
JankovicsMarcell

SZERDA

12.05/Bartókrádió
OlliMustonenzongorázik
12.50/DunaWorld
Evangélikusmagazin
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.01/Bartókrádió
BudapestiBach-hét2013
ÁbrahámMártahegedül
abudapestiDeáktéri
evangélikustemplomban
21.20/M1
OntheSpot(dokumentumfilm)
Kasmír
22.20/DunaWorld
BalázsElemér
40.születésnapikoncertje
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora

CSÜTÖRTÖK

13.12/Bartókrádió
ARascherszaxofonzenekar
játszik
J.S.Bach–OlafMühlenhardt:
G-dúrfúgaBWV541
13.40/DunaWorld
Magyarelsők
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Azelsőmagyarvédettnövények
13.50/DunaTv
A78-askörzet
(magyartévéfilmsorozat)
21.55/DunaWorld
Táncvarázs
Formációstáncokországos
bajnoksága,Zalaegerszeg
23.15/M1
Nemzetinagyvizit
Akiegyezés
23.25/DunaTv
MüpArtclassic
Orgonasztorik
aMűvészetekPalotájában

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
12.25/DunaTv
Vidékességek
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Génmegőrzés
17.15/PaxTv
Reformáció(dokumentumfilm)
19.25/Kossuthrádió
Tettenértszavak
BalázsGézaműsora
21.30/M1
Életművész
AgócsGergelynépzenész
22.00/DunaTv
Azutolsórejtély
(franciatévéfilm,2011) (91’)
22.15/DunaWorld
Magyardzsesszünnep2011
(magyarkoncertfilm)
KozmaOrsiQuartet

SZOMBAT

8.05/DunaTv
Élőegyház (vallásihíradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu,ismétlés:23.00)
9.30/M1
Zöldtea
(ismeretterjesztőökomagazin)
14.25/DunaTv
Hatholdasrózsakert
(magyarjátékfilm,1978) (70’)
15.05/Bartókrádió
Egyzenemű–többelőadás
Bach:12.kantáta
19.35/Bartókrádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Sztravinszkij:Zsoltárszimfónia
20.20/M1
Oscar
(amerikaifilmvígjáték,1991)
(105’)

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
9.50/M1
KérdésekaBibliában
11.05/M1
Maihitvallások
BeszélgetésPrőhleGergellyel
12.00/Nemzetiségiadások
Déliharangszóasoproni
evangélikustemplomból
21.30/DunaTv
Szerelem
(magyarjátékfilm,1971) (85’)
21.40/M1
Mephisto
(magyar–osztrák–németfilm,
1980) (139’)
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vasárnap(november17.)
Megmutatomnekikkezemnekhatalmát,ésmegtudják,hogyÚrazénnevem!
Jer16,21(Róm1,5;Mt25,31–46;Róm8,18–23/24–25/;Zsolt6)Istenakezé-
nekhatalmátolykorítéletében,olykorpedigkegyelmébenmutatjameg.Iz-
ráeléletébenésamiéletünkbenisígyvanez.Izráeltiselítéltebűneimiatt,
ezértkellettnépénekfogságbakerülnie,dekegyelmeskezénekhatalmáról
beszélaszabaduláscsodája.Befolyásos,magaspozíciótbetöltőemberreszok-
tukmondani,hogy„sokáigelérakeze”,azazsokmindentmegtudtenni,tud-
jaadolgokkimenetelétbefolyásolni.Vajontisztábanvagyunk-eIstenmin-
denekfölöttállóhelyévelésazőkezénekhatalmával?

Hétfő(november18.)
AzÚrazénkőszálam,váramésmegmentőm. 2Sám22,2(Lk6,47–48a;Mt
7,21–27/28–29/;1Thessz1,1–10)Milyengyakortamondjuk,halljukésolvas-
suktemplomainkban,imaházainkban,intézményeikbenmi,evangélikusok:
„ErősváramiIstenünk!”Devajonélünk-eahétköznapokforgatagában,ter-
heinkcipeléseközbenamiIstenünknekezzelazoltalmával?Hiszenazerős
várazahelyvolt,melyoltalmatésmegmeneküléstjelentettanépnekve-
szélyidején.Istenolyanerősvár,melybevehetetlen,legyőzhetetlen;akioda
menekül,hozzámegy,bennebízik,annakbiztosoltalma,kőszála,váraés
megmentőjeleszazÚr.

Kedd(november19.)
Pálírja:AkipedigminketveletekegyüttKrisztusbanmegerősít…,Istenaz.
2Kor1,21(Zsolt129,2;Zsid10,26–31;1Thessz2,1–12)Pálakorinthusigyü-
lekezettagjainakírtaezt.Azembernemlehetönmagábanahitbenerős,ezért
adtaIstenagyülekezetközösségét.Szükségünkvanegymásra,hogyegymás
terheithordozzuk,egymásörömébenosztozzunk,egymáshiténeképülésé-
relehessünk.Agyülekezeterejeabbanrejlik,hogyKrisztusállaközösség
középpontjában,akiáltalIstenbennünketmegerősít.

szerda(november20.)
Istenletörölmindenkönnyetaszemükről,éshalálsemlesztöbbé,semgyász,
semjajkiáltás,semfájdalomnemlesztöbbé,mertazelsőkelmúltak. Jel21,4
(Zsolt39,13a–c;Lk13,/1–5/6–9;1Thessz2,13–20)ASzentírásutolsóköny-
vénekutolsóelőttifejezetébenolvashatjukeztadrágaígéretet.AJelenések
könyve avégidőknagyeseményeirőlír.Azéletbenalegnagyobbfájdaloma
gyászterhénekelhordozása.Ilyenkorsírunk,jajgatunk,szenvedünk.Tény
azelmúlásfájdalma,deahívőemberelőttfénylikafeltámadásreménysé-
ge,mertKrisztuslegyőzteabűntésahalált,mertKrisztusfeltámadtésél.
Megígérte,hogymiisfeltámadunk,megígérte,hogyhelyetkészítszámunk-
ra,megígérte,hogyvisszajön,megígérte,hogyletörölszemünkrőlminden
könnyet,éshalálsemlesztöbbé,semgyász,semjajkiáltás,semfájdalom.
Ésígyszólt:„Írdmeg,mertezekazigékmegbízhatókésigazak!” (Jel21,5)

Csütörtök(november21.)
Deszámotfognakadniannak,akikészülítélniélőketésholtakat. 1Pt4,5(Ézs
5,20a–c;2Thessz1,3–12;1Thessz3,1–13)Azemberektöbbségeúgyél,hogy
nemgondolarra,hogyvalamikormindentettéértszámotfogadniazélőIs-
tennek.Megleszennekazéletmódnakakövetkezménye,mertazigeszerint
leszítéletKrisztusszíneelőtt.Nekünkazonban,akikbennehiszünk,ésve-
leközösségbenélünk,nemkellfélnünkazítélettüzétől,akáréletünkben,akár
halálunkbanérbennünket,mertakikKrisztusJézusbanvannak,nincsenek
márítéletalatt,mertmindenbennünketelítélőbűnünkbüntetésétkifizet-
temárKrisztusváltsághalálával.

Péntek(november22.)
Legyenmegbecsültaházasságmindenkielőtt! Zsid13,4a(2Móz20,14;Mt
26,59–66;1Thessz4,1–12)AházasságIstenáltalteremtettintézmény.Épp
ezértcsakakkortudjólműködni,haaférjésafeleségnemfelejtikiIstent
aházasságintézményéből,azazveleközösségbenélnek.Maazértnemmű-
ködnekaházasságok,ésazértvanannyiválás,mertnemhármas,hanemcsak
kettesközösségbenélikaházasságintézményét.Aharmadikszemélyhelyét
pediggyakranelfoglaljaegyolyanszemély,akinekerrenincsjogosultsága.
Őnembecsüliaházasságot,ésazapársembecsülieléggé,amelynemen-
gedibeIstenterreahelyreazéletében,ezérttörténhetmeg,hogyagonosz
szállástveszott,ésműködésbelép.

szombat(november23.)
AzIstenirántvalóbizalmunkpedigaztjelenti,hogyhavalamitazőaka-
rataszerintkérünk,meghallgatminket. 1Jn5,14(4Móz14,20;Jel20,11–15;
1Thessz4,13–18)Istenmindenimádságothall,denemmindenimádságot
hallgatmeg.Miért?Mertsokszorolyatkérünk,amiazőakaratánakellent-
mond.Egyedülpedigazőakaratajóamiéletünkrenézve.Denemkönnyű
ilyenhitbelibizodalomraeljutni,hogyazembereztfelismerjeésbeismer-
je.Istentazembereksokszor„automatának”nézik,amelybebedobtákimá-
jukat,ésvárják,hogyőaztteljesítse.DeIstennemautomata,őnemkéré-
seinksokaságátszeretnételjesíteni.Azimádságonkeresztülmindennapikap-
csolatbanszeretnelenniazemberrel.Imádságonkeresztülhálátadhatok,
magasztalhatom,reábízhatommagamatésmásokatismindennap,hiszen
őtudjaalegjobban,hogymirevanszükségünk.

g ZsarnainéUrbánNóra

Újnap– újkegyelem
F i z e s s e n  e l ő

l a p u n k r a !

HÍREK,
HIRDETÉSEK

evangélikusmagazinamagyartelevízióban
November17-én,vasárnapazM1-en9.30-korláthatjukazEvangélikus
magazint. Azadástnovember20-án,szerdánaDunaWorldcsatornán
12.50-kormegismétlik.Szerkesztő:NagyLászló, rendező:HorváthTamás.

Köszönetaz1%-osfelajánlásokért
AzErősVárAlapítványaKispestiEvangélikusGyülekezetért nevében
köszönetet mondunk mindazoknak, akik céljainkat támogatták. A
2012.évi1%-osfelajánlásokbólalapítványunk103201forintotkapott,ame-
lyetmisszióicélrahasználtunkföl.

Pestizarándokok,
figyelem!

November24-én,vasárnapdél-
után16óraikezdettelszeretetven-
dégségkeretébenlevetítjükakét
legutóbbizarándoklatunkrólké-
szültfilmet.Mindenkitszeretet-
telvárunkapesterzsébetievan-
gélikusnagyterembe(1204Buda-
pest,AdyEndreu.89.).

GyőriJánosSámuel
egyházmegyeimisszióielőadó

eKeszeniorifjúságihétvége
Szeretettelhívunkésvárunkmindentizennyolcévesnélidősebbérdek-
lődőfiataltazEKE(EvangélikusokKözösségeazEvangéliumért)szenior
ifjúságihétvégéjérenovember22–24.közöttapiliscsabaiBéthelotthon-
ba.Aprogrampéntekdélután16órátólvasárnap13óráigtart.Ahét-
végetémája:Bethesdaigyógyulás(Jn5,1–17).
Jelentkeznivagybővebbinformációtkérniazalábbicímenlehet:EKE

EvangéliumiAlapítvány,1068Budapest,Szondiu.95.Tel./fax:1/332-7063;
e-mail:ekeal@freemail.hu;eke.lutheran.hu


