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„Egy-egynépcsoport,vallásiközösségtudatoslemészárlása
azonbannemértvégetavilágháborúbefejeztével.Milliók
szenvedneknaponta,ésszázezrekhalnakmegéventekeresztény
testvéreinkközülcsupánazért,merthűekKrisztushoz.
»Szótemelünkértük?«–hangzottazönvizsgálatraindítókérdés.”

Kiáltáséskiállás f 6.oldal

Rejtőzködőkincsesládánk f 2.oldal
LelkésziktatásIrsán f 3.oldal
Balatonszárszóijubileum f 8–9.oldal
Madarak,fák,emlékek f 10.oldal
Misszióinaprakészülünk f 11.oldal
MegvalósulóálomaSareptában f 13.oldal

„AFeltámadottnemcsakegytörténeti
pillanatbantalálkozikatanítványokkal,
hanemamainapigistalálkozniakarveled,
denemcsakegyünneperejéig,hanem
részeakarlennimindennapiéletednek.”

Elfelejtettelőadás f 3.oldal

„Hazánkbantöbbmintötven
egyháziéscivilszervezet,magán-
személyésintézményjelezte,hogy
együttérzőszándékávalcsatlakozik
amegemlékezéssorozathoz.”

MenetelésazÉletért f 4.oldal

A felsőpetényi evangélikus gyüle-
kezettemplománaktornyátkorábban
együvegrefestettLuther-rózsadíszí-
tette.Ezazonbanazéveksoránleko-
pott,afestéklepattogzott.Helyére
most–ahelyilelkésznagynénje,Sar-
lós Ilona alkotásaként – egy Tif-
fany-üvegből készült Luther-rózsa
kerültazablakba.

Szentelését május 4-én délelőtt
SzabóAndrás esperesvégezte,akiaz
istentiszteleten Jn 21,15–19 alapján
hirdetteIstenigéjét.Azünnepiköz-
gyűlésenavendégeketBenyusovics
Ervin felügyelőköszöntötte,azújab-
lakelkészülténektörténetérőlSza-
kácsTamás lelkészszólt,KonczIst-
ván egyházmegyei felügyelő pedig

LutherMártonnak azokatazinstruk-
cióitismertette,amelyeketpecsétjé-
nekelkészítéséhezírt.
Agyülekezetazistentiszteletvé-

génvonultatemplomeléazújablak
felszentelésére,eztpedigközösség-
benelfogyasztottünnepiebédkövet-
teagyülekezetiteremben.

g SzakácsTamásfelvétele

Tiffany-üvegLuther-rózsa

AzÉszakiEgyházkerületlelkészive-
zetőjeazaznaprakijelölttextuskü-
lönlegesaktualitásakénthívtafelafi-
gyelmet arra, hogymekkora kincs
mindaz,amireabényeiekbüszkékle-
hetnek. Felidézte, miképpen pró-
báltakazősökegymásonistúltenni
annakeldöntésében,hogyatörökdú-
lásutánhovaépüljönafalubanazis-
tenháza.Akorabelilegendákszerint
úgy határoztak: oda kell a temp-
lomnaképülnie,ahováalegelsőko-
csikövethozzák.EgybizonyosHar-
gasMátyás presbiterazonban–aki-
nekH.M.monogramjátévszázado-
kiglehetettolvasniatemplombelső
bejáratiajtajafelett–leleményesen
előremegszervezteútját,ésváltottlo-
vakkalhoztamegazelsőkocsikövet,
söntötteleapataktólnemmessze,
egy üres földterületre. Így került
maihelyéreazújtemplom,melynek
Templom-hegyen álló elődjérema
márcsaknémiomladékemlékeztet-
hetiazarrajárót.
Bénye a 18. században népese-

dettbeaFelvidékrőlérkezett–sza-
badosokból,földművelőkbőlálló–
szekértábornyifiatallal,akikhozták
magukkaltótanyanyelvüketésluthe-
rihitvallásukat.

HáromszázévetelepültújraBénye

f Folytatása14.oldalon

b 1714. áp ri lis 27-re em lé kez ve gyűlt egy be Bé nye – el múlt há rom száz évét
– ün nep lő gyü le ke ze te a hús vét utá ni el ső va sár na pon. Az egész na pos ren -
dez vény so ro zat – a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en – az Is ten há zá ban kez -
dő dött. A zsú fo lá sig telt evan gé li kus temp lom ban Ez 37,1–14 alap ján dr.
Fa bi ny Ta más püs pök hir det te az igét. A li tur gi á ban – egyik utol só es pe -
re si szol gá la ta ként – Krá mer György püs pök he lyet tes mű kö dött köz re a
he lyi lel késszel, a bé nye i e ket ti zen két éve pász to ro ló Bu day Zsolt tal együtt. 

g PrőhleGergely

Azadóbevallásokelküldésénekidő-
szakábankülönösenaktuálisfelidéz-
ni egyházunk stratégiájának címét:
Láthatóanevangélikus.Amájusiha-
táridőt megelőzően megszaporod-
nakazegyházakéscivilszervezetek
hirdetései,egyfajtaláthatóságiverseny
alakulkiazadózókkegyeiért.
Az elmúlt években számos alka-

lommalbeszélgettünk,vitatkoztunk
arról,hogyvajonazegészstratégia-
alkotás,ráadásulaláthatóságközép-
pontbaállításavajonnemtúlzottal-
kalmazkodás-eazelvilágiasodottköz-
beszédigényeihez.Nempusztánar-
rólvan-eszó,hogyazevangélikuspor-
tékátahiúságvásáránakarjukáruba
bocsátani?Akérdésreadottválaszok
természetesenlehetneknagyonkü-
lönbözőek.Lelkiségihagyománytól,
egyházképtőlfüggőenateljeselutasí-
tástól,amegbotránkozástólakorsze-
rűkommunikációirántimaximálislel-
kesedésigigenszélesaskála.
Azelmúltévektapasztalataiugyan-

akkor elég világosan megmutatták,
hogyazegyreblikkfangosabbevangé-
likushirdetésekegyretöbbszöremlé-
keztetikazadózókatevangélikusgyö-
kereikre,vagyteszikazegyházatro-
konszenvessé olyanok számára is,
akikpusztánazadófizetőitudatosság
jegyébenkeresnekmegfelelőcéltaz
egyháziegyszázalékuknak.Korántsem
kidobottpénztehátahirdetésekrefor-
dítottösszeg,snagyonreméljük,hogy
azideiév„egyszárnyúangyala”továb-
binövekedésthozmajdastatisztikák-
ban–ésperszeabevételekben.
Azilyenkampányokmásik–vagy

talán a legfontosabb – hozadéka,
hogynéhányhétenátelmondhatunk
magunkról,egyházunkszolgálatáról
olyanrészleteketis,melyekamúgya
szélesebb közvélemény előtt rejtve
maradnak.Láthatóságdolgábanazon-
banmi,evangélikusok–sáltalában
protestánsok–némihátránnyalindu-
lunkazegyrehivalkodóbbreklámok
világában. Hitünk lényege az egy-
szerűség,a„festettkép”nemzavarhat-
jamegasolusChristus,solaScriptu-
ra,solagratia egyértelműüzenetét.
Nemiskellnekünkversenyeznialát-
hatóságnakeműfajában,hisznagybaj
lenne,hamimagunknemhinnénkaz
üzenettisztaságában.
Ugyanakkor azt sem szabad fi-

gyelmenkívülhagyni,hogyalapvető-
en egy katolikus hagyományokkal
rendelkezőországbanélünk.Számta-
lanszorátéltemmár,hogyavilágiköz-
véleménynemtudmitkezdenitemp-
lomainkegyszerűségével,egyházunk
demokratikusfelépítésével,agyüleke-
zetiautonómiafontosságával,avilá-
gitisztségviselőkjelentőségével.Ilyen
körülményekközöttkellmégismeg-
találnunkamegfelelőhullámhosszt,
hogyhittel,világosüzenettelfordul-
junkazemberekfelé.
Ahúsvétotkövetővasárnaponépp

abbanatemplomban–arómaiSzent
Péter-székesegyházban –, melynek

építése idején a lutheri reformáció
gondolataimegfogalmazódtak,történt
megXXIII.János ésII.JánosPál pá-
paszenttéavatása.„AVatikánmega-
show-ttervez”–adtákhírülamédi-
umokvilágszerte,eprofánszóhaszná-
lattalisbiztosítvaaszéleskörűlátha-
tóságot.
Nemazénfeladatom,hogyaszent-

téavatásteológiaihátterét,folyamatát,
liturgiájátakárcsakkommentáljam,de
azperszenyilvánvaló,hogyaszentek
kultusza tőlünknagyon távol áll. És
mégis:amikorkatolikustestvéreinkkét
egykoriegyházfőjükreirányítjákavi-
lág figyelmét, érdemes protestáns
szempontbólisodafigyelnierre.
Hajólértemazügybenjártaskato-

likusbarátaim fejtegetését, akkor az
ökumenikusnyitásonésazegyházál-
talánosmegújításántúlXXIII.Jánosés
azáltalakezdeményezettII.vatikánizsi-
natjelentőségeabbanáll,hogyazegy-
házatsokkalinkábbahívekközössé-
gekéntértelmezte,aliturgiaireform-
malpedigagyülekezetfeléfordulólel-
kipásztorokfigyelmétirányítottahang-
súlyosanafeltámadottKrisztusra.
SbárII.JánosPálboldoggá-,majd

szenttéavatásieljárásasoránegyCos-
taRica-iasszonycsodálatosgyógyulá-
sátjelöltékmegaszentségdöntőbizo-
nyítékaként, számunkra talán a hu-
szonötévvelezelőtti„annusmirabilis”,
acsodálatosév,az1989-espolitikaivál-
tozásokelőkészítésébenvállaltszere-
pemiattméltóaköztiszteletre.Karol
Wojtyłapüspöknekapápáváválasztá-
sátkövetőszavai,a„Neféljetek!”apos-
toliüzenetesokmilliókereszténynek
adotthitet,erőt,irányítottaráafigyel-
métarra,hogybizakodhatnak–nem
pusztánapolitikaiváltozáslehetősé-
gében,hanemakegyelemmindentés
mindenkitfelülmúlóerejébenis.
II.JánosPálszámosalkalommaltett

tanúbizonyságotökumenikuselköte-
lezettségéről,méghapápaságaidején
ezzel ellentétes szellemiségű doku-
mentumokisszülettek.Szavaiapro-
testánsgályarabokdebreceniemlék-
művénélsokunkszámáraemlékezete-
sekmaradnak.Énmégisinkábbarraa
miséreemlékszem,amelyentízévvel
ezelőttadiplomáciaitestülettagjaként
feleségemmel–szívealattMárton fi-
unkkal–vettünkrésztanapsütötte
bernifutballpályán.Halálaelőttkeve-
sebbmintegyévvelatörékenységében
iserőtsugárzólengyelpápaéppaMi-
atyánkotmondta,amikormegszólalt
aközvetlenülmellettünkállódiploma-
tamobiltelefonja.Anagyésbefolyá-
sos iszlám ország nagykövete nem
sokattörődöttapillanatemelkedett-
ségével,emelthangontelefonált…
Külpolitikávalfoglalkozólutheránus-

ként,követveavilágbanzajlófolyama-
tokatcsakaztmondhatom:mindennél
fontosabb,hogyazevangéliumüzene-
teláthatóvá,átélhetővéváljék.Rómá-
ban,Bernben–ésMagyarországon.

Aszerzőegyházunkországosfelügye-
lője,aKülügyminisztériumhelyettes
államtitkára

Láthatóankeresztény
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Jubilatevasárnapjánakigéijólérzé-
keltetikaztafeszültséget,amelyaz
üldözést szenvedő ősegyház min-
dennapjait áthatotta. Az első ke-
resztényekaszívükbenelevenenélő
húsvétiörömmiattnásznépbenyo-
másátkeltették.Sorsukmégisinkább
gyászmenetet idézett. A vasárnap
ősiepistolájábanPéterapostolezért
intiígyolvasóit:„…hakitartóancse-
lekszitekajót,éstűritekérteaszen-
vedést,azkedvesazIstenszemében.”
(1Pt2,20)
„Vajonböjtölhet-eanásznép,amíg

velükvanavőlegény?Addig,amígve-
lükvanavőlegény,nemböjtölhetnek.”
Jézusezekkelaszavakkalvédimega
böjtölést elmulasztó tanítványait.
Amíg övéivel van, az számukra a
nászideje,amikornincshelyeaböj-
tölésnek.
Mindenekelőttarraanéhányesz-

tendőrevonatkozikez,amikorJézus
napmintnaptanítványaivalvolt,és
velükjártaazországot.Városrólvá-
rosra,falurólfaluratanítottaaköré
sereglőnépet,ésgyógyítottabetege-
iket.Ezvoltaszentnász,amikorIs-
ten és népe – mint vőlegény és
menyasszony–egymásratalál.
„Deeljönazanap,amikorelvéte-

tiktőlükavőlegény,ésakkorazona
naponböjtölnifognak”– teszihozzá
Jézus. Mindenekelőtt nagypéntek
drámájáraésanagyszombatcsendes
gyászárakellgondolnunk.Húsvétkor
azonban a tanítványok gyásza is-
métörömrefordult.Deezazöröm

márakkorsemvoltzavartalan,ami-
korafeltámadtKrisztusnegyvenna-
ponátújramegújramegjelentövé-
inek.Azapostoloknemalaptalanul
érezték,hogyokukvanafélelemre.
Hiszennépükvezetőiszemébenegy
halálraítéltistenkáromlótanítványai,
arómaiakszemébenpedigegykivég-
zettlázadókövetőivoltak.
Emberilegteljesenérthető,hogya

Szentlélekpünkösdikiáradásáigata-
nítványokelzárkóztakavilágelől,és
nemvoltbátorságukküldetésükbe-
töltésére,azevangéliumhirdetésére.
Pünkösdkor azonban egy olyan,
mindmáigtartósajátosidőszakvet-
tekezdetét,amelyegyidejűlegtekint-
hetőanász ésagyász idejénekazegy-
házéletében.MertKrisztus–bártes-
tilegahúsvétutáninegyvenedikna-
pon a mennybe ment – mégsem
szegtemegbúcsúzóultettígéretét:
„…íme, én veletek vagyok minden
naponavilágvégezetéig.” (Mt28,20)
ValóságosanvelünkvanaSzentlélek
hatalma által. Mindennap velünk
vanigéjében,valaminttesteésvére
szentségében.Ráadásulazisteniha-
talombirtokosakéntvanjelen,mi-
kéntmagamondta:„Nekemadatott
minden hatalom mennyen és föl-
dön.” (Mt28,18)
Nemcsakamennyben,hanema

földönisegyedülJézuséahatalom.
Akkorisígyvan,hanemezttapasz-
taljuk.Akkoris,hamostaztlátjuk,
hogyavilágmindenestülabűnural-
maalattáll,ésegyrecsakrohanasza-
kadékfelé.Ésezalátszatnagyonkí-
sértő!Mertkörülöttünkmindenazt
sugallja,hogynemJézuséahatalom!
Legalábbisitt,aföldönnemazövé.
Nagykísértéseamindenkoritanít-

ványoknak,hogyavilágállapotátte-
kintveJézusbannelássanaktöbbet

egykoréltbölcstanítónálvagycso-
dadoktornál. Mert az értelmünk
nemtudjabelátni,hogymindabban
ésmindazonkeresztül,amivelünkés
körülöttünktörténik,Jézushogyan
gyakoroljaahatalmát.Mégaztsem
tudjukbelátni,hogyaz egyházban
hogyan gyakorolja. Ezért minden
okunkmegvanrá,hogygyászmenet-
kéntésnenászmenetkéntéljükmeg
kereszténységünket.
Amikorpedigkimegyünkateme-

tőbe,éslátjukazegyreszaporodósír-
kereszteket,vagyhaegyhaldoklósze-
rettünkkezétkellelengednünk,ésha
majdamitorkunkatszorongatjaa
halál,akkorigennagykísértés,hogy
aztgondoljuk:mégiscsakahalál a
legnagyobbhatalomezenaföldön.Ő
a „mors imperator”, a „halál csá-
szár”,ahogyarégirómaiaknevezték,
akielőttelőbb-utóbbmindentérd-
nekmegkellhajolnia.
Pedig nagypénteken a Golgota

keresztjénJézushalálánakpillanatá-
ban valóban beteljesedett a halál
uralmaalólimegváltásunk.Joggalál-
lítjaakeletiegyházősiliturgiájában
mindenalkalommalelhangzótanú-
ságtétel:Krisztus„halállaltiportael
ahalált”.MertKrisztushalálavaló-
banahalálhalálavolt.Deötérzék-
szervünk ebből ma még semmit
nemtapasztal.Ötérzékszervünkar-
rólakarmeggyőznibennünket,hogy
aföldönvégsősoronahaláléminden
hatalom.
Az üldözést szenvedő első ke-

resztényeknekisvoltbőventapasz-
talatukanapontarájukleselkedőha-
lál hatalmáról. Életüket mégsem
gyászmenetként élték.Mert nekik
mégszilárdvoltaföltámadtKrisztus-
bavetetthitük.Ezértrendíthetetlen
bizonyossággalvallották:nagypénte-

kenbeteljesedett,elvégeztetett,hogy
Krisztus örökre megváltotta őket
bűnéshalál,pokoléssátánhatalmá-
ból!Éshaezértahitükértéletüket
kellettadniuk,akkorúgykészülteka
halálra,mintanászbeteljesedésének
pillanatára.
Ésezazótaisígyvan:azidőkvé-

géigezenaföldöncsakahívőknekle-
hetbizonyosságukarról,hogyvaló-
jábanhogyállnakadolgokavilágban,
azegyházbanésamagukéletében.
Csakahitadhatbizonyosságot,hogy
mindigazIstenakaratábasimuló,az
Isten akaratát elfogadó igaz szán-
dékésakaratagyőztes.Mertazötér-
zékszervükkelmégahívőkisennek
ellenkezőjét tapasztalják.Ugyanígy
csakahitadhatbizonyosságotarról,
hogyahalálnagypéntekótanemaz
életvége,hanemazéletmindenfizi-
kaikorláttólszabadkiteljesedése,ava-
lódi,elnemmúlóéletbevalóbelépés.
Mertnagypéntekenelvégeztetett,

hogy–mikéntPálapostolvalljaaRó-
mailevélben–„akárélünk,akármeg-
halunk,azÚréivagyunk” (Róm14,8).
Ésbáritt,aföldönsokfélenyomorú-
ságban van részünk, „mindezekkel
szemben diadalmaskodunk az ál-
tal,akiszeretminket.Mert…semha-
lál,semélet,semangyalok,semfeje-
delmek, sem jelenvalók, sem eljö-
vendők,semhatalmak,semmagas-
ság,semmélység,semsemmifélemás
teremtménynemválaszthatelmin-
ketazIstenszeretetétől,amelymeg-
jelentJézusKrisztusban,amiUrunk-
ban.” (Róm8,37–39)
Jubilate vasárnapján és életünk

mindennapjánezabizonyosságad
okotamindenszenvedésenésmég
ahalálfélelmenisfelülemelkedő,uj-
jongóörömre.

g VéghelyiAntal

HúS vét ün ne pe u tán 3.  va Sár nap ( ju bi l a te) – mk 2,18–22

Különösnász
a va Sárnap ig éje

b Van a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház nak egy kin cses lá dá -
ja. Ezen a lá dán nincs se zár, se
la kat. Bár ki fel nyit hat ja a te te jét.
A hoz zá fé rés is biz to sí tott, még -
is sok szor sze gé nye sen, meg té -
páz va, kol dus ként ülünk raj ta.
Ez a kin cses lá da az Evan gé li kus
éne kes könyv imád sá gos ré sze.

Néhamárúgyérzemmagam,mint
egymarketingesszakmátgyakorló
ember.Reklámozomaztaportékát,
amelyetmagamishasználok.Deaz
nemcsaknekemjó,hanemelsősor-
ban azoknak, akiknek kínálom. A
kincs,amelybőlvan,ésjutminden-
kinek.Nemiskellmesszemenniér-
te:ottvanakezünkközelében.Csak
belekellenelapozni,snapmintnap
lehetneélnivele,élnibelőle.
Arégiekegyütttartottákkézbena

Szentírástésazénekeskönyvet.Oly-
annyiraazéletükhöztartozott,hogy
holtukbansemengedtékel.Voltak
olyanevangélikusvidékek,aholéne-
keskönyvvelakézbentemettékelaz
elhunytakat.Szépjelkép.
Azénekeskönyvmindigimakönyv

isvolt.Nemcsakúgy,hogyazéneke-
ket is imádkozták, hanem úgy is,
hogy a könyvmásodik felében ott
voltagazdagimádságosanyag.Erre
a gyűjteményre kellene ma is rá-
csodálkoznunk.
Jézuskövetőimindigtanítványok

voltak.Atanulássoránazimádságis
atantárgyakközétartozott.Atanít-
ványokkértékaMestert,hogytanít-
saőketimádkozni.Ígylettmiénka

legdrágább imádság, aMiatyánk.
DeaMiatyánk példájanyománata-
nulásifolyamattovábbtart,sőtegy
életen át kísér. Mai tankönyveink
egyike pedig az énekeskönyvünk
imádságosrésze.
Tizenkétfejezetmutatjabe(681–

775.o.),mennyireátjárjaazimádság
egész életünket. Hétköznapok és
hétköznapieseményekváltjákegy-
mást,azünnepnapokpedigtagolják
ezeket.Sbármássaltöltjükamun-
kaidőt,ésmássalazünnepipillana-
tokat,egyvalamiállandólehetőség:az
imádság.Átfog(hat)mindent.Min-
denidőszakot,mindennapot,min-
dennapszakot.
Énekeskönyvünk egyszerre pél-

datár és minta. Segít imádkozni,
amikornemtudunkasajátszavaink-
kal.Bátorítimádságraazzal,hogybe-
kapcsolódhatunkazelőttünkjártés
mellettünkélőtestvéreinkmillióinak
közösségébe,amikoregyüttimádkoz-
hatjukaveretesvagyfrissmaikönyör-
géseket,amelyekalegkülönbözőbb
emberektőlvagyközösségektőlkerül-
tekközösasztalunkra.Segítazegyé-
nielcsendesedésbenésabban,hogy
közösségbenforduljunkIstenfelé.És
mintátadarra,hogymikéntfolytas-
sukamegkezdettimádságot,amikor
majdsajátszavainkkalsajátgondola-
tainkra,sajátügyeinkretérünk.
Azegymástkövetőszakaszoknyo-

mánmeghatározhatjukönmagunkat,
mintakiktanulókvagyunkazimád-
ságiskolájában.Uram,tanítsminket
imádkozni –eztacímethordozzaaz
elsőfejezet.Igenhasznosazistentisz-
telettelkapcsolatosmásodikis.Segít
rákészülnianagytalálkozásra,segít

hidat verni az istentiszteletutána
hétköznapokba,sközbenvégigkísé-
riazeseményeket.
Igen,lehetimádsággalrákészülni,

sőt lehet istentisztelet közben is
imádkozni–hiszenvanerre„szer-
vezett”lehetőségaközösségrendjé-
ben,ésvannakolyanpercek,amikor
aközösséggelkörülvéveismagánbe-
szélgetésbe elegyedhetek az én
Urammal.Eztbontjákkiazutánakö-
vetkezőfejezetekakeresztelésről,a
gyónásról(egycsodálatos,aTízpa-
rancsolatra építőgyónótükörrel),az
úrvacsoráról,majdazünnepekről.Ez
utóbbiegészévrekínálolyanimád-
ságokat,amelyekjókiindulópontjai
lehetnekazegyháziévidőszakaihoz
kapcsolódószemélyesimádságaink-
nak,dejólmondhatókezekakönyör-
gésekkisközösségekbenis(például
bibliaórán,hitoktatáson,háziáhítat
közbenésmásutt).
Különösenisnagykincseenneka

gyűjteménynekazafejezet(7.),amely
aMinden napra címet viseli. Ez
olyanérték,amelynekmegismerésé-
rejövőhétenkülöncikketisszánunk.
Eztkövetikazegyházrólésagyü-

lekezetről,majdacsaládrólszólósza-
kaszok.Tanítás,meditáció,személyes
hangvételű imádság és közösségi
könyörgéscsodálatosharmóniában
fonódikittegymásba.
A10.fejezetbenmindenfélejóért

adhatunkhálát,éskönyöröghetünk.
AgondviselőIstentmegszólítómon-
datoksoraegyreszemélyesebbévá-
lik.Nemvéletlen,hogyakövetkező
fejezet(11.)máreztacímetviseli:Ke-
resztalatt. Ebben–akorábbiakhoz
hasonlóan–azsoltárosősitanúság-

tételevezetibeazIstenfeléforduló,
különböző élethelyzetekre megfo-
galmazottsóhajtásunkat.Azsoltáros
szavaezzelindul:„Mertszeretetedaz
életnélisjobb…” (Zsolt63,4)
Innenmárvalóbancsakegylépés

azutolsófejezettémája:Reménység
ahalálórájában.Áldássalforgathat-
jaezeketalapokatazis,akimégtá-
volinakérziazelmúlást,hogyidejé-
benmegtanulja:életemidejekezed-
benvan,Uram.Denagysegítségle-
hetazoknakis,akikszerettüktávo-
zásánakvagyéppenasajátelmúlásuk
tényénekfeldolgozásávalfoglalatos-
kodnak.Tiszta,evangélikuskeresz-
ténytanításezajavából,hogyaleg-
nehezebbórákbanisazigazievangé-
liumhangozzék,éséletünketIstente-
nyeréretudjukletenni.
Szavaink,alegszentebbnekérzett

vagyalegnagyobbkínbankimondott,
egetostromlógondolatainkisgyen-
gék,deáldottazIsten,akimindent
megtehet,mégamiimádságunkatis
meghallgathatja.Ezértállottakin-
csesládatartalmasfejezeteinekleg-
végénazapostolimondat:„Akipe-
digmindentmegtehetsokkalbősége-
sebben,mintahogymikérjükvagy
gondoljuk,abennünkmunkálkodó
erőszerint:azéadicsőségazegyház-
banKrisztusJézusáltalnemzedékről
nemzedékre,örökkön-örökké.Ámen.”
(Ef3,14–21)

g Dr.HafenscherKároly

Rejtőzködőkincsesládánk

Mennyei Édesatyánk! Hálát adunk,
hogyfeltámasztottadFiadat,Jézust,és
ezértbenneéletünkésörömünklehet.
Hálátadunkneked,hogyfeltámasztá-
sávalmindenre,amitőtett,mondott,
tanított,ámentmondtál,ésigazoltad
őt,ezértmitudhatjuk,hogyneked,
Urunk,miakedveséshelyes.Hálát
adunknekedazértis,hogysohanem
hagyszbennünketbizonyosságnélkül,
ésmegerősíteszbennünketateaka-
ratodban úgy, hogy egyre közelebb
vonszmagadhoz,ésegyrenagyobb
szeretetközösségbenlehetünkveled.
Add,hogyennekörömeegyrejobban
meglátsszékrajtunk.Hiszennincsen
nagyobbörömannál,mintateakara-
todfelismeréseamisajátéletünkben
ésazelőttedvalómeghajlás,hogyafel-
ismerésutánengedelmességetkérjünk
tőled.Ígytámasztaszfelminketisalel-
kihalálból,ésajándékozolnekünkbol-
dogéletet.
Add,hogymegtapasztalhassuk:a

bennedésveledlévőörömolyan,mint
amikor a gyermek önfeledten ját-
szik,vagyazenésztárjakielőttedszí-
vétjátékával,mertadallamistéged
dicsér.Add,hogyezmásokszámára
isláthatólegyen,ahogyanatenéped
keresiésmegéliateakaratodat.
Tejóllátodszívünketéscseleke-

deteinket,látod,hogysokszorelne-
hezülalelkünk,ésnemlátjukbe,mi-
értjóéshelyesateutad,csakaztlát-
juk,nekünkmirőlkellenelemonda-
ni,mitkelleneföláldozni.Amikorel-
hisszükahazugságot,hogyagond-
jainkat,bajainkat,bűneinketnema
teeszközeiddelkellmegoldani,nem
hálaadással,nemimádsággal,ésnem
atekezedbenvanmindenhatalom.
Bocsássmegnekünk!Deateisme-
retedörömésbékesség!
Ezzelazörömmelésbékességgel

szeretnénkelédvinnimindazokat,
akikértnévszerintisimádkoznunk
kell.Betegeinkértésidőstestvérein-
kért.Addnekikisahitet,felismerést,
bizonyosságot, hogy Urunk, Jézus
mindenekfelettúr,ésminden,ami
velünktörténik,azőkezébenvan!
Imádkozunkafiatalokértésgyer-

mekekért,akikhihetetlenkísértések-
nekvannakkitéve,hogyneismerje-
nekmegtéged,ésnevágyakozzanak
hozzád.Elédvisszükacsaládokatis,
Urunk, hogy örömük egymásban
egyrenagyobblegyen,ésotthonuka
békességésszeretethelyelegyen.
Könyörgünk vezetésünkért. Adj

püspökeinknekbölcsességet,ésadd
szeretetedet,hogyvezessékatené-
pedet, és alázattal könyörögjenek
hozzádértünk.Imádkozunkavilá-
givezetőségért,haddismerjékmeg
ateakaratodat,ésatebölcsessége-
detkérjékdöntéseikben.Jézusnevé-
ben kérünk, hallgassmegminket!
Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Nelegyünkháttürelmetlenekvagy
kishitűekakeresztalatt.Merthiszen
Krisztusfeltámadott,Istenjobbjánül,
hogyördögtőlésmindenbajtólmeg-
oltalmazva,öröküdvösségrevigyen.
Mindezt a mi hűséges mennyei
AtyánkadjanékünkszentFiában,a
mimegváltóJézusKrisztusunkban.”

g LutherMárton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!

(SzabóJózseffordítása)
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Legördültafüggöny.Aprodukciónak
vége.Aközönségfelállvatapsol,ör-
vend,elsöprőovációvalünnepliasze-
replőket,majd–elfelejti.Egy-kétna-
pigmégazelőadásrólbeszél,ahatá-
saalattvan,deazutánki-kivisszatér
gondolataiban a saját életébe, és
csak emlékfoszlányok maradnak
meg,egy-egyhíresséváltmondatés
egykellékkicsinyítettmása,melyet
szomorúmementókéntarany-vagy
ezüstlánconki-kianyakábanhord.
Pedigbizarr,egyediésfelejthetet-

lenelőadásvolt.Ősbemutató–azel-
sőésegybenazutolsóelőadás.Akel-
lékektragédiátsugallnak,mégishap-
pyendavége.Aszínpadonmegjele-
nő történet nem vígjáték, hanem
végjáték–azEmberfiaszenvedésé-
nektörténete.Azünneplőbeöltözött
közönség nem megnyugtató elő-
adástlát,hanemkötelet,fondorlatos
cselszövőket és durva katonákat,
korbácsotésvesszőt.Kezétmosóál-
lamférfit,akinemvállaljaafelelős-
séget.Kétségbeesett,tehetetlenro-
konokatéstanítványokat.Szúrótö-
viskoronátésvégülagyalulatlanfa-
keresztet–azátkozottat–,rajtaa
megcsúfolttesttelésemberrel,aho-
gyanfolyikavére,testnedvei,ésve-
leegyüttfolyikkibelőleazéletis.
Azelőadásinteraktív,denemkel-

lemes. A közönség egyből bekap-
csolódik,őrjöngverikoltjaBarabbást
ésa„Feszítsdmeg!”-et,kíntéshalált
követel,demeglepődikésfintorogva
fordulel,amikorakifröccsenővér-
bőlésröpködőhúscafatokbólazün-
neplőruháraisjut.Ésebbőlamocsok-
ból,bűzből,el-kifolytvérből,aszen-
vedőhalálhörgéséből,azelátkozott
helyről,akoponyákhegyéről,agye-
hennából,ahelyről,ahonnanazIsten
istávozott–apokolbólmennyeima-
gasságokbaemelkedikazelőadás.
Csodálatosmódonmegnyíltsír-

kamra,szelídtekintetű,megértően
mosolygóangyal,amintkimondja,
hogyavérben,mocsokbanésátok-
banmeghaltatnemazonahelyenkell
keresni,mertél.Ésaközönséghitet-
lenkedik, csalásra gyanakszik, és
csakafeltámadtszenvedőtisztalát-
ványanyugtatjameg,hogyamikét
nappalazelőtttörtént,máramúlté,
deamibőlújéletfakadt.
Aközönségfelállvatapsol,majdfe-

lejt.Anagyelőadástörténetétigyek-
szikévrőlévreújrajátszani,deazsem
tarttovábbnéhánynapnál.Atelthá-
zasünnepiistentiszteleteknekvége
szakad,aterekünnepikörmenetei-
nekvégeláthatatlantömegeieltűn-
nek.Lelkesedünk,tapsolunk,emlé-
kezünk – majd visszarázódunk a

hétköznapokba,azünneplőlelkün-
ketátöltöztetjükamegszokottvise-
letbe,aszépruhalekerül,afőszerep-
lőt, Jézust pedig visszaküldjük a
templomba,ahováigazánvaló.Mert
nincsidőgondolkoznitöbbetazelő-
adáson,hogymikéntjutottazember
oda,hogy„Feszítsdmeg!”-etkiáltson,
hogyankövetelteakínzástésahalált,
hogyannevetettaszenvedésen,ho-
gyankerültavérésafelelősségazün-
neplőruhára.
Ésazonazérthetetlenfordulaton

sincsidőgondolkozni,hogyebbőla
tragédiábólmiértnemlettmegérde-
meltbüntetés,miértnemlettfelelős-
ségrevonás,miértnemomlottössze
akeresztrefeszítéspillanatábanaz
egészvilág–ésmiértlettehelyettfel-
támadás,megbocsátás,atagadásból
tanúságtétel,agyűlöletbőlahaláltis
legyőzőszeretet,abüntetéshelyett
megváltás.Ezekkelnincsidővagyké-
nyelmetlenfoglalkozni.Könnyebbőt
kirekeszteni,valamilyenmenhelyre
dugni,azutcáraküldenivagytemp-
lombazárni.
Mert nehéz és kényelmetlen a

Feltámadott mindennapi jelenléte,
mely változást, másminőségű, új,
szokatlan, nem hétköznapi életet
eredményez – hiszen életre szóló
döntéshelyzetekeléállít,tisztaéshi-

teleséletetkér,őszintebűnbánatra
ösztönöz,odaadószeretetetvár,fá-
radsággal, lemondással teli életet
eredményez.
Ígyleszahúsvétbólegyháromna-

posmegjátszottünnep,amikormin-
denkiboldoganeljátszhatja,hogyát-
élteafeltámadáscsodáját,megéltea
Jézussalvalótalálkozást–ésutánael-
felejtiazegészet,mintegylezárttör-
ténelmieseményt.Erreafajtalelkiál-
lapotrareflektálvaírjaSørenKierke-
gaard: „Keresztyénnek lenni nem
könnyű,hanemnagyonisnehéz…Ti
felületesenveszitek,pedigakeresz-
tyénségmély.Kényelmesekvagytok,
pedigakeresztyénségnagyerőfeszí-
téseketkövetel…Ahitnyugtalando-
log,annakpulzusátéreznikellazéle-
tünkön.Hanemver,akkorbajvan.”
Mertafeltámadásnemlezárttör-

ténelmielőadás,hanemvasárnapról
vasárnapra,naprólnapraerőtadó,
nyitott,mindentönmagábafoglaló
esemény. A Feltámadott nemcsak
egytörténetipillanatbantalálkozika
tanítványokkal,hanemamainapig
istalálkozniakarveled,denemcsak
együnneperejéig,hanemrészeakar
lennimindennapiéletednek.Új,mi-
nőségiéletet,naponkéntimegszüle-
tését,feltámadást,változástajándé-
kozneked.Olyanváltozást,melynek

következményekéntnemcsakhúsvét-
kortelikmegaszívedörömmelés
hittel,hanemfolyamatosanmegélt
valósággá,folyamatosanmegéltta-
pasztalattá, életeszménnyé válik a
Feltámadottalvalókapcsolatod.
Ésaszínpadikellékkicsinyítettvál-

tozataanyakadbannemszínpadi kel-
léklesz,haneméletednélkülözhetet-
len kelléke, amely minduntalan a
nagyelőadásraemlékeztet:hogyté-
ged,akiaközönséggelegyüttBarab-
bástkiáltottál,mégisújélettelaján-
dékozottmegafeltámadtKrisztus.

Elfelejtettelőadás é gtájoló

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

KrámerGyörgyÉzs61,1–2alapjána
megtörtszívekgyógyulásának,afog-
lyok szabadulásának és a gyászolók
megvigasztaltatásának lehetőségét
lebbentettefelagyülekezetelőtt.Azes-
peresigehirdetésébenaztkutatta,
vajonezekaszépígéretekmiként
válhatnakvalósággá.Könnyenmu-
tathatnánkazifjúlelkészre,mond-
ván,íme,azígéretekbeteljesítője,
mutatott ténylegesen a szóban
forgóra.Elvégreazelmúltmásfél
éves szolgálatával Csadó Balázs
márbizonyítottazirsaigyülekezet-
ben–folytattagondolatmenetét.
Csakhogy: őmaga egyedülnem
teljesíthetibeezeketazígéreteket.
A hasonlóképp kulcsfontosságú
tevékenygyülekezetsemelegendő
a„sikerhez”–világítottrá.Egye-
dülJézushozhatjaelazépülést,a
gyógyulást.
Alelkészimegbízólevélátadásaután

azáldásokkövetkeztek.Aliturgiában
KrámerGyörgymellettBárdossyTibor
irsainyugalmazottésTúriKrisztinaal-
bertilelkészvettrészt.Azimmáronbe-
iktatott lelkipásztor igehirdetésében
valamiképp kapcsolódott a már el-
hangzottakhozPéld16,1-etidézve:„Az
emberiértelemtervezget,deazÚrad-
ja meg, hogy mit mondjon a nyelv.”
Hangsúlyozta:báraközösmunkálko-
dáscsakmostkezdődik,alegfontosabb,
hogyhiggyeagyülekezet:azÚrműkö-
dik.AzÚr,akilelkészésgyülekezettö-
kéletlenségétésgyengeségéthasznál-
jaigéjénekéltetésére,továbbadására.A
látszatéstervezgetéseinkellenéremin-
digajavunkraválik,haIsteniránymu-
tatásátkövetjük–ígérteszemélyesta-
pasztalatairaisutalvaCsadóBalázs.

Azünnepiistentiszteletutánköz-
gyűlésselfolytatódottazirsaidélután.
MotyovszkiMátyás felügyelővezény-
letévelzajlottakaköszöntőbeszédek.
Boris-MalikIldikó helyipresbiter„a

reklámhelyének”tekintetteoltártér-
behívását,éselújságoltaahallgatóság-
nak,hogyazifjúlelkészM.Is.K.A.ne-
vű–keresztyénpop-punk–együtte-
sénekmegjelentúj lemeze.Fazekas
László,Albertirsapolgármesteresze-
mélyeshangonszóltazifjúlelkésszel
történttalálkozásáról,ésjókommu-
nikációskészségét,pontosságát,vala-
mintamásikemberrevalóodafigye-
lésének képességét méltatta. Túri
Krisztinaalbertilelkészajószomszéd-
ságelőmozdításavégettszimboliku-
san egy bőröndöt ajándékozott a–
megfogalmazása szerint – mindig
úton levő lelkésznek. Tiszteletüket
tettékahelybélifelekezetekképvise-

lőiis,ígypéldáulNemeshegyiZol-
tán baptistalelkipásztor.Blatnicz-
kyJánosDániel, aszügyievangé-
likus gyülekezet lelkésze gyüle-
kezeténekköszöntéséttolmácsol-
taazegykorSzügybenfelszentelt,
nógrádigyökerűlelkésznek.
Az óvodások előadása után a

gyülekezetatemplomkertbevo-
nult,ahováalelkészahagyomá-
nyokhozhívenegyfátültetett.A
ceremónialakodalomhozhason-
lóan – ahogy ezt a hasonlatot
CsadóBalázsishasználta–közös
süteménypusztítássalzárult.

g KinyikAnita

Ígéretesindulás
CsadóBalázsirsaibeiktatása

CsadóBalázs Balassagyarmatonszületett1986-ban.Márszüleiisagyüle-
kezetaktívtagjaivoltakZáborszkyCsaba lelkészszolgálataalatt.Azálta-
lánosiskolaelsőnégyosztályátSzügybenvégezte,majdabalassagyarmati
BalassiBálintGimnáziumbajártnyolcévig,itttettsikeresérettségivizsgát.
TizenötévesenegygyülekezetiifjúságitáborbanragadtamegIstensze-

retete,sadtaéletétJézusKrisztusnak.Többlelkesfiatallalegyüttakkorala-
pítottamegaM.Is.K.A.(MiIstenKövetőivAgyunk) együttest.Aközelgő
pályaválasztástasport,azene,illetveatörténelemirántiérdeklődéseha-
tároztameg.TusakodásaközbenismétmegragadtaazIsten.Egyifjúsági
táborzáróalkalmánakövetkező,Rómailevélből valóigétkapta:„Istenaján-
dékaiéselhívásavisszavonhatatlanok”. Ezegyértelműjelzésvoltszámá-
ra,hogyIstenalelkésziszolgálatrahívja.Engedettahívásnak.
2011.július2-ánszenteltéklelkésszéSzügyben.Ugyanezenanyáron

megnősült,feleségülvetteBenyusovicsKittit. ElőszörAlbertiben,majd
Irsánszolgált.
Balázshálásangondolcsaládjára,küldőgyülekezetére,ateológusévek-

re,ahévízgyörkigyülekezetbeneltöltötthatodévre,barátaira,mindazok-
ra,akiketIstenfelhasználtazőformálására.

b Az irs ai, Lu ther ut cai temp lom szö kő kút tal, ját szó tér rel öve zett zöld vi -
dé ke áp ri lis 27-én a gyü le ke zet hu szon ket te dik meg vá lasz tott pa ró kus
lel ké szé nek, Csadó Ba lázs nak ün ne pé lyes be ik ta tá sa al kal má ból vár ta
a hí ve ket. Al ber tirsa 1950-ben Al ber ti és Irsa köz ség egye sí té sé vel jött lét -
re. Csadó Ba lázs a vá ros mind két ré szét jól is me ri, hisz el töl tött egy évet
az Al ber ti, majd más fél évet az Irs ai Evan gé li kus Egy ház köz ség ben is. Egy -
más ra ta lált lel kész és gyü le ke zet, ahogy ezt az ün ne pi is ten tisz te le ten
töb ben, köz tük az ik ta tó Krá mer György, a Dél-Pest Me gyei Egy ház me -
gye es pe re se és ma ga az új don sült lel kész is meg fo gal maz ta.
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Ünnepvoltamájusielsőmunkanap
reggeleaMagyarországiEvangélikus
Egyház(MEE)budapestiadminiszt-
rációsközpontjában,azÜllőiút24.
számalattiOrszágosIrodában.Krá-
mer György evangélikus esperes,
püspökhelyettesszemélyébenújiro-
daigazgatótköszöntöttésmutatott
beegyházunkelnökségeateljeslét-
számbanmegjelentmunkatársikö-
zösségnek.
Irodavezetőiminőségébenaszo-

kásoshétfőreggeliáhítatonültelő-
szörazasztalfőnazegyházunkszer-
vezeteiben,bizottságaibanévekóta
aktívszerepetbetöltő,jelenlegimeg-
bízatásábaapilisigyülekezetbőlér-
kezettfiatallelkész.Köszöntésétáhí-
tatelőztemeg,melyetGáncsPéter
tartottabibliaolvasóÚtmutatómá-
jusiigéje,aGalata-levél 3,28verse
(„…merttimindnyájanegyekvagy-
tokaKrisztusJézusban…”) alapján.
AzMEEelnök-püspökeszemléle-

teshasonlattal„szoftverfrissítésnek”
nevezte,vagyisaszámítógépújrain-
dításávaljáróműveletörömtelilehe-
tőségéveljellemezteazújirodaigaz-
gató szolgálatba állásának esemé-
nyét.GáncsPétertőlegyházunkor-

szágos felügyelője vette át a szót.
PrőhleGergely kiemelte,hogyKrá-
merGyörgymegválasztásaazorszá-
gospresbitériumbanteljesenegyhan-
gúszavazássaltörtént.Örömétfejez-
tekiazújvezetőszemélyévelkapcso-
latbanatekintetbenis,hogyismét
lelkészivezetőjevanazirodának,és
ezalutherihagyománytovábbvite-
le, a világ előtt valómegjelenítése
szempontjábóldöntőtényező.
KrámerGyörgyesperestaKákay

István korábbi igazgató távozása
után kinevezett megbízott vezető,
Végh Szabolcs is köszöntötte, és
mindannyianIstenáldásátkívánták
acsütörtökiistentiszteletenbeikta-
tandó igazgatómunkájára,életére.
Azújirodaigazgatónéhányszóval

bemutatkozottamunkatársiközös-
ségnek,majdkifejezteaztareményét,
hogy az első héten minden egyes
munkatársávalszemélyesenbeszél-
gethet,ígyközelebbrőlismegismer-
hetiazittdolgozókat,valamennyiük
pontos munkáját, amelyre egyéb-
ként–apresbitériumiésbizottsági
üléseksorán–különbözőösszefüg-
gésekbenmáreddigisrálátott.

g KőhátiDorottya

„Szoftverfrissítés”azÜllőiúton

Atavaszifelújításimunkálatokutánaz
épületimmárkészenállapihennivá-
gyókfogadására.Azüdülőelsősorban
azegyházunkdiakóniaiszolgálatában
dolgozókszámárakínálkedvezőárúpi-
henésilehetőséget(1500Ft/fő/nap),de
gyülekezeticsoportok,közösségekfo-
gadásáraisalkalmasatizenkilencfé-
rőhelyes,háromszintesépület.
A diakóniai otthon munkatársai

közültöbbencsaládjukkalegyüttelső-
kénttölthettekegytartalmasésvidám,
hosszúhétvégétazüdülőben,éstalán
mindennélbeszédesebb,ahogyanel-
köszöntekegymástól:„Idemégsok-

szorvisszajövünk.”Ígylegyen,hiszen
egyreinkábblátjuk,tapasztaljuk:azed-
digieknélsokkalnagyobbfigyelmetkell
fordítanunkasegítőszakmábandol-
gozómunkatársainktesti-lelkiegész-
ségére. Felelősek vagyunk ugyanis
nemcsakaránkbízottakért,hanem
egymásértis.
Istenirántihálávalvettükhátbirtok-

baazépületet,azzalareménységgel,
hogybetöltielsődlegesfunkcióját,és
lehetőségetnyújtarekreációra,pihe-
nésre.

g SzabóSzilárdlelkész,
intézményvezető

Balatoniüdülőszentelés
b Csa lá di as, meg hitt ün nep ség ke re té ben szen tel ték fel má jus 1-jén a ka -

posszek csői Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott hon ba la ton szár szói üdü lő jét. Szücs
Esz ter, az ott hon lel kész nő je ige hir de té sé ben hang sú lyoz ta: Is ten ál dá -
sa, je len lé te min den nél fon to sabb a ke resz tény em ber szá má ra – akár dol -
gos hét köz nap ja it éli, akár jól meg ér de melt pi he né sét töl ti.
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kán tort és egy ház fit
vár nak ág fal vá ra

AzÁgfalviEvangélikusEgyház-
község szeptemberi kezdéssel
kántortésegyházfitkeres.Azel-
látandófeladatokértcserébeegy
háromszobás,kertescsaládiház-
ban való lakhatást tudunk fel-
ajánlaniSoprontólnégykilomé-
terre,azosztrákhatárközvetlen
közelében,Ágfalván.

Csil lag he gyi össze gyü le ke zés
ACsillaghegyiEvangélikusEgyházközségszeretettelhívjahíveitésba-
rátaitmájus18-ánabékásmegyeritemplomba(1038Budapest,Mezőu.
12.)azösszegyülekezésnapjára.
•Délelőtt10órakorazistentiszteletenDonáthLászló prédikál.
•Délbenközösebédrevárjukvendégeinket.
•14órakorHarsányiLászló előadása:Minervaagettóban–AzOMI-

KEművészakciója1939és1944között.
•15órakorGádorMagda szobrászművészKiáltás címűkiállításának

megnyitója.AzaugusztusigmegtekinthetőtárlatotmegnyitjaNagyT.
Katalin ésFeledyBalázsművészettörténész.KözreműködikBálványos
Judit szaxofonon.LevetítjükSulyokGabriella grafikusművészfilmjéta
kilencvenévesművészről.
Azalkalomraabelépésingyenes,adományokatazonbanjószívvelfo-

gadunk.

ál lás pá lyá zat pe da gó gu sok nak
AGyurátzFerencEvangélikusÁltalánosIskola(8500Pápa,Ároku.12.)
pályázatothirdetakövetkezőálláshelyre:
1főpedagógusrészérefelsősmagyartanításéstanulószobaifeladatok

ellátásáraa2014/15.tanévre,határozottidőre.Előnytjelentenektováb-
biszakok:angol,történelem,ének,számítástechnika.
Apályázathozcsatolnikell:
1.részletesönéletrajzot–afelekezetihovatartozásmegjelölésévelés

eddigimunkásságánakismertetésével;
2.lelkésziajánlást(sajátgyülekezetilelkészétől);
3.pedagógiaielképzeléseitapályázottmunkávalkapcsolatban;
4.aziskolaivégzettségetigazolóoklevelekmásolatát.
Apályázatbeérkezésénekhatárideje:május25.
Bővebbfelvilágosításkérhetőaziskolaigazgatójátóltelefonon:89/313-

483;20/824-6566.

AMenetelésazÉletértMagyarország
2014 elnevezésűprogramkeretében
április22–27.közöttolyannémetke-
resztényfiatalokjártákbeaz1944-es
halálmenetútvonalát,azegykoribé-
csiországutat,akikneknagyszüleikö-
zöttanácinépirtásokelkövetőivan-
nak.Amúltbanelkövetettbűnökre
felelősséggelemlékezőnémetekhez
–aprogrammagyarországiszerve-
zője,aSegítségazÉlethezAlapítvány
internetesfelhívásanyomán–ma-
gyarkeresztényekiscsatlakozhattak.
„Hisszük,hogycsakakkortehet-

jükahalálútjátazéletésgyógyulás
útjává,ha–anémetpéldátkövetve
–miisvégiggondoljukfalvaink,vá-
rosaink,egyházaink,parlamentünk,
felmenőinkszerepétazelhurcoltak
tragédiájában.Voltakközöttünkhő-
sök,mintÉliásJózsef,SztehloGábor,
Salkaházi Sára, Márton Áron és
számos más ragyogó ember, akik
tetteikkeligazolták,hogymegértet-
tékaSzentírásszeretetparancsát.
Elődeinkközülazonbantúlsokan

elhittékagyűlöletenalapulóésuszí-
tótanokat,amelyeksokszorazegyhá-
zakszószékeirőliselhangzottak.Ezek
hatásáratömegekváltakpasszívszem-
lélőivé, sokan tevőleges részeseivé
magyarzsidóhonfitársainkkifosztá-
sának,emberiméltóságuktól,szeret-
teiktől,szabadságuktólésvégülfizikai
életüktőlvalómegfosztásának.
Szeretnénkmegragadniakivéte-

lestörténelmilehetőségetéscsatla-
kozniegyolyanmozgalomhoz,amely
aradikálisőszinteséglégkörétteremti
megamúltfeldolgozáshatalmasfel-
adatában.Aztazérettemberimaga-
tartástállítjapéldának,amelynema
továbbihazugságokon,uszításokon,
amásikvádlásánalapszik,hanemsa-
ját közösségeink önreflexióján és
őszintefelelősségvállalásán,amelya
tényleges szentírási hiten alapuló
keresztény értékrendben gyökere-
zik”–fogalmazottacsatlakozásrahí-
vószórólap.
Márciusighazánkbantöbbmint

ötvenegyháziéscivilszervezet,ma-
gánszemély és intézmény jelezte,

hogyegyüttérzőszándékávalcsatla-
kozik a megemlékezéssorozathoz.
A katolikus, zsidó, protestáns in-
tézményekésközösségeksorábantá-
mogattaazeseménytSzeverényiJá-
nos, egyházunk országos missziói
lelkésze és Fabiny Tamás, Északi
Egyházkerületünk püspöke, vala-
mintasopronievangélikusgyüleke-
zet,agyőriésafasorigimnáziumis.

* * *

AMenetelés az Életért elnevezésű
mozgalomNémetországbólindult,
aholanácimúlttalvalótársadalmi
szembenézés a családok szintjén
mégnemtörténtmeg.
TübingenvárosaanáciNémetor-

szágéletébenfontosszerepetjátszott.
JobstBittner, aT.O.S.németkeresz-
tényközösségvezetőlelkészeaváros-
bólindultkezdeményezésrőlszólva
elmondta,hogyamásodikvilághá-
borúutánnemnagyonbeszélteka
náci múltról. Tübingen története
németcsaládoktörténeteis,ámaho-
lokausztáldozatairólnemesettszó;
s „mivel nem beszéltünk erről, ez
újabbgyűlölethez,antiszemitizmus-
hozvezetett”–tettehozzá.

Ahallgatássúlyosévtizedeiután
az1990-esévekvégénagyülekezet-
szervezéssoránlassanfelszínreke-
rültekacsaládokbanelhallgatottés
életeketfelemésztőtitkokanagyapák

nemzedékéről, elkövetett háborús
bűneikről.Ígyfogalmazódottmega
gyülekezeti tagokban a felismerés
ésamegújulástsegítőgondolat:ater-
helőmúltrólradikálisőszinteséggel
kell beszélni. Csakis így lehet el-
nyerniabűnbocsánatotésamegtisz-
tulást.Ebbőlafelismerésbőlkiindul-
vakezdtékelafiatalokfelkutatnifel-
menőikmúltját–ésapákról,nagy-
apákrólderültki,hogynácibűnöket
követtekel.
AtübingeniT.O.S.evangéliumi

közösségazérintettországokatbé-
kítő emléktúrát kezdeményezett,
megszólítvaanácinépirtásbantevé-
kenyen részt vevőnemzedékek le-
származottait.
2007ótamintegyhúszezerember

vettrészta„menetelésekben”,tizen-
kétországba–példáulLengyelor-
szágba,Litvániába,Ukrajnába,Auszt-
riába–,illetveszázhúszvárosbaju-
tottak el a náci népirtásokról való
megemlékezésekkel, és mindenütt
bocsánatotkértekcsaládtagjaikbű-
neiért.
Idénkétszáznémetországi,ötven

svájci–továbbánéhányegyesültál-
lamokbeliésromániai–fiatalindult
el április 23-án Sopronból Buda-
pestre,hogyaz1944-eshalálmenet-
reemlékezőgyaloglással fejezzeki
együttérzését ésbocsánatkérését a
holokauszttúlélői,illetveazáldoza-
tokleszármazottaifelé.Ahivatalos
megnyitóasoproniPaprétenvolt,és
azsinagógaemléktáblájánálfolytató-
dottaprogram.
Egy-egy gyalogló csoport tíz-tíz

kilométerttettmegnaponta,majdau-
tóvalvittékőkettovábbakövetkező
tízkilométeresszakaszon.Győr,Ab-
daésGönyűutánÁcson,Pusztavá-
mon és Oroszlányban is tartottak
megemlékezést.Ácsonavasútállomás
mellettiemlékműnélköszöntöttéka
zsidóközösségképviselőit,majdhe-

lyitörténelmimegemlékezésekettar-
tottak.Ezekenelhangzottakazegyko-
rinácielkövetőkunokáinaküzenetei.
OroszlánybanaMunkásSzentJó-

zsefkatolikusplébániatemplomban

gyülekezettamenetelőkközössége.
AMenetelésazÉletért akomáromi
Csillagerődben,acigányságegyko-
rigyűjtőtáborábanfolytatódott,aho-
vá a révkomáromi zsidó hitközség
tagjaiiseljöttek.Amenettagjaimeg-
emlékezésttartottakPécsett,Baján,
KiskunhalasonésDebrecenbenis,s
ígyérkeztek26-ánBudapestre.

* * *

ABudapest-FasoriEvangélikusGim-
náziumbannégytübingeniegyete-
mista tettmegrendítő vallomást a
rendkívülitanításinapon.Meséltek
arról, milyen mélyen gyökerezett
Tübingenben az antiszemitizmus.
(Az1930-asévekbenerreazegyetem-
rekerültkielőszörahorogkeresztes
lobogó,ésfelirathirdette:„zsidómen-

tes”intézmény.Azakkorihallgatók
közültöbbmintháromszázanmint
vezetők vettek részt tevékenyen a
borzalmakelkövetésében.)
Afiatal lányokelmondták,hogy

keresztyénhitrejutásukutánaBib-
liátkezükbevéveeszméltekráarra,
hogyazÓszövetség ígéreteimane-
künkisugyanúgyszólnak,mintIs-
tenválasztottnépének,azsidóság-
nak.Krisztusbavetetthitükbőlfaka-
dóandöbbentekrá,hogyfelelősséget
kellvállalniukafelmenőikáltalelkö-
vetettbűnökért,hiszenaSzentírás-
bóltudjuk,hogyIstenmegbüntetiaz
atyák vétkét harmad- és negyed-
íziglen.
Azegyetemistákszerintafeldol-

gozatlanmúltterhelehetettamagya-
rázataTübingenbenfiatalokköztis
jelenlévőönpusztítómagatartásra.
AT.O.S.gyülekezetifjúságánakve-
zetőjebizonyságtételébenelmondta,
hogy sokáig nem tudta,mitől érzi
magátdepressziósnak,miérttelep-
szik rá valamilyen megmagyaráz-
hatatlanbűntudatérzése,mígvégre
fokozatosanfeltárultelőtteaszörnyű
titokapjaelbeszéléséből–nagyapja
ésdédapjaauschwitzideportálások-
banvalószerepéről.

„Az elődeink bűneiért kérjük a
megbocsátást,őkhoztákMagyaror-
szágraaholokausztot!”–hangzotta
német fiataloktól, kiemelve, hogy
konkrétanismertannakatübingeni
embernekaneve–TheodorDanne-
ckeré –,aki1944-benamagyarorszá-
gideportálásokatirányítóAdolfEich-
mann segédjevolt.
Afasoridiákokszemélyesenbe-

szélgethettekamúlttalvalószembe-
nézésáltallelkibékéjüketmegtalá-
lónémetfiatalokkal.Aholokauszt-
rólvalómegemlékezésentúlafiata-
lokbizonyságtételeiszemélyeshitük
erősödésétisszolgálták.
„Elgondolkodtamazon,amievi-

densnektűnik,mégsemtudatosítjuk
magunkban:hogyamikorIstenem-
berré lett értünk, éppen egy zsidó

emberformájábanöltötttestet”–fo-
galmaztamegagimnáziumegyikta-
nára. A nap végén az eredetileg
Montrealbanszületett,maIzraelben
élő,Krisztusban hívő zsidó,Avner
Boskey képanyagoselőadásáthallgat-
tákmegarésztvevőkhéberdallamok
éneklésénekkíséretében.

g CziczkaKatalin
magyar–történelemszakos,
Birkás-SztrókayEdit

hittan–történelemszakostanár

* * *

AMenetelés az Életért programja
szombatondélutánazóbudaitégla-
gyárnálfolytatódottmegemlékezéssel,
majdavárosmajoriJézusSzíve-temp-
lomban.ÉsfolytatódottaLánchídon
valóátvonulással,másnapzsinagó-
gákbeli találkozásokkal.Találkozá-
sokkalrabbikkal,holokauszttúlélők-
kel,végülcsatlakozássalAzéletme-
nete címmelimmárhuszonhatodik
alkalommalmegrendezettdemonst-
rációközpontibudapestirendezvé-
nyéhez,amelyenKardosPéter főrab-
bi mindenekelőtt aMenetelés az
Életért németfiataljaitköszöntötte
anyanyelvükön.

g M.L.

menetelésazéletért
H o L o K a u S z T - E m L é K é v  2 0 1 4

b „Szét sza kí ta ni a hall ga tás lep lét”, „meg tör ni a hall ga tást” – ezek hez ha -
son ló mon da tok kal for dít ha tó le az a jel mon dat, ame lyet né met ba rá -
ta ink hasz nál nak Me ne te lés az Éle tért el ne ve zé sű moz gal muk mot tó ja -
ként. Te vé keny sé gük itt, Ma gyar or szá gon is ka tar ti kus ha tást vál tott ki
a ho lo kauszt het ve ne dik év for du ló ja al kal má ból ren de zett meg em lé ke -
zé sek között. A né met fi a ta lok több mint egy he tes „za rán dok la ta” olyan
meg rá zó ta lál ko zá sok ra adott mó dot zsi dók és ke resz té nyek, ci gá nyok
és más nem ze ti sé gű ek kö zött, ame lyek fel idé zé se mél tán tart hat szá mot
az Evan gé li kus Élet ol va só i nak ér dek lő dé sé re a ké sőb bi ek ben is. Az aláb -
bi össze fog la ló a prog ram so ro zat egyik ál lo má sa ként a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban tett lá to ga tás ap ro pó ján író dott. Az
in téz mény be áp ri lis 26-án, szom ba ton ér ke zett négy egye te mis ta a né -
met or szá gi Tü bin gen T. O. S. (Tü bin ge ni Vá ro si Misszi ós Egye sü let)
evan gé li u mi kö zös sé gé ből, hogy – a ho lo kauszt ról va ló meg em lé ke -
zés je gyé ben – meg osszák fel is me ré se i ket a di á kok kal.
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asz ta li be szél ge té sek:
pá lin kás jó zsef és fa bi ny ta más

AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványaPetőfiIrodalmiMúze-
ummalegyüttműködveszeretettelvárjaazérdeklődőketkövetkeződis-
putájáramájus29-én,csütörtökön18óráraaPetőfiIrodalmiMúzeum-
ba(BudapestV.ker.,Károlyiu.16.).PálinkásJózsef, aMagyarTudomá-
nyosAkadémiakorábbielnökeésFabinyTamás evangélikuspüspökbe-
szélgetAzeurópaikultúralehetőségei témáról.Arendezvényreabelé-
pődíjfelnőtteknek600Ft,diákoknakésnyugdíjasoknak300Ft.(Abe-
lépővelaPetőfiIrodalmiMúzeumottámogatja.)
Abeszélgetésapim.hu oldalonélőbeniskövethető.

meg hí vó ju bi le u mi em lék ün ne pély re
„Mertúgyhatároztam,hogynemtudokközöttetekmásról,csakJézusKrisz-
tusról,rólaismintamegfeszítettről.”(1Kor2,2)
TisztelettelmeghívjukGyőriJánosegykorinagytarcsailelkészszüle-

tésének100.évfordulójárarendezett,kiállítássalegybekötöttemlékün-
nepélyünkre,melyetmájus14-én,szerdán18órakortartunkanagytar-
csaifalumúzeumban.
KöszöntőtmondGáncsPéterelnök-püspök,megemlékezikD.Keve-

háziLászlónyugalmazottevangélikuslelkész,egyháztörténész.Akiál-
lítástmegnyitja GyőriJánosSámuelpesterzsébetievangélikuslelkész.
Közreműködnek:anagytarcsa–pécelievangélikusgyülekezetNapkó-

rusa, anagytarcsaiBlaskovitsOszkárÁltalánosIskolatanulói,aNagy-
tarcsaiMűvészetiIskolanövendékei,aNagytarcsaievangélikusifjúsá-
gizenekar,SzlukaLídiaénekművész,valamintaGyőricsaládtagjai.Az
estháziasszonya Gy.KovátsAndreamúzeumvezető.Arendezvénytá-
mogatójaNagytarcsaKözségÖnkormányzata.

b A ho lo kauszt-em lék év kap csán
kü lö nös hang súlyt ka pott egy
áp ri lis vé gi ren dez vény cí me. 
A Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem (KRE) Ál lam- és Jog tu -
do má nyi Ka ra, va la mint a Ba -
ran ko vics Iz ra e li ta Mű hely ren -
de zett kon fe ren ci át Kö zö sen –
Együtt cím mel áp ri lis 29-én a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Zsi na tá nak épü le té ben. Be -
ve ze tő jé ben e so rok író ja – mo -
de rá tor ként – öröm mel nyug -
táz ta több tu cat fi a tal je len lé tét
az ér dek lő dők kö zött…

AmegnyitóbeszédetHarrachPéter,
a Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetőjemondta,kifejtveab-
bélimeggyőződését,hogy„amikor
hívőzsidókéshívőkeresztyénekta-
lálkoznak,akkorkorunknagykérdé-
seireugyanaztaválasztadják”.Avolt
miniszter szerint az antiszemitiz-
musésarasszizmusellenmaahite-
leskereszténységnyújtjaalegbizto-
sabbvédelmet.ÉppenaKrisztusba
vetett hit jelenthet garanciát arra,
hogysohatöbbénefordulhassonelő
aholokauszt.„Akeresztényésazsi-
dóemberekközöttsemmindenkihi-
teles,denekünkazafeladatunk,hogy
ahitelesemberekközösségéterősít-
sük”– jelentettekiHarrachPéter.
Köszöntőjében aMagyarországi

Zsidó Hitközségek Szövetségének
elnöke,HeislerAndrás azthangsú-
lyozta,hogykeresztény–zsidópárbe-
szédet csak őszintén és kizárólag
belsőmeggyőződésbőlszabadfoly-
tatni.Magaisúgyvélte,hogyake-
reszténységgelnemférösszeazan-
tiszemitizmus,deazellenevalófel-
lépés–mutatottrá–mégazegyhá-
zakbansemállandógyakorlat.
Azidénhuszonötévesfennállását

ünneplő legnagyobb civil keresz-
tényszervezetnek,aKeresztényÉr-
telmiségiek Szövetségének elnöke,
OsztieZoltán arrólbeszélt,hogyaz

áldozatokközöttnemszabadkülönb-
ségettenni.Elkellkerülnünkavádas-
kodást,hiszenasérelmekemlegeté-
seelőbb-utóbbszétváláshozvezet.Az
Ó- ésazÚjszövetség népeegy–aszö-
vetségIstenében.
Azárkokatáthidalniésnemmé-

lyítenikellene–fogalmazottOsztie
Zoltán, aki szerint hisztériakeltés
helyettkiengesztelődésszükséges.Ez
küldetésünk legfontosabb része –
jelentetteki.
WeiszPéter, aBarankovicsIzrae-

litaMűhelyelnökeazthangsúlyozta:
több az, ami bennünket összeköt,
mintamielválaszt.Agyűlöletetnem
lehetgyűlölettellegyőzni,csaksze-
retettel.
AKREdékánja,AntalóczyPéter fi-

gyelmeztetett: ne feledkezzünk el
azokrólsem,akiksegítettékazsidó-
ságot,akikazembertelenségbenis
emberekmaradtak.
„Areformátusegyházálláspontja

világos: az antiszemitizmus olyan
bűn, amely a keresztyén etikával,
tanítássalnemegyeztethetőössze”–
jelentettekiBölcskeiGusztáv refor-
mátuspüspök.AMagyarországiRe-
formátusEgyházZsinatánaklelkészi
elnökehozzátette:„Aholokauszt-em-
lékévsikerenemazonmúlik,milyen
lesz »az emlékmű«, hanem azon,
hogy a közösségek miként segítik
majdamaélőket,hogyfeldolgozzák,
mitörténthetvenéve,aholokauszt
idején.Deazt istudnikell,milyen
eseményekvezettekoda.”
AkonferenciátPittiKatalin Liszt-

díjas, érdemes művész ésMohai
Gábor, aMagyarRádióbemondója,
valamintKeresztesKrisztina énekmű-
vész és Keresztes István gitármű-
vészemlékezéshezilleszkedőénekei
ésverseitettékemelkedettebbé.
Markovics Zsolt szegedi főrabbi

szerintmaazanagykérdés,hogyaz
emlékezésmireösztönözbennünket.
„Azénálmom,hogynerespektálva
éstoleranciában,hanemszeretetben
éljünkegymással”–jelentetteki.
JókaiAnnaKossuth-nagydíjasíró

referátumábangyermekkoriemlékeit
isfelidézte.Tizenkétévesenegyidős
zsidóasszonytólhallotta,mitjelent
azigazimegbocsátás.Beszéltarrólis,
hogysemazemberijóságot,semaz
ostobaságotnemaszerintosztogat-
ják,hogykiazsidó,vagykiakeresz-
tyén…
Nemrégiben a Magyar Érdem-

rendlovagkeresztjekitüntetéstkapta
a Magyarországi Baptista Egyház
teológiai tanára, volt egyházelnök.
Személyes vallomásábanMészáros
Kálmán arról szólt, hogy a holo-
kausztotmikéntlehetmegmagyaráz-
niagyermekeinknek,utódainknak.
Hogyanlehetfeldolgozniazelmúlt
évszázadrajellemzőeszmékzűrzava-
rát?Agyőztesnagyhatalmakugyan-
iscsendbenszemléltékatragédiákat.
Szóljunkkegyeletteléstisztelettelaz
áldozatokról, de tanulni amúltból
márcsakazértisfontos,mertnem
csupán emberi ítélettel kell majd
szembenéznünk,hanemIstenítéle-
tévelis.
AMagyarországiEvangélikusEgy-

házországosmisszióilelkésze,Sze-
verényiJános kijelentette:„Trialógus-
ravanszükség.”Kevésadialógus,az
egymássalvalópárbeszéd,mertleg-
többször meggyőzni, megnevelni
akarjukamásikat.„Arravanszüksé-
günk,hogyIstenvezesseabeszélge-
téseinket”–hangsúlyoztaSzeverényi
János.

* * *

Arendezvényvégefeléazongondol-
kodtam,azelőadásokutánmiképpen
zárjambeakonferenciát.VégülJó-
kaiAnnaegyik–régebbenolvasott
–gondolatajutottazeszembe:„Ba-
rátannakvaló,akinemcsakoldód-
ni,deoldaniisképes.”Azértiseztaz
idézetet kölcsönöztem zárásként,
mertazttapasztaltam,hogyezena
délutánonarésztvevőkmindannyi-
anfeloldódtak.Köszönetazoknak,
akikhozzászólásaikkal–oldaniiské-
pesekvoltak.

g NagyImre

Hiteleskereszténység
advédelmetarasszizmusellen

Emlékezésaholokausztévfordulóján

2014. április 25., péntek, 15.05: a
helyszínakiskunhalasizsinagóga.Itt
fogadtaamaroknyihitközségésRó-
naTamás rabbiaztaharminnyolcfős
németországidelegációt,amelynek
tagjaiemlékezniésbűnbánatottar-
tanijöttekMagyarországra.Bűnbá-
natotazősökvétkeiért.
Atolmácssegítségévelmegtartott

rendezvénydrámai.

Kiállegyjólszituáltnémetasszony,
éselmondja,hogycsaládjábanmi-
ként élt tovább Hitler szelleme.
„Apámnácivolt–kezdi,ésközben

egyrekönnyesebbaszeme.–Minket
teljesenúgynevelt,ahogyfiatalko-
rábanbeléverték:napontamentazsi-
dókgyalázása,azidegengyűlöletés
afajelmélet,nohaezakkormárbűn-
tettnekszámított.Borzasztóanérez-

temmagam,amikorkésőbbtudato-
sultbennem,hogymitisjelentenek
ezekagondolatokanémetnéptör-
ténelmében. Szörnyűséget jelente-

nek.Egyidőutánkínzóvágyatérez-
tem,hogyelmondjameztzsidóem-
bereknek,ésbocsánatotkérjektőlük
acsaládomnevében!”
Egyharmincashölgydöbbenten

ismertefelnagyapjátegy,anegyve-
nes évek adatait tartalmazó doku-
mentumkötegben.Azakkorhivatal-
nokkéntdolgozónagypapaintézteaz
ottanizsidókdeportálását,emellett
pedig propagandistatevékenységet
folytatottaNemzetiszocialistaNémet
Munkáspártban.Anagypapaamúgy
kedvesembervolt.„Vajonmivitteazt
agenerációtebbeazőrültrendszer-
be?”–tettefelakérdéstazunokaa
zsinagógában.
A magyarországi út szervezője,

Peter Fischer hívő ember. A har-
mincnyolcrésztvevőevangélikusés
katolikus, akik a felmenőik révén
személyesenisérintettekaháborús
népirtásborzalmaiban.
Beszédében Fischer így vallott

céljaikról:
–Azoknakatetteseknekaleszár-

mazottjaikénthajolunkmegazsidók
előtt, éskérünk tőlükbocsánatot,
akikhatmillióemberhalálátokoz-
ták.Amegkövetésmelletthétnapos
magyarországi utazásunk célja a
határozottkiállásazsidógyűlöletés

arasszizmusellen.Csoportunktag-
jaimagukdöntöttekúgy,hogy2014-
benmegtörikahallgatáscsendjét.
Hosszúévekenkeresztülnembe-
széltsenkiarról,hogymelyikcsalád-
banvannaknácibűnösök,ígyfelku-

tattákcsaládjukmúltját,ésennekso-
ránkellettszembesülniükaborzal-
makkal.Ezértdöntöttekúgy,hogy
személyeseneljönnek,hogybocsá-

natotkérjenekanagyszülőkésro-
konokáltalelkövetettbűnökértaz
elhurcolt, haláltáborokba küldött
zsidóktól,ahozzátartozóiktól.
–Azáldozatoknevébenmegbo-

csátaninemtudunk,deamúltközös
feltárása,azegyüttemlékezésnagyon
fontosahhoz,hogyhasonlóborzal-
maksohatöbbéneforduljanakelő–
fogalmazottRónaTamásrabbi,aki

példaértékűneknevezteanémetor-
szágikeresztényfiatalokkezdemé-
nyezését.

g Ifj.KáposztaLajos

„Nagyapámnácivolt!”

kon fe ren cia 
az evan gé li kus misszi ói köz pont szer ve zé sé ben

„AzEmberfiaazértjött,hogymegkeresse
ésmegtartsaazelveszettet.”(Lk19,10)

AzEvangélikusMisszióiKözpontkonferenciátrendezjúlius6–9.között
apiliscsabaiBéthelMisszióiOtthonban(Széchenyiu.8–12.,avasútál-
lomásközelében).
Szolgálattevők:SzemereiJános püspök•OrbánAttila lelkész•Czön-

dörIstván lelkész•SalyámosyÉva újságíró•GöllnerPál gyülekezetitag
•SimonAndrás képzőművész,író•BálintZoltánmérnök,misszioná-
rius•BankaGabriella előadóművész•KőhátiDorottya lelkész,újság-
író•NyakóJúlia ésCzipottGéza előadóművészek•MagyarKeresztény
MotorosokKözössége•aNairobiGirls énekegyüttes,akenyaievangé-
likusgyülekezetkórusa•apesterzsébetigyülekezetzenekaraDrenyovsz-
kyPéter vezetésével•arádiómissziómunkatársai.
Részvételidíj:8200Ft,3–10éveskorúaknak4100Ft(szükségszerint

kérhetőágyneműhuzat500Ftmosatásiköltségért).Arészvételidíjtá-
mogatott,ésnemfedeziakonferenciaköltségeit.Akinekvanlehetősége
többetadni,köszönettelvesszük.
IdénnyáronvonattalnemlehetutazniPiliscsabára.BuszindulBudapest-

ről,azÁrpádhídpestioldalától.Piliscsabánavasútállomásigjönabusz.
Jelentkezésihatáridő:június20.
Jelentkeznilehetpostaiúton,telefononvagye-mailben:EvangélikusMisszi-

óiKözpont,1164Budapest,BatthyányIlonau.38–40.; tel.:1/400-3057;
e-mail:evmis@lutheran.hu
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MaróthMiklósbevezetésülCaesare-
aiEusebius 335-ben–NagyKonstan-
tincsászáruralkodásánakharmincadik
évfordulóján – mondott beszédére
utalt.EusebiusszerintmivelegyIsten
van,egyuralkodóravanszükség.
Azuralkodónakismerniekellazégi
királyt,akiszeretetébefogadja,és
ellátjaerényekkel,hogygondoskod-
jonaföldijólétről,illetőlegvédel-
mezzeahitetésazerényeket.Az
uralkodóegyházfőis,hiszentőle
függenekazegyháziméltóságok.A
királyvédelmezzeavallást,neaval-
lásakirályt.(Arosszkirályadémo-
noknakengedelmeskedik,azazele-
veerkölcstelen.)
Keletenmegmerevedettarend-

szer,akireformpártivolt,azazural-
kodó,vagyisIstenellenlázadt.Az
ortodoxvilággazdaságiésegyébel-
maradottságainneneredeztethető.
Szíriában,amelyetazarabok

636-banfoglaltakel,agörög,bi-
zánci hagyomány volt a politikai
életalapja.Számosgörögművetfor-
dítottakarabra,ígypéldáulazArisz-
totelész ésNagySándor állítólagosle-
velezését tartalmazó levélregényt.
Ezaműarrafigyelmeztet,hogyazis-
tenimércétfigyelmenkívülhagyóki-
rályvakésostoba.Avonatkozóarab
művekbenisafentielvektalálhatók,
éscsakarészletekbenváltoztak.Az
araburalkodókudvaráttehátneaz
angolkirályokéhozhasonlónakkép-
zeljük–figyelmeztetettMaróthMik-
lós.Nyugaton–minttudjuk–más-
képpalakultahelyzet,errefelétöbb
uralkodóvolt,ésazegyháziésvilá-
gihatalomállandóanegymás
rovásáraakartterjeszkedni.
Amodernkorbanazonban

sokatváltozottazarab,amuzul-
mánvilág,hiszenállamaijórészt
elveszítettékfüggetlenségüket.A
törökökbena18.századmáso-
dikfelébentudatosult,hogyel-
maradottak,főleg,mivelhadse-
regükmárnemeléggéütőképes.
Ezért francia kiképzőket hív-
tak,deeznemvoltelég,tisztiis-
kolákatkellettalapítani.Ezekben
azonbanmegfelelőalapképzett-
ségszükségeltetett,különösen
matematikából,tehátelemiisko-
lákathoztaklétre.Törökország-
banésmásholszívesenfogadták
afranciaforradalomésparla-
mentarizmuserényeit,deazer-
kölcsizülléstnem.Avallásnak
továbbraisazerkölcsalapjának
kell maradnia – vallották, és
valljákmais.Innenadódnaka
konfliktusokEurópaéselsősor-
banazarabokközött…
Amiaparlamentetilleti,az

iszlámországokbanvagyelőremeg-
egyeznek az összetételében, vagy
legalábbisaképviselőkegyrészétki-
nevezik.Aneveisatörzsitestület-
reemlékeztet:medzslisz, vagyis„ta-
nácskozás”.Atulajdonképpenitör-
vényhozóugyanisazuralkodó.
Szaúd-Arábiábanakirálytválaszt-

ják,néhánymásországbanéletevé-
géighivatalbanmaradaz„elnök”.Ám
nemazalényeg,hogyminekhívják
–aziszlámhagyományánakazegy-
személyi uralkodó felelmeg.Ha a
rosszuralkodó „démonokat követ,
nemaziszlámot”,akkorszabadlázad-

niellene.Lázadásraokazonbanki-
zárólagaziszlámtörvényeinekmeg-
szegéselehet.Azarabvilágbanade-
mokrácia kívánása „kóros önbiza-
lom”.Éppezért„valamirevalóarabve-

zetődemokráciáranemismerhivat-
kozni” – hangsúlyozta az előadó.
Szerintükugyanisjobbnegyvenév
zsarnokság,mintegyetlennap„anar-
chiában”,azazuralkodónélkül.Euró-
pábanezaszemléletmárréges-régen
nemjellemző.
Azeurópaiújságírók,kommentá-

torokrendszerintarrafigyelnek,hogy
egy-egyarab,muzulmánországsaj-
tója mit ír, tévéje mit mutat, mit
mond.Ezekbefolyásaazonbanösszes-
ségébencsakmintegyhúszszázalék-
ratehető,alakosságszámáravalójá-
banapéntekenkéntiimánelhangzó
félórásbeszédazaktuálisközéletről,

illetőlegazeztkövetőtízperceserköl-
csiútmutatásameghatározó.
Akereszténymisszióproblemati-

kájánakfelvezetésébenMaróthpro-
fesszorutaltarra,hogyaziszlámvi-
lágbanolyanátalakulásokattapasz-
talunk, amelyekre eddigmég nem
voltpéldaatörténelemben.Akeleti
kereszténységIrakbanésSzíriában
végnapjaitéli.Azeurópaikereszté-
nyekminderrőlegyszótsemszólnak,
pedig „DamaszkuszbanmégSzent
Pál isjövevényvolt”.
Aki az arab világban keresztény

hitretér,aztatársadalomtöbbnyire

kivetimagából,ahalálosítéletigme-
nően. Libanonban lehetséges vál-
lalniakeresztényhitet,deKrisztus
követőiáltalábanelköltöznekamusz-
limoklaktatelepülésrészekből.
Akereszténymisszióktöbbnyire

azelevekeresztényeket„térítették”,és
1300 körül a muzulmán világban
szinteteljesenleálltanyugatimisszió.
Amuszlimok szerint akereszté-

nyek„meghamisították”akinyilatkoz-
tatást. A keresztények istene négy
evangéliumot is adott, továbbá –
szerintük – nem igazán tudható,
hogymilyennyelvenisbeszél…Ne-
hezítiamohamedánokkalvalópárbe-
szédet,hogyhaelismerjükaziszlá-
mot,akkor(azőfelfogásukszerint)el-
ismerjük,hogy„hamisítók”vagyunk.
„Azistenkeresésbenviszontössze-

találkozunk” –mutatott rá a pro-
fesszor,hozzátéve,hogymígnáluka
törvény, nálunk amegváltás áll a
középpontban.Amuszlimbelenyug-
szikIstenakaratába,éseztténylegel
lehetne tanulni tőlük–mondotta.
Észak-AfrikábantöbbekközöttAl-

gériaistársulásimegállapodástkötött
azEurópaiUnióval,ígyügyelniekell
akisebbségijogokra.Ezértiskolákat
alapítottakaberbereknek,amisegítet-
teöntudatraébredésüket,így–egye-
bekmellett–annakatudatosulásátis,
hogyrómaialattvalókéntőkannakide-
jénkeresztényekvoltak…(Annokö-
zülükkerültkiSzentÁgoston.)Holland
reformátusokötvenezerembertke-
resztényhitretérítettekközülük.
Manapság már csak azért sem

beszélhetünk „iszlámmisszióról”,
mertaVatikánfontosnaktartjaamu-
zulmánvilággalvalójóviszonyt,az
ENSZ-ben továbbra is együtt akar
működni velüka családhagyomá-
nyosfogalmánakfenntartásáért.
Kérdésekre válaszolva Maróth

professzorelmondta,hogytöreked-
nikell egymásmegbecsülésére,de
tisztábankelllennünkazzal,hogy–
bárAllahmintIstenneveakeletike-

resztényeknélsohasemokozottprob-
lémát–egyházjogi,teológiaivitáink-
naksohasemleszeredményük.
Az arab világban aházasság- és

családfelfogássemfogváltozni.Mu-
zulmánférfifeleségülvehetkeresz-
ténynőt,defordítvanemérvényesa
házasság,mivelagyerekeknekazapa
vallásátkellkövetniük.
Az ugyanakkor nem állítható,

hogy a muzulmán világban min-
denkiszeretnééselfogadnáaziszlá-
mot.Csaképpellenérzésüketaleg-
többen nem merik kinyilvánítani.
Éskétségtelen,hogyKözép-Ázsiá-

ban,aholvalamelyestlazábbazisz-
lámuralma,terjedakereszténység.
AzelőadóidézteGoldziherIgná-

cot (1850–1921), a nagy iszlámtu-
dóst,akiszerintaziszlámtörténete
aszunna (hagyomány)meghalasztá-
saésfeltámasztása.Akorábbansze-
kularizáltTunéziábanpéldáulmost
éppenfeltámadt,ésahivatalosan„vi-
lági”Törökországbanissoknőmaúj-
rahagyományosruházatotvisel,mi-
közbenateokratikusnaktartottIrán-
banmárnemkötelező,éssoklány
szűkpulóvertésövethord.
Arraakérdésre,hogymitlehetne,

kellenetenni„aközel-keletikeresz-
ténység kiirtása” ellen, az előadó
hangsúlyozta: mindenekelőtt saját
kereszténytudatunkatkelleneerősí-
teni,hogyvonzóklegyünk.Az,hogy
akereszténységetbüntetlenüllehet
gyalázni, nem tesz vonzóvá ben-
nünket.Emlékeztetettrá,hogymi-
csoda erőszakos tiltakozási hullá-
motváltottakkivilágszerteaMoha-
med-karikatúrák2005-ben.
Törökországbantemplomokatme-

csetté alakítottak át, és újabbakat
akarnakátalakítani,közöttükaz1935
ótamúzeumkéntfunkcionálóHagia
Sophiát.Otttartunk,hogyazefféle
– nyilvánvalóan keresztényellenes
–megnyilvánulásokmiatttudomá-
nyostestületeksokszorelőbbtilta-
koznak, mint a kormányok és az
egyházak. Szólnunk kell tehát és
imádkoznunk.
Maróth professzor különösen is

megindítóanbeszéltaDamaszkusz-
tólészakratalálhatóMaalulaváros-
kának és kolostorainak a múlt év
szeptembereótaátéltszenvedéséről.
Itt és két szomszédos településen
mindmáigarámul,azazJézusnyelvén
beszélnek, elpusztításuk már csak
ezért is óriási veszteség lenne az
egészemberiségszempontjából.
VégülarraazEurópábansokakat

foglalkoztatókérdésre,hogykikből
lesznek terroristák, az előadó el-

mondta:rendszerintazokból,
akikkorábbanelveszítettmu-
zulmán identitásukat vissza-
nyerveesnektúlzásba.Azisz-
lámsajátmagáttoleránsnakte-
kinti,azsidóságotésakeresz-
ténységet be tudta építeni a
magarendszerébe,belsőauto-
nómiátadvanekik.Utóbbiak
számára ez elviselhető volt
mindaddig,amígvalamimiatt
nemkerültekkonfliktusba.

* * *

Első hallásra, olvasásra úgy
tűnhetett,hogyaMEÖTVal-
lásköziésDialógusBizottságá-
nak legutóbbi alkalmán isz-
láméspolitika,iszlámésde-
mokrácia önkényesen lett
összekapcsolva a keresztény
misszió kérdésével. Az igen
szerteágazóelőadásból,ater-
vezettetjóvalmeghaladóide-
jűbeszélgetésbőlazonbanna-
gyonisnyilvánvalólettaszo-
roskapcsolódás.

Jólenne,haEurópábanisminél
többenemlékezetükbeidéznék,hogy
azerkölcsigazáncsakazemberenkí-
vülrőlalapozhatómeg.Ezzelegyütt
perszeaztis,hogyasokatemlege-
tetteurópaiértékeksemaszekulá-
risállameszméjévelegyütthullottak
aláazégből.

g Dr.SzentpéteryPéter

AzírásaMagyarországiEgyházak
Ökumenikus Tanácsa honlapján
(meot.hu)megjelentbeszámolónaka
szerzőáltalrövidítettváltozata

Iszlám,politika,kereszténymisszió
MaróthMiklóselőadásaaMEÖT-ben

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) Val lás -
kö zi és Dia ló gus Bi zott sá ga áp ri lis 28-án nyílt ülést tar tott. Ezen Maróth
Mik lós pro fesszor, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet -
tu do má nyi Ka rá nak ala pí tó dé kán ja, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia al el nö ke tar tott elő adást Isz lám és po li ti ka el mé let, isz lám és de -
mok rá cia, a ke resz tény misszió le he tő sé gei cím mel. A té mát ta valy meg -
je lent Isz lám és po li ti ka el mé let cí mű köny ve szol gál tat ta.
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AvégveszélybenlévőszíriaiMaalulaváros,aholmaisJézusnyelvétbeszélikakereszté-
nyek.AsziklaoromoldalábanaSzentTekla-kolostorépületegyüttese.

Kiáltás
éskiállás

AzAlianszMagyarEvangéliumiSzö-
vetségmájus3-árafelekezetközikon-
ferenciáthirdetettmegMittehetünk
azüldözöttekért? címmelabudapesti
Golgotagyülekezetszínháztermébe.
Anapfőelőadója,apakisztániszárma-
zásúAszifMall, aMártírokHangja
nevűnemzetköziszervezetAngliában
szolgáló munkatársa ugyanis csak
ekkor,májuselsőszombatjánértrá.
Ennéljobbmégsemlehetettvolnaaz
„égi”időzítés:abudapestieknéhány
nappal korábban csatlakozhattak a
MenetelésazÉletértNémetországból
indított akciójához, töredelemmel
emlékezvemegatörténelemlegna-
gyobb népirtásáról, hatmillió zsidó
embermegöléséről.
Egy-egynépcsoport,vallásiközös-

ség tudatos lemészárlása azonban
nemértvégetavilágháborúbefejez-
tével.Milliókszenvedneknaponta,és
százezrek halnak meg évente ke-
resztény testvéreink közül csupán
azért,merthűekKrisztushoz.„Szót
emelünkértük?”–hangzottazön-
vizsgálatraindítókérdésanapelején.
AszifMallkonkrétadatokkalindí-

tottaelőadását.AzOpenDoors(Nyi-
tottAjtók)szervezetáltalévenként
összeállított,függetlentanácsadókkal
ellenőriztetett lista szerint (World
Watch List) ma több mint hetven
olyanországvan,amelyrőlhatározot-
tan bizonyítható, hogy keresztény
lakosságaüldöztetéstszenved.
AzötveneslistaélénÉszak-Korea

áll,aholahivatalosvallásazateizmus,
s egyben – ahogy azOpenDoors
honlapjánaszerkesztőkfogalmaznak
–azegyedüli„isten”akommunista
diktátor,KimDzsongun.Aszervezet
adataiszerintaháromszázezerke-
resztény közül ötven-hetvenezer
sínylődikmunkatáborokban.
APakisztánbannevelkedettAszif

Mallelsősorbanszülőhazájánakke-
gyetlentörvénykezésétmutattabe.
Istenkáromlás okán bármelyik ke-
reszténybörtönbevethető,sakárha-
lálbüntetésselissújtható.Azőtvá-
dolómuszlimnakmégcsaktanúkkal
semkellalátámasztaniaállítását.Ki-
szolgáltatottakKrisztuskövetői,nem
véletlenhát,hogyazötveneslistajó-
részt olyan országokat tartalmaz,
amelyekbentöbbségébeniszlámhi-
tűekélnek.
Akonferenciárameghívottmásik

előadó,VízPéter, aChristianSolida-
rityInternational(NemzetköziKrisz-
tusiSzolidaritás)szervezetmagyaror-
szágiigazgatójaaznapihírekkelkezd-
tebeszámolóját.Nigériábanegyke-
resztény iskolából elraboltak több
mintkétszáztizenévesdiáklányt.Az
iszlám szélsőségesek nagy valószí-
nűséggelmegerőszakoltákésbizonyá-
raarrakényszerítikőket,hogynáluk
háromszor-négyszeridősebbférfiak-
hoz menjenek feleségül. Muszlim-
má,„igazhitűvé”kellválniuk,ellenke-
zőesetbenazéletükkelfizetnek…
Atudatosnépirtásmaisélőgya-

korlat. Semamásodik világháború
utánieszmélődés,semahágaibíró-
ságonzajlópereknemtudnakgátat
vetniazerőszaknak.
Mittehetünkmikereszténytestvé-

reinkért?–anapvégéneztakérdést
tettékfelismételőadóinknakakon-
ferenciaházigazdái:HorváthIstván,
az Aliansz munkatársa és e sorok
írójamintazEvangélikusKülmisszi-
óiEgyesületlelkészielnöke.Aválasz
egybecsengettamárciuselsőpénte-
kénsokevangélikusgyülekezetünk-
benismegtartottvilágimanapmottó-
jával:informáltanimádkozniésimád-
kozvacselekedni.

g B.PintérMárta
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Nagyköltőnk,Kolozsvárhűkróniká-
sa: Kányádi Sándor május 10-én
töltibenyolcvanötödikévét.Anap-
jaitazerdélyiGalambfalvaésBuda-
pestközöttmegosztóírószerényen
fogadja a jókívánságokat. Mondja
mostis:„Mennyireérdemlimegaz
emberadicséretet,azutódokésaz
utókordöntiel.Azigazimeg-
tiszteltetésazolvasóelismerése.”
Ebbennincshiány.Könyvün-

nepekenszívmelegdedikációi-
ra százak várakoznak, idősek
ésfiatalok.Hangoskodógyere-
kekmeseköteteitmutatják,ked-
vesversüket,sszínesceruzáju-
kat adjákneki, lánykákmézes
süteményekkel kedveskednek.
Mivelvívtakiaköltőeztaz

adakozószeretetet?
Mindenekelőtttehetségével.

Anehézerdélyikisebbségi lét
mindennapjainakfelmutatásá-
val, gyönyörű anyanyelvünk erejé-
vel…Háromkötetnyivers,fordítások
azerdélyiszászésjiddisnépköltészet-
ből,gyerekverseketösszegyűjtővá-
logatások:Abánatoskirálylánykút-
ja,Tavaszitarisznya. AViláglátott
egérkemeseregényétszinteminden
évbenmegjelentetivalamelyikkiadó.
Kányádi Sándor az ország mai

határain túlról az egyetemes ma-
gyarlíraélvonalábakerült.Azötve-
neséshatvanasévektőlsorjázókö-
teteibenottafelelet:kemény,kiküz-

döttmunkávalteremtettegyénivi-
lágot.AzegyszerűhangtólPetőfi és
anépköltészettermékenyítőhatásá-
valjutottelalétfilozófiainagykom-
pozícióig.Nemfeledvesohaaparasz-
tihétköznapokörömeitéstragédiá-
it,ahonnanelindult.Veretes,rímes
versekenát,érzékenybelsőritmusú

költeményekbőlépítkezett.Remény-
szavúésértékőrzőember,abizonyos-
ságpoétája.
Közösségnekbeszél,ésészrevétle-

nülközösségetteremt.Sokáigcsak
magyarszóthallóvárosában,Kolozs-
várottélt,deálmábanszülőfalujában
kalandozott.Onnanhozottújésúj
élményeket,hitetéserőt.Igazember-
séget. Remek miniatűrben fogal-
maztamegboldogságátszülőföldjé-
ről:„aszívemkolumbuszárbockosár-
ból/kiáltómatrózamikor/idáigér-

kezem//mindenmástájcsakóce-
án/ezittaföld/aföldnekem”(Mi-
korszülőföldjehatárátmegpillantja).
Kányádi Sándor bölcs és tiszta

ember.Örök tanító. Láttam lelkes
gyerekekvendégeként,előbbnépdalt
énekeltek:„Tavasziszélvizetáraszt,
/Virágom,virágom…”Másholvers-

ajándékotvittazsúfoltkönyvtár-
ba,megistanultákpercekalatt:
„Betemetettanagyhó/erdőt,
mezőt,rétet,/minden,minta
nagyanyó/haja,hófehérlett.//
Minden,mintanagyapó/baj-
sza,hófehérlett,/csakafekete-
rigó/maradtfeketének.”(Bete-
metettanagyhó)
Kányádinemszakadtelléte-

ző világától. Dialógust folytat
szüntelenül: ír,perel,óvésre-
ménytüzen.Költészetünknap-
számosa;nagymestereazegész
magyarnyelvterületnek.Benedek

Elek kezdeményezését folytatva a
legutóbbiidőkigszáználtöbbtalál-
kozóttartott.NemcsakaKárpát-me-
dencében, szerte a világban, ahol
szétszóratottmagyarokélnek.
Aköltőbefogadásánaktitkaköz-

vetlenségében van. Póztalanságá-
ban.Akinekpedigmegadatott,hogy
közvetlenközelrőlhalljaverseit,ere-
jétéseredetiségétnemkérdőjelezi
meg.Nemzetépítőszolgálatnakér-
ziaköltőéletét.

g FenyvesiFélixLajos

Harangfölirat
NyolcvanötévesKányádiSándor
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Ahogykorábbilapszámainkbanmár
jeleztük,Magyarországralátogatotta
híresamerikaievangélikusWartburg
Choir.Hazánkaközelegyhónaposeu-
rópaikörútonlévőhetvenhétfőskó-
rusmásodikállomásavolt,hiszenút-
jukat az erdélyi Nagyszebenben és
Medgyesen adott koncertjeik után
folytattáknálunk.
Április28-án,hétfőnesteérkeztek

megszállásukra,afótiKántorképzőIn-
tézetbe.Azutazástólfáradt,ámigen
lelkesközönségnekaSzélrózsaBand
adottéjszakábanyúlóörömkoncertet.
Anemzetközilegismertdaloknálaz
egészkórusegyemberkéntcsatlako-
zottazénekléshez.Azesteígynem-
csakaközönségnek,deelmondásuk
szerintaSzélrózsaBand tagjainakis
páratlanélménytnyújtott.
Amerikai vendégeink másnap az

OperaházzalésaMátyás-templommal
ismerkedtek,hajókáztakaDunán,éssé-
táltakabelvárosban.Esti–teltházas–
koncertjükreaRákospalotaiEvangéli-
kusEgyházközségnagytemplomában
kerültsor.Akiválóakusztikaiadottsá-
gokkalrendelkezőépületkupolájának
felújításaésfestéserohamléptekben,két
nappalakoncertelőttfejeződöttbe,így
nemcsakavendéglátógyülekezettag-
jai,hanemakoncertenmegjelentkivi-
telezőisbüszkénvehetettrésztezena
nemhivatalosfelavatáson.
Amegjelenteket és a kórust Po-

nicsánErzsébet, agyülekezetlelkésze
köszöntötte.AszünetbenGyőriGá-
bor esperesigeigondolataitlelkészfia,
GyőriDávid tolmácsolta.
Adr.LeeNelson vezetteWartburg

kórus bőkétórásműsorapáratlanze-
neiélménnyelajándékoztamegmind-
azokat,akikezenazalkalmontisztele-
tükettették.Azénekkarprofizmusára
jellemző,hogyolykorhihetetlenülbo-
nyolultdarabjaikatismindvégigkotta
nélkül,dramatikuselemekkelésmoz-
gássalkombinálvaadtákelő.Igennagy
hatásúvoltVeljoTormis észtzeneszer-
zőfinnnyelvűszövegreírt,Rauaneed-
mine(Átokavasra) címűdarabjának
abemutatása.AdarabKalevalaáltalih-
letettmondanivalójaszerintavasban
megbúvógonoszazemberellenfordul
magaazemberáltal.Haazemberek
nemhallgatnakajózanértelemszavá-
ra,akkoravaselpusztíthatmindenkit.
Természetesen az evangélium

örömhíre,Istendicsőítéseisfelcsen-
dültakórusénekeiben.Aközönség
vastapssaljutalmaztaazelőadókat.
Akoncertvégénarákospalotaiakfi-

nomrétesekkeléssüteményekkelhá-
láltákmegszeretetvendégségkereté-
benakórusnakéskísérőiknekakapott
zeneiélményt.Bízunkbenne,hogya
háromévmúlvaesedékeskövetkező
európaiturnéjánújraútbaejtihazán-
kataWartburgkórus.

g LászlóVirgil

Rákospalotán
koncertezettazamerikai

Wartburgkórus
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b Tíz év vel ez előtt szen tel ték új ra a fel újí tott és ki bő ví tett ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hont. En nek ap ro pó ján má jus
10-én egész na pos ren dez vény vár ja a hely szí nen az ér dek lő dő ket. He ti -
la punk aláb bi össze ál lí tá sá ban az in téz mény tör té ne tét és Szár szó va rá -
zsát kí ván juk fel idéz ni ko ra be li do ku men tu mok, il let ve az ÉvÉ let ké ré -
sé re írt sze mé lyes val lo má sok se gít sé gé vel – a kez de tek től a fel újí tá sig.

Szárszóiintézményünket1958ótaisme-
remszemtanúként.Szívesenemléke-
zemarraazidőre,amikorteológusko-
rombanbesegítőkéntkerékpáronszál-
lítottamamindennapifőzéshezszük-
ségesnyersanyagot,majdúgynevezett
udvaroskénttettemmindazt,amirea
megbízatásomszólt–példáulazebéd-
lőtisztántartása,dehozzátartozottaz
asztalokebédelőttirendezéseis.Teo-
lógushallgatóként szinte harcoltunk
ezértalehetőségért,mertnemcsakdol-
goztunk,hanemnyaralhattunkis.
Aleghűségesebbszárszóimunka-

társ egy kerékpár volt, amelynek
karbantartása is a mi feladataink
közétartozott–asajátérdekünkben.
Kiemlékezikmamára„saller”szó-
ra?Pedigezakkoramindennapos
szókincs része volt: a gumidefekt
„meggyógyításához”használtuk.
Aszárszóiüdülőbenelsődlegescél

akikapcsolódásvolt,mindenkiigye-
kezetterőtgyűjteniazotthoniszol-
gálatokhoz.Afiatalokgyakranhoz-
zájárultakegy-egytarkaesttelavi-
dámhangulathoz.Egyházinagyjaink
isittüdültekegyüttpingpongozva,
röplabdázvaatöbbiekkel.
Abbanazidőbenritkaságnakszá-

mított,ígyfeltűnővolt,havalakiau-
tónérkezett.Ezértváltfelejthetetlen-
néegyiklelkészünkérkezése,amelyet
azegyikrendezvényenkisversikében
meg is örökítettek az üdülőtársak:
„Degyönyörűkocsi,nahát,/Savo-
lánnálStefánBachát.”Akocsipedig
egyMoszkvicsvolt.

Másfélévtizeddelkésőbbmárszü-
lőkéntterelgettükaránkbízottakat.
Amitkorábbannemértettünk,most
amagunkbőrénéreztük:nemegy-
szerű feladat a gyermeknevelés…
Egy-egy„csődhelyzetben”ugrattukis
egymástLuther „tükör” szavát fel-
idézve. Reformátorunk ugyanis a
gyermeketatükörhözhasonlította,
hiszenaztvetítitovább,amitotthon
lát.Arégiépülethitéletétszervezve
lelkésztársaimmalekkormárfelvált-
va tartottunk huszonöt-harmincöt
gyermeknekgyermek-istentisztelete-
ket,vagytartottuképpvelepárhuza-
mosanafelnőttalkalmakat.
Külön fejezet volt a gyermekek

úszásoktatása.Amellúszáslábtem-
pójánakkísérőszövegeezvolt:„Ha-
sadalá,szét,össze!”Haezelhangzott,
nemkellettkétszermondani,hogy
irányavíz!Elégvoltennyi…
Balatonszárszó jól működött a

pontosságranevelésbenis.Sőtoly-
korfordultakocka–haszülőkésett
azebédről,megszólaltagyermekkó-
rus:„Elkésettamaci!”HálaIstennek,
mégélnekazegykori„macik”!
Azutóbbiévekben,évtizedekben

nagyszülőkénttalálkozunkazegyko-
riüdülőtársakkalBalatonszárszón,de
márazunokáinkegyeztetikanyári
találkozóidőpontját…

g Id.KáposztaLajos

Egykorésmost

Azevangélikusüdülőnemcsakalelkitöltekezésésatesti
felüdülésszínhelye–életreszólóbarátságokisköttetnek,
vagyakárkésőbbiházasságokalapjáulszolgálónagyta-
lálkozásokiszajlanakfalaiközött.Nemvoltezmásképp

az1960-asévekbensem.Bizonyítékulálljonittháromes-
küvőifotó.Azakkoriifjúpárokazótamárvagymegün-
nepelhettékazötvenedikházasságiévfordulójukat,vagy
közelednekhozzá.

Szárszóitalálkozások,
amelyekbőlházasságlett

BaranyayStefánia
ésRadocsányiFerenc

SolymárÁgnes
és BaranyayKálmán

PappEdit
ésKendehGyörgyLátványtervazújárvaháziüdülőről
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2004–afelújításutániépületszentelés.WolfgangTöllner,IttzésJános,D.Sze-
bikImre,KáposztaLajos,KendehGyörgy,BenczúrLászló,VéghSzabolcs
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KáldyZoltánésNagyGyulapingpon-
gozásközben

Ebéd-előkészítésa’60-asévekben

k
a

r
d

o
S

 J
ó

z
S

e
f 

f
e

lv
é

t
e

le

f
o

r
r

á
S

: 
e

v
a

n
g

é
li

k
u

S
 o

r
S

z
á

g
o

S
 l

e
v

é
lt

á
r

f
o

r
r

á
S

: 
c

S
a

lá
d

i 
a

r
c

h
ív

u
M

o
k

A budapesti székhelyű Protestáns
Országos Árvaegylet igazgatóhe-
lyettesének, majd fél év múlva –
1932nyarán–igazgatójánakNikelsz-
kyZoltánt (1886–1936),aszarvasiTa-
nítóképzőIntézetnyugalmazottigaz-
gatóját,voltszékesfővárositörvény-
hatóságibizottságitagot,evangélikus
egyházfelügyelőtneveztékki.Nem-
csakalegújabbpedagógiaikövetel-
ményeknekmegfelelőenmodernizál-
taaBudapestVII.,Rózsáktereiin-
tézménybenzajlóárvaházinevelést
– az árvákat jelképes családokba
osztotta,illetvehangszertistanultak
–,deaz1930-asévekgazdaságivilág-
válságátazőtakarékosságiintézke-
déseivelvészeltékát.
A balatonszárszói üdülő is –

amelyneknemcsakanyagi,depeda-
gógiaiháttere isvolt–azigazgató
bölcselőrelátásánakeredményeként
jöttlétre:„Nikelszkyigazgatóismer-
tetiazokatatapasztalatait,amelyeket
az1932.évnyaránszerzett,amikor
ugyanisnemmentazárvaházegyüt-
tesnyaralásra,hanemavisszamaradt
növendékekkülönbözőnyaraltatási
akciókrévénjutottaknyaraláshoz.Ál-
líthatja,hogyazekkéntmáshelyreke-
rültgyermekekkizökkentekazárva-
házban meghonosodott légkörből,
viselkedésből és fegyelemből, és új
társaikigenrosszbefolyássalvoltak
rájuk.Aszeptemberhónapjóformán
mássalsemteltel,mintezeknekanö-
vendékeknekamegjavításávalésaz
árvaházirendhezésfegyelemhezva-
lószoktatásával.”(RészletaProtestáns
OrszágosÁrvaegyletférfi-ésnővá-
lasztmánya1932.december12-iülé-
sénekjegyzőkönyvéből.)
„Azárváknyaraltatásánakkiadá-

samegtakaríthatólenne,haazÁrva-
egyletmegfelelőhelyentelketvásá-
rol,arra100gyermeketésakísérő-
ket befogadó megfelelő épületet
emel. Ebben a nyári hónapokra
visszamaradó 60 árva gyermeken

kívül40fizetőgyermeketistart.Szá-
mításomszerinta40fizetőgyermek
tartásdíjafedeznéacsaknem60ár-
va gyermek tartási költségét is.”
(Részlet Nikelszky igazgató 1932.
december 12-ei előterjesztéséből.)
Ezen előzmények után kerülhe-

tettsor1933.június29-énazújonnan
épültüdülőfelavatására.Azünnep-
ségen dr. Pesthy Pál nyugalmazott
igazságügy-miniszter,azárvaegyletel-
nökeköszöntötteazegybegyűlteket.
ÜnnepibeszédetMedgyaszayVince
reformátusegyházkerületifőjegyző,
magyarkirályifőtanácsosmondott,az
épületetD.dr.RaffaySándor evangé-
likuspüspökáldottameg.
Avízpartiüdülőaz1950-esévekig

vártaazárvaházigyermekeket.Azál-
lamosításidőszakábanaProtestáns
ÁrvaháziAlapítvány,hogymentsea
még menthetőt, vagyonátruházási
szerződésselaMagyarországiEvan-
gélikus Egyházegyetemnek adta át
külön kezelendő vagyonát, így a
szárszóinyaralótis.Egy1951-esdön-
tés értelmében kimondatott: „Az
üdülőtazegyházidolgozókshozzá-
tartozóinak,gyermekeineküdülteté-
sérekellmáranyárfolyamánbeál-
lítani.Üdültetésutánaházbankon-
ferenciákrendezéséreadunkalkal-
mat.”(Részletaz1951.március16-ai
jegyzőkönyvből.)
Szárszóattólkezdvenagyonsok

emberéletébenmeghatározóvávált.
Akonferenciákésmáshitéletialkal-
mak sokak számára az Isten ügye
melletti elköteleződést hozták. A
felhőtlennyaralásokpedignemcsak
pihenésselajándékoztákmegaven-
dégeket,deolyantalálkozásokat is
tartogattak,amelyekbőléletreszóló
barátságokvagyéppenházasságok
születtek.Ígylettabalatonszárszói
üdülő-éskonferencia-központtör-
téneteegybencsaládokgenerációi-
naktörténeteis…

g bzs.

akezdetek
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Arendszerváltásután,akilencvenesévektőlegyházunknakisalkalmanyílt,hogyátgondol-
jalehetőségeit,ésújraszervezzeműködésiterületeit.Mindehhezfontossegítségetnyújtott
aBajorEvangélikusEgyházzal1992-benkötötttámogatásiszerződésáltalbiztosítottjelen-
tősanyagisegítség.Ezenösszegekfelhasználásávalazéveksorántemplomokújulhattakmeg,
iskolák,diakóniaiintézményekindulhattakel,éssokszórványlelkészigépkocsitisvehettünk.
Bajortámogatással1999tavaszánelkészültamamárOrdassLajosEvangélikusOktatá-

siKözpontnevetviselőkonferencia-központunkRévfülöpön.Ezutánkerülhetettsorakét-
ezresévekelejénarra,hogyegyházunkbelekezdjenabalatonszárszóiüdülőteljesmegújí-
tásábaBenczúrLászló kerületifelügyelő,Ybl-díjasépítészterveialapján.

g D.dr.HarmatiBélanyugalmazottpüspök
AzzalbízottmegHarmatiBéla püspök1988ta-
vaszán,hogyegyáltalamösszeállítottstábbalBa-
latonszárszóntizennyolcévfölöttifiatalokszá-
márarendezzünkkonferenciákat.Addigugyan-
iscsakGyenesdiásonlehettekifjúságitáborok,
aholcsaktizennyolcévalattiakatfogadhattunk.
Azelsőszárszóikonferenciánmagunksem

hittükvolna,hogyszinteforradalmihangulat-
banzajlikmajdazanyárvégihét,amelyenele-
mierővelfogalmazódikmegegyönállóifjúsá-
gi szervezet létrehozása. Ez lett a Magyar
EvangélikusIfjúságiSzövetség,aMevisz.
Attólazévtőlkezdvepedigmindenaugusztus

végénkétifjúságikonferenciátszerveztünka„ré-

giSzárszón”.Leakalappalazakkorigondnok,
dr.RédeyPálné,Ditta előtt,mertazonnalráhan-
golódottazépületbenaddigszokatlanformára.
Asoklelkiélménytéspezsgővitákatisho-

zóelőadásokatazebédlőben,azistentisztele-
teketésabibliaköröket többnyireaBalaton
partjántartottuk.Igaz,maiszemmelnomádkö-
rülményekközöttlaktunk–példáulaközelszáz
főrekétzuhanyozóésnégyWCjutott,atábo-
rozóktöbbségepedigemeleteságyakonaludt
anagyhálóhelyiségekben–,demiakkorúgy
éreztük,semmibennemszenvedünkhiányt.Ál-
dottalkalmakvoltak!

g Dr.FabinyTamás

ameviszbölcsője

b Sok mai fel nőtt egy ház tag szá má ra meg -
ha tá ro zók vol tak a múlt szá zad má so dik
fe lé ben a „hí res” ba la to ni evan gé li kus
üdü lők, az ott zaj ló prog ra mok. A le gen -
dás gye ne si tá bo rok mel lett a ki csit fel nőt -
tebb kor osz tály nak a szár szói tá bo rok
je len tet tek élet re szó ló él ményt.

AzaugusztusibalatoninyárbanSzárszó1.ésSzár-
szó2.névenegyetemistakorúfiataloknakszer-
veztünktáborokat.Emlékszem,előszörcsakse-
gítőkéntmentünkférjemmelegyüttSzárszóra,
majdegyidőután–akkormáregyetemilelkész-
ként–avezetőicsapatbanishelyetkaptunk.
Ahelyvarázsaévrőlévremagávalragadott

bennünket.Azakkoriebédlő,amelyteljesen
multifunkcióshelyiségkéntszolgálthelyszíné-
üláhítatoknak,előadásoknakésperszeazét-
kezésnekis.Afolyosóvagyarégigerendásszo-
bák,amelyekazépítésztervezőibravúrjának
köszönhetőenmegmaradtakazakkoriépület-
ből.Azudvarszinténamúltszázadüdülőiro-
mantikájátképviselte–anagyfák,padok,ahin-
ta,aBalaton-part,amelyekmellettszerelmek
szövődtek,életreszólóbarátságokalakultak,és
aközösségerejévelsokaknakIstenbevetetthi-
teerősödhetettmeg.
Ezamárakkorisidillikörnyezettökéletes

helyszíntnyújtottazéppenszerveződőegye-

temiifjúságnak.Hosszúévtizedektiltásaután
egyházunk1993-tólszervezhetteújjáhivatalos
formábanisazegyetemigyülekezetet.Egyilyen
közösségújjászerveződéséheznagysegítséget
jelentettanyáriszárszóitábor,hiszenazidejá-
ró,egyetemistaésfőiskoláskorúfiatalokaleg-
nagyobbszámbanegyszerre,egyazonhelyen
ittvoltakmegtalálhatók.
Nemvéletlenhát,hogy1993-banSzárszón

indultazegyetemigyülekezet.Azelkövetke-
zendőévekbenleginkábbamáregyetemiifi-
sekéreztékmagukénakaszárszóikonferenci-
ázást,éstölthettekegyüttegyhetetnyáronis,
felkészülveaszeptemberiévkezdésre.
Táborozásainkidejénmindigszívesentar-

tottunkaBalatonpartjánnyitó,illetvezáróis-
tentiszteleteket,-áhítatokat.Innenindultunk
kirándulásokra,focimeccsekrevagycsakafa-
luba,mégarégibüfésorraegykissétára.
Atáborokvezetőibizonyáramindannyian

szívesenemlékeznekaközösszolgálatokraés
komolybarátságokkialakulására.Együtttábo-
rozottakkoribanFabinyTamás,LaborcziGé-
za,SzeverényiJános,HafenscherKároly,Joób
Máté,Kendeh-KirchknopfPéter,KrámerGyörgy
ésmégsokanazakkorilelkészekésteológusok
közül,akiktöbbvagytaláncsakegy-egyalka-
lommal,derésztvettekaközösszárszóitábo-
rozásokban.

g PángyánszkyÁgnes
korábbiegyetemilelkész

Konferenciáka90-esévekben

b Az ál la mo sí tás utá ni idő szak tól egy há zi
üdü lő ként hasz nált ba la ton szár szói épü let -
együt tes fel újí tá sa a ké tez res évek ele jé re
ha laszt ha tat lan ná vált. A re no vá lás és a bő -
ví tés Ben czúr Lász ló ter vei alap ján zaj -
lott. Az Ybl-dí jas épí tész mér nök kel, az
Észa ki Egy ház ke rü let tisz te let be li fel ügye -
lő jé vel a ház hoz és az át ala kí tás hoz kö tő -
dő em lé ke i ről be szél get tünk.

–Felügyelőúrmikorjártelőszörabalatonszár-
szóiüdülőben?
–Mégkisgyermekkoromban,az1950-es

évekelején.Csupánegynapramentünk,ésén
csak„potyautas”voltamazautóban,dearra
emlékszem,hogymégazárvagyerekeküdül-
tekott.AkövetkezőnyáronviszontSzántó
nagymamámmaléskétnagyobbtestvérem-
melegyüttmármiisSzárszónnyaraltunk.At-
tólkezdvemindamainapigrendszeresven-
dégevoltamésvagyokaháznak.
–Gondolom,sokkedvesemlékfűziarégi

Szárszóhoz…
–Nagyonsok.Mindignagyoncsaládias

voltahangulat.Akomfortnélküliházban
sokszoragyerekeksegítettekakútbólvizet
húzniafőzéshez,mosogatáshoz.Cserébepél-
dáulid.BachátPistabácsiakkorilelkész-igaz-
gatófelesége,Etusnéni,akiakonyhátvezet-
te,avacsoraelkészítéseutánmegpucoltaésel-
készítettenekünkapecázássoránkifogottha-
lacskáinkat.
Azüdülőmostaniparkolójahelyénnagyröp-

labdapályavolt.Hatalmasmeccsekzajlottakott
–sokszormégaszomszédnyaralókbólisátjöt-
tek, és egymás ellen folyt a játék. Ezekbe a
meccsekbemindenkiszívesenbeállt:nemcsaka
fiatalok,demégazottnyaralóteológiaiprofesszo-
rokis,példáulNagyGyula vagyPrőhleKároly.
Egyébkéntcsaládjukkalegyüttazakkoriegy-

házvezetőkisszívesenpihentekSzárszón:Grün-
valszkyKárolyék,PálfyMiklósék,RédeyPálék,hogy
csaknéhányukatemlítsem.Emellettalelkészikar-
bólissokanjártakoda.Nagyszeretettelemlék-
szem vissza példáulDanhauser Lászlóra, aki
nagyonértettagyerekeknyelvén.Hűvös,esősidő-
ben a vezetésével nemegyszer széthúztuk az
ebédlőbenazasztalokat,ésórákigjátszottunk.
Idősebbkoromban,amikormégnemteológus-

hallgatóksegítettekakonyhakörül,magamisjár-
tamSzárszórasegítőnek.Későbbpedigacsalá-
dommalnyaraltunkrendszeresenott.
–Jólgondolom,hogyennekazérzelmikötő-

désnekszerepevoltabban,hogytizenháromév-
velezelőttmilyentervekszülettekarajzaszta-
lánafelújításhozésbővítéshez?
–Természetesen.Azötvenesévektőlszemé-

lyesennyomonkövethettemazépületsorsát.Az
eredeti,Halaprajzúépületbenannakidejénató
felőliésazutcafrontioldalonkét-kétnagyközös-
ségihálószoba–különlány-ésfiúszoba–volt,
közöttükatanárihálóval.Ahosszúfolyosónto-
vábbitanárihálószobákatalakítottakki.Akony-
haésazebédlőafolyosórólnyílt.Azudvaronvolt
egygazdaságiépület,illetveegynyitottszaletli
is.Ennektetejénálltazaharang,amelymaisáhí-
tatrahív,illetvejelziazétkezésidőpontját.
A ház teljesen komfort nélküli volt, négy

„pottyantós”árnyékszékkel,atisztálkodásrape-
digatermekbeállítottlavórszolgált.Megper-
szeaBalatonvize…
–Amikormárevangélikusüdülőkéntfunkci-

onáltaház,történtvalamiváltozás?
–Ahelyiségekelrendezésesokáigígymaradt,

azzalakülönbséggel,hogyafolyosóiszobákathá-
zaspárok,családokkaptákmeg,illetvekétna-
gyobbszobaapüspököknekvoltfenntartva.
Az évek során azért történtek kisebb-na-

gyobbátalakítások.KardosJózsef lelkész-igazga-

tóidejénpéldáulbevezettékaházbaavizet,va-
lamintkétzuhanyésnégyangolWCiskészült.
–Ezazértamaiszigorúelőírásoknaknemfe-

lelnemeg…
–Márakilencvenesévekvégefeléisegyresür-

getőbbnek éreztük a felújítást, különösen a
konyhátésazebédlőtilletően.Egyértelművévált,
hogyazokatlekellbontani.Hálásakvoltunk-va-
gyunkbajortestvéreinknekanagyvonalúanya-
gitámogatásért,amely2001-benlehetővétette
amunkákelkezdését.
–Atervezésnélmelyekvoltakafőirányelvek?
–Aszobákatmagábanfoglalóépületszárny

stílusából,hangulatábólszerettemvolnaminél

többetátmenteniúgy,hogyközbenmindegyik
hálósajátfürdőszobátéstárolószekrényekkelel-
látottkiselőszobátiskapjon.Aholtudtunk,eme-
letetiskialakítottunk,hogyegyidőbenminéltöbb
vendégetfogadhassonazintézmény.
Akonyha,étteremésaközösségihelyiségúj

szárnybakerült–eztnemisakartukarégihez
hasonlóvátenni.Akétépületetüvegfolyosóköti
össze.
–Arégiotthoncsakkoranyártólszeptember

közepéigüzemelt,ajelenlegiviszontegészévben
várjaazodaérkezőket.
– Az átalakítás kezdetén mi is csak nyári

funkcióbangondolkodtunk.Azépítkezéselején
azonbanabajordelegációmegtekintetteamun-
kálatokat,ésazttanácsolták,téliesítsünk.Ígyaz
otthonnemcsaknyáriüdülésreleszalkalmas–
mondták–,hanemkonferenciákmegtartására
is.Azehhezszükségesanyagiakatisfelajánlot-
ták.A2004.május15-iszentelésenatestvéregy-
házatWolfgangTöllner egyházfőtanácsoskép-
viselte,akirésztvettafelavatásünnepiliturgi-
ájábanis.EgyKrisztusraemlékeztetőkeresztet
ajándékozottamisszióiközpontnak,ezmaisott
találhatóakápolnahomlokzatifalán.
–Egymásikszembeötlőváltozásazintézmény

udvarántörtént.Arégiépületeketsokkaltöbbfa
ésbokorvettekörül,mostviszontsokkaltágasabb,
levegősebbazudvar.Szándékosanalakítottákígy?
–Régenazutcafrontfelől,akerítésenbelülje-

genyesorhúzódott.Ezekafákazonbanmárna-
gyonöregekvoltak,ígymégazátalakításmeg-
kezdéseelőttkivágtákőket.Apartonissokva-
donnőttnyárfaállt,amelyekméretüknélfogva
aviharbanéletveszélytjelentettek.Előfordult,
hogyazegyiküképpaházradőltrá,készcsoda,
hogysenkineknemesettbaja.
Azépítkezéssoránezeketafákatcsakrész-

benakartukpótolni.Nemcsakafentemlítettve-
szélyforrástszerettükvolnaelkerülni,hanemegy
olyanterületetkívántunkkialakítaniazépületek
ölelésében,amelyennyugágyakatlehetelhelyez-
ni,illetveagyermekekszámárajátszóteretissze-
rettünkvolnakialakítani.
–Mostmitváltoztatnaazépületegyüttesen?
–Gondolkodunkazon,hogyanlehetneazét-

teremfelettikonferenciatermetkibővíteni,ugyan-
is,hálaIstennek,sokszorkicsinekbizonyul.Ezis
jelzi:aszárszóiotthonranagyszükségvan.

g BodaZsuzsa

Régiházbólújat
BeszélgetésBenczúrLászlóYbl-díjasépítészmérnökkel
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Ameddigcsakvisszatudokemlékez-
ni,mindigvoltazéletembenegy-két
fontosfabarátom.
Alegelsőaszülőházamudvaránál-

lóbarackfavolt.Azontanultammeg
fáramászni.Jókislépcsőságaivoltak,
kényelmesenfellépegethettemrajtuk,
minthacsakjóságosanelőkészítették
volna számomra, hogy bátorságot
nyerjekazéletmagasbatörőútjaihoz.
Ennekafánakazágaingyűltünk

összedélutánonkéntazutcabeligye-
rekcsapattalmindenfélefontosdol-
gotmegbeszélni.Ottdöntöttükel,ki
etetimásnapasününket,éskiláto-
gatjamegVilmanénit, akimindig
egyedülvannélkülünk.Megvitattuk
aziskolábantörténteket,éstovább-
adtukamatekházimegoldását.
Aztánvalahogymegnőttünk,keve-

sebbfigyelmemjutotterreafára.Nem
isvettemészre,hogypontosanmikor
kezdettelkorhadni.Szégyenkezveés
döbbentenálltammegapukámmellett,
akifűrésszeléppennekilátottvolnaki-
vágniakipusztult,öregbarackfát.
–Ne,apu,ne!–könyörögtem.–

Eztnemvághatodki.Ezennőttünk
fel.Teistudod,mitjelentezafa!
– De hát vége van, láthatod –

mutattaaporladóágonamegmásít-
hatatlant.
–Igen,de…–nemtudtam,mivel

érveljek.
Öcsémmentettemegahelyzetet.
–Juhé!Telepítekrátillandsiákat.

Úgyisrégenszerettemvolnaköze-
lebbrőlmegismerniezeketakorha-
déklakónövényeket.
Apukámfejcsóválva,mosolyogva

eresztetteleafűrésztmagamellé.
–Najó,kaptokegykisidőt.
Öcsémmelmegöleltük egymást.

Boldogok voltunk, mintha valami
kedvesrokontvagyismerőstmentet-
tünkvolnameg.
Aztazonbanalighittemel,hogy

öcsémbetartjaaszavát.Rengetegnö-

vénye volt, és azokkal temérdek
munka,miértakarnamégújakat?De
tévedtem.
Amiöreg,elkorhadtbarackfánk

hamarosanegészenújszerepetka-
pott:akertünkdíszelett.Lépcsősen
nőttágainaktövébe–hónaljaiba–
bozontos,bolondosbroméliákkerül-
tek,amelyekőrültmódnőniésvirul-
nikezdtek.Afatelis-telelettminden-
félekülönösalakúésegzotikus,tar-
ka-barkavirággal.Hajladoztak,bil-
legtek,mindenkimegcsodáltaőket,
akicsakbelépettakapun.
Azöregbarackfaszebbésfonto-

sabblett,mintvalahavolt.Maisáll.
Akiarra jár,nézzemeg,hacsodát
akarlátni.

* * *

Amásodikkedvesfám–anagykör-
tefa–aszőlőskertünkbenállt.Hatal-
mas,terebélyesóriásvolt,atetejéről
messzebeláttaazemberakörnyéket.
Kényelmesághajlataibanjólellehetett
helyezkedni,szinteészrevehetetlenül
megbújniavilágelől.Tizenévestitka-
imatittgondoltamvégig,rengetegetol-
vastam,ésazegyikodvábantartottam
anaplómat,amelybesokszámomra
fontosérzést,gondolatotjegyeztembe.
Más haszna egyébként

aligvoltanagykörtefának,
mertcsupánvalamiszeren-
csétlenkisvadgubicsokatter-
mettszegény.Apukámnemesí-
tőszándékkaltartottacsakmeg.Hol
egyik,holmásikágábaszemzett,oltott
valaminagyszemű,ízleteskörtét,de
ezek–talánéppazörököságramász-
kálásaimmiatt–folytonleszáradtak,
elsorvadtak.Maradtak
a vackorméretű kis

gubók.Aztánegyidőmúlvamárazis
csakpárszem.
Énközbenelkerültemotthonról,

alig-alig jutottamkiaszőlőskertbe,
másfeléjártakmáragondolataimis.
Aszüleimegydarabigmégisminden
ősszel–bárholvoltamis–összeszed-
téknekemaztakosárnyiaprókörtét,
éselküldtékutánammintasajátomat.
Évekkelkésőbbegynyáriviharban

villámcsapottamióriásunkba.Úgy
hasítottaszétéspörzsöltemeg,hogy
nemvolttovábbmitmentenirajta.
Nehézszívvelsiettemkiutoljára

megnézni a nagy körtefát, amely
annyiemlékemnekvolttanújaoly

sokáig.
Azelszenesedett

fatörzsoldalában
összepön-

dörödve, megfe-
ketedveottlapultazén

kisnaplóm–
olvashatatlanná

váltan. Fa barátom
holtábanishűségesőriző-

jemaradtatitkaimnak.

* * *

Nagyiéknakidőskorukbankel-
lettújházbaköl-

tözniük.Ígyhoztaaszükség,akény-
szer.Megtettékeztalépést,deked-
vetlenül,örökkéarégit,amegszokot-
tatsírtákvissza.Későősztőlakövet-
kezőnyárderekáignemhallottunk
mást, csak azt,mimiért volt jobb
amott.Azelsőolyandolog,amelyfel-
villanyoztaőketazújhelyen,aszil-
vafavolt.
Öreg,göcsörtösfavoltmár,jócs-

kánráilletta„szilvanéni”név,ahogy
mi, gyerekek hívtuk. Nem is ter-
mett csakpár szemet,deazolyan
volt, hogy csodájára járt az egész

család.Lószemnyihatalmas,lé-
dús,mesésgyümölcsöt.Csak
hátbizonykeveset.
Nagyiékámulvaés vágya-

kozvanéztékakistálnyiszilvát.
Bárcsaklehetnetennivalamit!

Öcsémről
akkormárlátszott,hogy
kertész lesz. Minden

pénzétnövényekreköltötte,min-
denidejébenazokkörültett-vett,
mégakezébenlevőkönyvekis
valahogymindvirágokkalmeg
szőlőfajtákkal voltak tele. Rá
szegeződötthátmindenpillan-
tás.Haőnemtudsegítenia

fán,akkorsenki.

Öcsém a fejét vakargatta, nem
ígértsemmit,debelelapozottnéhány
könyvébe, telefonált egyet-kettőt,
aztánmetszőollótragadott,ésmun-
káhozlátott.
Haőszinteakaroklenni,nembír-

tammegszólalniattól,amitművelt.
De nem csak én. Az egész család
döbbentcsendbenbámultaarette-
netesrombolást.Csaknagyanyámsá-
pítozott:„Jaj,mégaztis?Aztmárne!
Soklesz!”
Csakúgyröpködtekazágak,alak-

talanodottafa,párpercalattcsakegy
kopasz kóró maradt meg belőle.
Tudtuk:ezittavég.
Senkinemszóltsemmit,csakbe-

vonultunkaházba,mintvalamigyá-
szolórokonság.Apapatöltöttegy
kupicapálinkátapukámnak,össze-
koccintották a poharat, na, ennek
annyi.
Hiábana,gyerekmégazagyerek.

Amúgysevoltmársokéletabbana
fában.Mindegyis.
Aztánelisfeledkezettmindenkia

balulsikerült
fametszésről.
Egészennyár
elejéig,ami-
korraako-
paszkóró

gyönyörű új
ágakathozott,amelyek

majdleszakadtakaham-
vaskék,nagyranőttgyü-
mölcsöktől.Afavalóság-

galmegfiatalodott.
– Frissítő metszés – mondta

öcséméppenolyantermészeteshan-
gon, mint ahogy Aladár beszél a
Mézgacsaládbanmitsemértőcsa-
ládtagjaival.
Mindenesetrecsodájárajártafél

utcamegazegészrokonságalósze-
műszilvafamegifjodásának.Éstalán
ezissegítettabban,hogynagyiékvé-
gülotthonrataláltakazújházban.

FüllerTímeaírásai

madarak,fák,emlékek

Azégbeemelkedőmadarakmindig
lenyűgöztek.Csodáltamésirigyeltem
őket szárnyukért, szabadságukért,
ahatártalantérért,amelyetarepü-
lésadnekik.Deigazánszeretnicsak
néhánymadaratsikerült.Személyes
ismerőseimet,akikottéltekaköze-
lünkbenkedvesenésbosszantón–
szinteszemtelenülközel,deközben
azértelérhetetlenültávol.
ElsőkedvencemBlankavolt.Blan-

ka–akiegyébkéntTelekiBlankáról
kaptaanevét–búbosbankavolt,és
éppenakkorlettszerelmes,amikor
mi – sok küszködés és fáradságos
munkaután–végreelkészültünka
kicsiszőlőskertiházunkkal.
Deszkákbóltákolt,csöppmenedék

voltezcsupán.Aprócskaszerszámos
kamrábólmegegy–esőellenéppen
elégséges – pirinyó szobácskából
állt. Akkorka csak, hogy szükség
eseténacsaládnakmindanégytag-
ja–haszűkösenis–elfértbenne.
Örültünk ennek a kunyhónak,

mertmesszevoltaszőlőskertahá-
zunktól,éshaeleredtazeső,bizony
előfordult,hogybőrigáztunk.Most
legalábbleszholmeghúznimagun-
kat,gondoltukelégedetten.
Csakazvoltabaj,hogyBlankais

ígygondolta.Szószerint.Amikorleg-
közelebb megérkeztünk kis birto-
kunkra, a deszkából tákolt asztal
közepénrendetlenkismadárfészket
találtunk.Voltabbanminden:hajlós
ágak, széna, szőlőkötözésre hasz-
nált fonalmaradékok, szösz, pity-
pangpehely.
Apukám haragosan nézett le a

csúfkiskupacra,éshiábasajnálkoz-
tunkkörülötte,egyszerűenkitettea
házbólazegészet.„Ezamifészkünk,
idenefészkeljenmadár.Ottvanne-

kiazegészerdő,agyümölcsfák,leg-
rosszabb esetben a tető rései, ez
mártúlzás.”
Blankaazonbannemadtafelilyen

könnyen. Mire legközelebb men-
tünk,márnemcsakfészek,hanemto-
jásokisvoltakazasztalunkon,ama-
dármama pedig úgy nézett ránk,
mintvalamibetolakodókra.
Mindannyianmeglepődtünkper-

sze,ésBlankaisfelmérte,hogymiva-
gyunk többségben, tehát elrepült,
deazügyezzelmégnemrendező-
dött.Atojásokottlapultakakócos
kisfészekbenmelegenéstitkoskis
életekkelteli.
Ezmárapukámnakissokvolt.Itt

márelkezdődöttvalami,amitkárlen-
netönkretenni.Néztebosszankod-
va,fejétcsóválvaafészket,mitcsi-
náljonvele.Végülegydeszkadarab-
ra áttolta, és átrakta a szerszámos
kamrába, hátha Blanka elfogadná
aztaszerényebbkisodútis.
Aznap hiába tett-vett a család,

nem sokra jutottunk. Mindenki a
madármamátleste,akikiishasznál-
taaprimadonnaszerepmindenlehe-
tőségét. Szívszorító magánszámot
adottelő,minthacsakkicsinyeitsi-
ratná,aztánmegátcsapottaszava
szemrehányóba. Jól letorkolt ben-
nünket,amiérttönkretettükacsalá-
diéletét.Végülanyitottkamraajtó-
ról a csukott szobaajtóra röpült,
minthaígypróbálnajobbbelátásra
bírnibennünket.
Milegalábbisígyéltükmegazőkis

egyhangúdudogását.Egybiztos,afé-
szekegyóránbelülvisszakerültahe-
lyére.(Akarommondani:aszobába,

azasztalra.Mertazértahelyénekne-
vezni túlzás lenne.) Blanka pedig
királynőiméltósággalelfoglaltahelyét
atojásokon.
Ajavaazonbancsakezutánkövet-

kezett.Blankaugyanisnemvoltva-
lami igényes nőszemély. Finoman
fogalmazva:ritkántakarított.Vagy
meglehet,hogysoha.Afészeknekha-
marosan olyan szaga lett, hogy az
embernekmenekülnitámadtkedve.
Reménykedtünk, hogy talán az

anyaság majd felébreszti benne a
higiénia iránti igényt, de csalód-
nunkkellett.
Blankavalószínűlegnagyonbarát-

ságosnak,otthonosnaktalálhattaa
fertelmes bűzt, amelyet árasztott,
mertkitartóanragaszkodotthozzá.
Pedigpróbáltuksegíteni.Előszöraz
ajtóelőtthagytunknekiegylavórban
vizet, aztán az ajtót résnyire tárva
egyenesenazorraeléraktunkleegy
mosdótálkát,demindkettőhidegen
hagyta.Sőt.Legyünkőszinték,Blan-
kaaszószorosértelmébentojtami
kezdeményezéseinkre.

* * *

Aprócskavigasztjelentettszámunk-
raajókéthétutánkikeltkismada-
rakcérnavékonyhangja.Kedvesvolt
ezakishang,mitöbb,akopasz,csu-
paszájjószágokatmegisleshettük,
azanyjuknemféltettetőlünk.Sőtaz
apjuk–BlankaKettő–sem,mertegy
időutánugyemégiscsakészrevettük,
hogyBlankábólminimumkettővan,
különbenképtelenséglenneellátnia
megszaporodottkiscsaládot.
Acsöppmihasznákszintemegál-

lásnélkülsivítottak,tátogtakéselé-
gedetlenkedtek.Avégéretulajdon-
képpenmegisértettükBlankaha-
nyagságát.Hajobbanmeggondoljuk,
fogalmamsincs,nekemmaradna-e
erőm takarítani,ha egyiknapról a
másikrahirtelenötapróságellátásá-
rólkellenegondoskodnom.
Ettől kezdve elfogadtuk Blankát

úgy,ahogyvolt.Büdösnek,gyagyás-
nak,tiszteletreméltónak.Olyanvolt,
mint egy örökké futkosó (röpkö-
dő?),önmagátutolérniképtelen,túl-
hajszoltanya.

* * *

Ígyéldegéltünkegymásmelletthe-
tekig. Blankáék családi életét csak
egyetlenegyszer veszélyeztette va-
lamikomolyan.
A szomszéd házikójában elsza-

porodtakazegerek,ezértkihoztaa
macskáját,hátharitkulnaakolónia.
Csakhogyacirmosfülétnagyonsér-
tetteatőlünkhallatszó,messzezen-
gőmadárcsivitelés.Gondolta,mielőtt
munkábaáll,előételnekmegtennéaz
apárkistollatlanjószág.Átissetten-
kedettamiportánkra.
Öcsémmelugrásrakészenfigyel-

tük, közbelépjünk-e. De – csodák
csodája – a ház felé közeledve a
macskátérzékenyorranemenged-
te továbbmenni. Fintorgott egyet,
megráztaafejét,hogymégaszagok
emléke is távozzék tőle, és puha,
méltóságteljesléptekkelelindultha-
zafelé,mintakiéppcsaksétáltegyet.
Lám,Blankáékbölcsengondoskod-
takafiókákvédelméről.

* * *

Ablankásidőszaklegkedvesebbnap-
játcsakazazótaelteltidőszépítette
meg.Akkor– élesben–nemvolt
olyanidilli.
Éppen a szőlőskertben voltunk,

amikorasemmibőlkiadósnyárizi-
vatar szakadt anyakunkba.Persze
nemelőszörazéletben,deelőször,
amiótaházunkvolt.Azégszinteli-
lavoltakékhelyett,villámokreflek-
toroztak,adörgésmisztikusnakésfé-
lelmetesnektűntottkinn,asemmi
közepén.Seholegyvillámhárító,fa
aláhúzódnitiloséséletveszélyes.A
kisházikótmajdbeszakítottaalezú-
dulóeső,mégakismadarakisijed-
tebben,halkabbanfüttyögettekbenn.
Ésmi,azembercsalád,akiképítet-

tükeztamenedéket,kinnázunk,va-
cogunk a förtelmesen büdös ház
kurtakisereszemelléhúzódva,egy
agyonszakadtesőkabátotafejünkfö-
létartva.Ésafázásmegafélelemkö-
zepetteegyszercsakelkezdtünkiszo-
nyúannevetni, annyira, hogy csak
úgyfolytakönnyünk.Mertilyet,ilyet
nemlehetmásképpkibírni…

* * *

Fontosnak érzem leírni, hogy ké-
sőbbi madaraink – vörösbegyek,
rozsdafarkúak,cinkék,rigók,fako-
páncsok, tengelicék – mind-mind
sokkaltapintatosabbakéstisztábbak
voltak Blankáéknál. Ezt csak azért
hangsúlyozom,nehogymegsértőd-
jenek,ésmesszeelkerüljenekben-
nünket.Hatalmasveszteség lenne,
mertnagyonkedveseknekünk.Jófi-
gyelnidolgoskiséletüket,Istentőlka-
pottgondtalanságukat.Ajándékél-
veznibizalmukat,erőt,derűtnyerni
az ő szárnyalásukból. Nagy meg-
tiszteltetésmellettükélni.

Blankáékbeköltöznek
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„HavalakiKrisztusbanvan,újterem-
tésaz:arégielmúlt,ésíme:újjöttlét-
re.” (2Kor5,17)

Húsvétünnepeutána3.hétenazÚt-
mutató reggelishetiigéibenazélő
Krisztusszólmegújultgyülekezeté-
hez,győzelmébenrészesít:ujjongjatok–Jubilate!„Örvendj,egészföld,azIs-
tennek!” (Zsolt66,1)„UjjongjatokazÚrelőttazegészföldön!Szolgáljatokaz
Úrnakörvendezéssel!Vigadozvajáruljatokszíneelé!”(GyLK739,1)„Áldott
azIsten,amiUrunkJézusKrisztusAtyja,akimegáldottminketmindenlel-
kiáldássalaKrisztusban.”(Ef1,3;LK)Feltámadásávalőörökörömötszerzett
népének,ésaztkéritőlü(n)k(hatszoris!):„Énvagyokazigaziszőlőtő,ésaz
énAtyámaszőlősgazda.(…)Maradjatokénbennem…AzleszazénAtyám
dicsősége,hogysokgyümölcsötteremtek,ésakkoratanítványaimlesztek.” (Jn
15,1.4.8)„Akikeresztyén,annakszervesenaszőlőtőből,Krisztusbólkellszü-
letnieéssarjadnia.Ígyegytestleszvele,úgyhogyigazgyümölcsöthozhat,a
Krisztusét.”(Luther)Akihisziésnyíltanmegvallja,hogyJézusazemberrélett
Istenfia,azaszeretetapostolaszerintgyőz:„Mertminden,amiIstentőlszü-
letett,legyőziavilágot,ésazagyőzelem,amelylegyőzteavilágot,amihitünk.”
(1Jn5,4)Pálígytanít:„Istenugyanisharagjátnyilatkoztatjakiamennybőlaz
emberekmindenhitetlenségeésgonoszságaellen…,hiszenmegismertékIstent,
mégsemdicsőítettékvagyáldottákIstenként…ateremtménytimádtákésszol-
gáltákaTeremtőhelyett,akiáldottmindörökké.” (Róm1,18.21.25)Ámakiheti
igénkszerintKrisztusbanvan,aztazőszereteteszorongatja,ésvallja:„…akik
élnek,többéneönmaguknakéljenek,hanemannak,akiértükmeghaltésfel-
támadt.(…)MindezpedigIstentőlvan,aki…nekünkadtaabékéltetésszol-
gálatát.” (2Kor5,15.18)Azigazság:IstenKrisztusbanmegközelíthetővalósá-
gátjelentiazIgében,scsakőszabadíthatmegabűntől.Abennehívőknek
kiisjelenti:„HatehátaFiúmegszabadíttiteket,valóbanszabadoklesztek.”
(Jn8,36)AkikKrisztusbanvannak,Lélekszerintélnek.„Deakibennincsa
KrisztusLelke,aznemazövé.HapedigKrisztusbennetekvan…,akkoraz,aki
feltámasztottaaKrisztusJézustahalottakközül,életrekeltihalandóteste-
teketisabenneteklakóLelkeáltal.” (Róm8,9–11)NagypéntekenPilátuski-
szolgáltattaJézustazsidóknak:„Íme,azember!”Őkígyválaszoltak:„Nekünk
törvényünkvan,ésatörvényszerintmegkellhalnia,mertIstenFiávátettema-
gát.” (Lásd3Móz24,16)PedigJézuskijelentetteahelytartónak:„Temondod,
hogykirályvagyok.” (Jn19,5.7;18,37)Istenmindentújjáteremtőmunkájaa
mennyeiJeruzsálembenjutteljességre,sottazelveszettparadicsomisélet-
rekel,benneazéletvizesazéletfája;samegváltottaknakjogukleszrá.„…szol-
gáiimádjákőt,éslátnifogjákazőarcát,ésazőneveleszahomlokukon.…az
Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön-örökké.” (Jel 22,3–5) „A
mennyekben,amennyekben/Várörömvégtelen.//MertIstendicsőségé-
nek/Fényébenjárhatunk.”(EÉ527,1–2)AddigmégszólaLéleksameny-
asszony:„Akiszomjazik,jöjjön!” (Jel22,17)

g GaraiAndrás

HETI ÚTRavaLó

ju bi l a te va Sár nap já r a

Különösvallomás
KeresztelőJánosszavai:„Akiéamenyasszony,azavőlegény,avőlegény
barátjapedig,akiottáll,éshalljaőt,ujjongvaörülavőlegényhangjá-
nak:ezazörömömlettteljessé.” (Jn3,29)
Panaszokkaltelivilágunkbanritkánhallunkolyanvallomást,amilyent

KeresztelőJánosmondott:„örömeteljessélett”.Azőajkánisidegenül
hangoznakezekaszavak.Ezazaszketikus,marconapróféta,akivillo-
gótekintettelsuhogtattamegazítéletfejszéjétkoraromlottságafelett,
örömrőlbeszél,amelymaradéktalanultöltibeszívét-lelkét.Különösval-
lomásez,deúgylátszik,nemlehetetlen.
Honnanezazöröm?
HaKeresztelőJánostkérdezzüketitokfelől,csakennyitmond:„Azért

lettteljesséörömöm,mertmeghallottamavőlegényszavát.”
SokféleképpenneveziJézustaSzentírás.Ezekanevekbeszédesek,mind

elárulnakvalamitJézusról.Közöttüktalánmégisalegszebb:Jézus,avő-
legény.Mennyimelegséget,érzelmet,vonzódástébresztezanév!Mint
azÉnekekénekében avőlegény,úgyhívJézuskedves,bátorítószóval.
Aztudörülni,annakleszteljesséazöröme,akihalljaavőlegénysza-

vát,akimegérziJézusszavábanaszeretetáradását.
g MadocsaiMiklós

„SakkorPéter így szóltegy Jézust
nemismerőszomszédjához:»Szállj
felabuszra,ésgyerevelünk!«” Jól
tudjuk,hogyilyenigenincsazÚjszö-
vetségben, deúgyérzem,hogymo-
dernszavakkalkifejeziJézusegészta-
nítását.Ezalényegeamisszióipa-
rancsnakis,amelyreolyansokszor
szoktunkhivatkozni.
Hétről hétre halljuk: „menjetek

el”, „hirdessétek”, „tegyetek tanít-
vánnyámindennépet”–demitjelent
mindezahétköznapokban?!
Sokatlehetneerrőlírni,mostcsak

egyetlenaktuálisfeladatotszeretnéka
gyülekezeti tagok szívére helyezni:
törekedjünk arra, hogy a kerületi
misszióinapraminéltöbbolyanbará-
tunk,munkatársunk,szomszédunk,is-

merősünkjöjjönel,akinemrendsze-
resentemplombajáróember!
Mindaháromkerületbencélunk,

hogy május 31-én az evangélium
megerősítseahűségesentemplom-
bajáró,gyülekezeteinkéletébenrészt
vevőtestvéreinket,deközelszeret-
nénkvinniazörömhírtazokhozis,
akikgyülekezeteinkpereménélnek,
vagy egyáltalán nincsenek benne
közösségeinkben.
Vanmégidőnkelgondolkozniés

imádságbanodafigyelniarra,hogykit
helyezaszívünkreazIsten,kitsze-
retneottlátnimellettünkabuszon,
amelyikGyőrbe,DabasravagyOros-
házáraindul.
ADéliEvangélikusEgyházkerület

misszióilelkészekénthaddemeljekki

egyolyanprogramot,amellyelOros-
házánszeretnénkeztafajtanyitást
kifejezni:szabadtérievangélizációs
alkalommal fogjuk zárni a napot.
EzenPintérBéla zenél,sbizonyság-
tételekhangoznakmajdelaszínpad-
ról.Hallhatjákazigétavárosarrajá-
ró,éppenpihenő,gyerekekkelsétá-
lólakói,szólnifogazországkülön-
bözőtájairólérkezőevangélikusok-
hozs–nagyonremélem–azokhoz
is,akiketmitudunkmagunkkalhoz-
nierreanapra.
Pétersenkitsehívott,hogyszáll-

jonfelabuszra,denekünkmaeza
feladatunk.Vegyükkomolyan,hogy
ezáltalemberekéletétváltoztathat-
jamegazÚr!

g DeákLászló

misszióinaprakészülünk

Istentiszteletésszálláslehetőség
Bagolyirtáson

Szeretetteladjukhírül,hogyaFébéEvangélikusDiakonisszaegyesület
mátraiNázáret-templomábanezévbenismájustóloktóberigminden
vasárnapfél12-koristentiszteletettartunk.Atemplomcíme:Mátra-
szentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7–9.Jézusszavávalhívunk:„Jöjjetekén-
hozzámmindnyájan!”
Atemplomhozcsatlakozóüdülőrészbenturistaszintűszállásisvanfel-

szereltkonyhával,melegvizesmosdókkal(hálózsákról,takarórólajelent-
kezőknekmaguknakkellgondoskodniuk).Jólehetőségsokgyermekescsa-
ládok,iskolaivagygyülekezetiifjúságicsoportok,gyógyító,jólevegőrevá-
gyóasztmásgyerekekszámára.Jelentkeznilehetafebe.egyesulet@luthe-
ran.hue-mailcímen.Aszállásdíja:2000Ft/fő/nap+idegenforgalmiadó.
(Gyermekeknek3éveskorigingyenes,3-tól10éveskorig1000Ft/nap.)



A friss jogosítványos fiú először
viszihazaédesanyját.Amikormeg-
érkeznek, az anya kiszáll, és azt
mondja:
–Nagyonszépenköszönöm!
–Szívesen,máskoris–válaszol-

jaafiú.
–Nemnekedmondtam,hanema

Jóistennek!

* * *

–Mitcsinálaz internetezőrab?
–Letöltiabüntetését.

* * *

Ahitoktató visszakérdezi az előző
órántanultakat:
–No,miretanítottákamisszioná-

riusokhittérítőmunkájuksoránleg-
előszörakannibálokat?
Ábeljelentkezik:

–Arra,hogymilyenegészségesa
vegetáriánuskonyha.

JézusKapernaumbantöbbcsodátis
tett,azegyiketPéteranyósával.
Történt,hogyaMestertanítványa-

ivalelmentazsinagógába.Amikorott
végeztek,szóltakJézusnak,hogyPé-
teranyósanagyonbeteg.Napokóta
magaslázavolt,éshiábapróbáltak

rajtatöbbfélegyógymóddalsegíteni,
semmisemhatott.Teljesenkétség-
beesettacsalád,ésmárcsakegyre-
ményükmaradt:aMester.
Őamikorbementaházba,oda-

mentabetegágyához,megfogtaake-
zét, és ráparancsolt a lázra, amely

azonnal elmúlt. Mindenki álmél-
kodva látta, hogy a súlyos beteg
asszonyegyikpillanatrólamásikra
meggyógyult! Felkelt az ágyból, és
szolgáltJézusnak.

Ke res sé tek meg a két kép kö zöt ti
hat kü lönb sé get!

péter
b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk ban Jé zus egyik ta nít vá nyá nak, Pé ter nek

az éle té ből idé zünk fel ese mé nye ket. Mind egyik tör té net hez egy-egy
rejt vény is tar to zik. A he lyes meg fej té se ket össze gyűjt ve, mind az ötöt
együtt küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Eztanevetolvasvaalegtöbbgyerek
valószínűlegelsemtudjaképzelni,
milyenállatrólvanszó.Pedigemlék-
szem,amikoragyermekeimmégki-
csikvoltak,gyakranolvastamnekik
Nemes Nagy Ágnes egyik versét,
amelyígykezdődik:„Láttam,láttam,
lappantyút!/Éjszaka,erdőnmegles-
tem,/róka-vadásszalkettesben.”
Alappantyúszürkületiéséjszakai

életmódúmadár.Ahímabbankülön-
bözikatojótól,hogyaszárnyán,az
evezőkönésaszélsőfaroktollainak
hegyi részén fehér folt van. Ez a
holdvilágmellettrepülőmadáronna-
gyonjóllátszik.
Hazánkban széltében elterjedt

fészkelő,hanemisnagyongyakori.
Kedveliazerdőszéleket,avágásokat,
anagytisztásokat,azalföldiboróká-
sokat,dezárterdőbenemmegy.
Tavasszal, április végén érkezik

visszaAfrikadélifeléről,azőszivo-

nulásaszeptemberbenkezdődik.A
hímeknéhánynappalatojókelőttér-
keznek,területet,territóriumotfog-
lalnak,és„énekelni”kezdenek.Nem
énekesmadarak,deígyszoktukne-
vezniaztahosszantartó,messzireel-
hallatszó,pirregőhangot,amelyeta
madárvagyegyágról,vagyaföldön
kuporogvahallat.Hasonlítazöldva-
rangynászhangjáhozvagyalótücsök
ciripeléséhez.
Azágon–másmadarakkalellen-

tétben–hosszábanhelyezkedikel.
Néhaabbahagyjaapirregést,aleve-
gőbeemelkedik,ésatisztásvagyaz
erdőszél felett repülve szárnyaival
csattog. Ezután újra leereszkedik,
éstovábbpirreg.
Egyalkalommalabarátommala

Bükkbenjártunk,ésmársötétben,de
holdvilágmellettmentünkszálláshe-
lyünkfelé,amikoregynagytisztásfe-

lettmegpillantottukacsattogószár-
nyakkalrepülőmadarat.Deláttam
ilyetKunfehértóközelében,Fülöphá-
zakörnyékénésGörögországbanis.
A tojó júniusban egyszerűen az

avarbarakjalekéttojását.Egyedül
kotlik,ésúgybeleolvadakörnyeze-

tébe,hogyaliglehetészrevenni.Afi-
ókákürítés előttmindighátrálnak
egykicsit,ígyfehérkarikaképződik
körülöttük.
Alappantyúszélesretátható,be-

metszettszájávalröptébenkapjaela
bogarakat,éjjelilepkéket,ésszívesen
vadászikalegelőkfelett,aholsokga-
néjtúróbogárrepül.
Védett, természetvédelmiértéke

ötvenezerforint.
g SchmidtEgon

kér dé sek
1.Hánynapalattkelnekkiafiókák?
2.Mikortanulnakmegrepülni?
3.Hánypárélhazánkban?
4.Alappantyúnakvanegyrégiesne-
veis.Hogyszól?

Lappantyú

Szerkesztette: BodaZsuzsa

me Sélnek az áll atok

Válaszok:1.16-18nap;2.17naposan;
3.körülbelülötezer;4.kecskefejő.
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EvangélikusÉlet 2014.május11. f »presbiteri«

Azelmúltnapokbanigaziszürreális
filmekreemlékeztetettaMáriareme-
teiútonmegkezdődöttépítkezés.Az
egykoriPetőfiMűvelődésiHáztel-
kén,aholkorábbanlepusztulttenisz-
pályavolt,mostóriásikrátertástak
–olyanalátvány,minthabombacsa-
pódottvolnabe.Hatalmasteherau-
tókiselférnekagödörben,amelyben
amúlthétenmáralapoztak.Azthi-
hetnéazember,hogyatombunker
épül,deezcsakalátszat,apinceszint
építéskormindignagyobbnaktűnik,
mintamilyenavalóságbanlesz.
Aki az elmúlt hónapokban erre

járt,mégcsakatáblátláthatta:meg-
kezdődikaSareptaBudaiEvangélikus
Szeretetotthonbővítése.Sokáigvártuk,
hogy valójában mikor is kezdődik
meg. Tavaly áprilisban rakták le az
alapkövet,súgytűnt,hogyezazépít-
kezésiscsakegymegnemvalósuló
széptervmarad.Mintkiderült,főként
éppatöbblépcsőstervezésmiattha-
lasztódottaberuházás:újkeletűuni-
óskövetelményekmiattmódo-
sítanikellettazeredetiterveket,
sapályáztatássoránkisebbek
lettekaköltség-előirányzatok,
ami szintén tervmódosítást
tettszükségessé.
Ajövőépülitt:aSareptaúj

épülete,aholmára21.század
követelményeinek megfele-
lően lehetmajd gondozni a
súlyos fogyatékkal élőgyer-
mekeket.Ahűvösvölgyisze-
retetotthon immár hatvan-
kétéveszolgáljaadiakóniá-
nakeztafontosterületét.Je-
lenleg száznyolcvan lakója
van:mentálisanésfizikailag
sérültgyermekek,gondozás-
ra szoruló idős személyek
laknaktöbbingatlanban,ahol
aszeretetotthonmintegyszáz
munkatársaápoljaőket.Mű-
ködik egy nyugdíjaslelkész-
otthonis.
A Sareptának az Ördög-

árokutcában,aModoriúton
ésaHűvösvölgyiútonisvan-
naképületei,deazintézmény
márrégkinőttejelenlegike-
reteit.Építenikell,hogy to-
vábbszolgálhassákazannak
idejénSztehloGábormegál-
modtacélt.Akápolnábanva-
sárnaponként többtucatnyi

otthonlakóveszrésztahelyiegyház-
községistentiszteletein,többentoló-
kocsival érkeznek.Előfordul, hogy
nem öltöznek fel rendesen, néha
hangosak,néhaelfelejtikkikapcsol-
ni a mobiltelefonjukat, de igazán
kedvesek,mindenkitnagyszeretet-
telköszöntenek.Őkőszinte,gyerme-
kihittelközelednekIstenhez.Életük-
nek igazi fénypontja az úrvacsora.
SztojanovicsAndrással, aSarep-

taigazgatólelkészével(képünkön) az
udvarontalálkozom,megmutatjaa
régi épületszárny korszerűsítését.
Mintkiderült,nemcsakaMáriare-
meteiútonépítkeznek.Nyertekegy
hőszigetelésipályázaton,amunká-
sokmostrakjákfelazújkülsőbur-
kolatot.Egyúttalcserélikaszerelvé-
nyeketésavezetékeketis,nehogya
régivízcsövekeláztassákamárszi-
geteltfalakat.Agyermekekazudva-
ronélvezikatavaszinapsütést.Foly-
tonköltöznek,ahogyazazépítkezés
miattidőrőlidőreszükségesséválik.

Azirodábanazújépületekmakett-
jét nézegetem, igazán nagyszabású
beruházásrólvanszó.Jelentősköltség-
csökkentésteredményezettapályáz-
tatás,azeredetinettónyolcszázmilli-
ósköltségkeretvégülnettóötszázöt-
venmilliólett.Ötpályázóközülválasz-
tottákkiaConfectorKft.-t,amelynek
valóbanjóreferenciáivannak:aKék
Golyóutcaihegyvidékitemplomotés
ateológusotthontisezacégépítette.
Atervekszerintjövőmájusrabe-

fejeződikazépítkezés,aztánaműsza-
kiátadásésahivataliengedélyezte-
téskövetkezik.Máregyüttvanapénz
aberuházáshoz:háromszázmilliótaz
országos egyház biztosít, de a na-
gyobbrész–mintegykilencszázmil-
lióforint–aSareptasokévenátgyűj-
töttmegtakarítása.
Az adományokat félretették –

mondja Sztojanovics András –,
hosszútávralekötötték,éscsakaka-
matbevételtöbbszázmilliósnagyság-
rendű.Hozzáfűzi,hogymunkatársai

issegítségérevoltakatakarékosko-
dásban:belátták,hogyittnincsenek
magasbérek,ritkánvannakjutalmak.
Összeszokottcsapat,márnincsfluk-
tuáció,amelypedigazöt-tízévvelez-
előtti időszakramég jellemzővolt.
Mintegyszázanvannak,természete-
senéjszakaiszolgálatotisellátnak.

Szívesen dolgoznak a szeretetott-
honban,tudják,nemescéltszolgál-
nak–mutatráazigazgatólelkész.
Igazicsapatmunkavoltazáprilis-

banlezajlottnagyértékmentőakció,
amelyhezfoghatótnemtudnakfel-
mutatni a hasonló magyarországi
intézmények(lásdkeretesanyagun-
kat). Körülbelül száz tonnaszerel-
vényt,nyílászárót,kórháziberende-
zésthoztakelAugsburgból:egybon-
tásraítéltkórházhasználhatótarto-
zékaitkaptaajándékbaaSarepta.
Nyolcnapigreggeltőlestigdolgoz-

tak magyarországi fiatalok, helybeli
johannita önkéntesek és a Sarepta
karbantartómunkásai–összesenhúsz-
huszonötember.Négypótkocsiskami-
onésegyhétésféltonnásteherautódu-
gigmegteltkórháziágyakkal,szaniter-
berendezéssel, radiátorokkal, ajtók-
kal,lámpákkal–sok-sokhasználható,
jóminőségűtárggyal,amelyarobban-
tásosbontássoránazenyészetélettvol-
na.Voltszámosolyankórháziberen-

dezés,amelyetazértcseréltekle,
mertmechanikusan,pumpával
lehetmozgatni őket, s Augs-
burgbanmárcsakelektromos
mozgatószerkezettel ellátott
eszközökethasználnak.
Az augsburgi Peschke lel-

készházaspárindítványáraés
közvetítésévelManfred Dürr
kórházigazgatófelajánlásavolt
azadományozás,sezt–miután
a helyszínen tájékozódott –
nagyörömmelfogadtaaSarep-
ta vezetője. Végre egy olyan
modell,amelynema„dobdel,
vegyélújat”jelszójegyében,a
sokat kárhoztatott fogyasztói
szisztéma alapján fogant.Ki-
mentettékAugsburgbólmind-
azt, amit lehetett. Sztojano-
vics András elmondta, hogy
mégrengeteghasználhatódol-
gothozhattakvolnael,halett
volnatöbbidőéstöbbteherau-
tó–deabontásnémetpontos-
sággalkezdődöttmeg.
RemélhetőlegaMáriareme-

ténzajlóépítkezésreisapon-
tosságleszjellemző,saterve-
zettidőben,ajövőévmásodik
felébenbeszámolhatunkazát-
adásról,azörömtelibeköltö-
zésről.

g B.WalkóGyörgy

megvalósulóálomamáriaremeteiúton
ÉpülaSarepta

Ápriliselsőhetébenigenjelen-
tősajándékozásiakciótörtént
azaugsburgidiakonisszáknál,
akikkelnéhaiKelemenErzsé-
bet Fébé-diakonissza testvér
révén kerültem kapcsolatba
még2002-ben.Azótaisleve-
lezekésidőnkéntszemélyesen
találkozomazottanitestvérek-

kel. Augsburgi papné barát-
nőm,Beate Peschke asszony
sokatsegítakapcsolattartás-
ban.Azőgondolatavolt,hogy
a Diakonissenkrankenhaus
Augsburgnevűkórházlebon-
tandó,régiépületébenfelesle-
gessévált,mégigenjóállapot-
banlévőkórháziágyakbólFé-

bé-diakonisszatestvéreinkszá-
mára ajándékba kaphassunk
néhányat.
SztojanovicsAndrás, aSa-

repta-szeretetotthonigazga-

tója,akiegyszemélybenFé-
bé-lelkészis,aPeschkelelkész
házaspár közvetítésével fel-
vetteakapcsolatotManfred
Dürr ápolásiigazgatóval.
Azelmúltévvégénelszállí-

tottajándékágyakatebbena
hónapbanmégnagyobbaján-
dékakciókövette:aSarepta-
szeretetotthonönkénteseiből
– akikkel az országos iroda
diakóniaiosztályánakvezető-
je,BudaAnnamária személye-
senkiutazottsegítőnek–,va-
lamintjohannitaönkéntesek-
bőlállólelkescsoportszerelte
le,csomagoltaéskészítetteelő
szállításra a hamarosan fel-
robbantásra kerülő kórház-
épületbenaSareptaépülőúj
részlegeszámárafelhasználha-
tófelszerelésitárgyakat:ajtókat,
szaniterárut,kórház-berende-
zési tárgyakat. Négy pótko-
csiskamionésnéhánykisbusz
szállította Magyarországra a
német testvérek több millió
forintértékűajándékait!
Az idős testvérek öröm-

mellátták,hogykórházukból
hasznosíttatnakazigenérté-
kesberendezésiésfelszerelé-

sitárgyak.Ráadásképpenlel-
kesenfelajánlottákaszámuk-
rafeleslegesséváltszemélyes
használatitárgyaikatis,első-
sorban a Fébé Evangélikus
DiakonisszaAnyaházbanélő
testvéreikrészére.
Diakonisszáink nevében

kifejezhettemköszönetemet
az ottani testvérek gazdag
ajándékáért. Április 5-én, a

szombat esti hétzáró isten-
tiszteletenazaugsburgidia-
konisszaanyaháztemplomá-
ban Fébé-lelkész elnöktár-
sammal átadtuk a piliscsa-
baiFébéKft.mozgássérültjei
általkészítettévigéjetáblát,
és megköszöntük a német
testvérekszeretetét.

g GörögZoltánné
Fébé-főnökasszony

azaugsburgidiakonisszákajándékaafébének

Aszerző(balrólaharmadik)azaugsburgidiakonisszákközött

HeraésGiselatestvéraráadásajándékokkal
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istentiszteleti rend • 2014. május 11.
Húsvétünnepeután3.vasárnap(Jubilate).Liturgikusszín:fehér.
Lekció:1Pt2,11–20;1Móz1,1–4a.26–31;2,1–4a.Textus:Mk2,18–22.Énekek:364.,261.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.LukácsMáté;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de.fél10.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II.,
Ör  dög  árok u. 9. de.fél10.(úrv.)SztojanovicsAndrás;du.5.(úrv.,családi)FodorVik-
tor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.dr.BéresTamás;Óbu da, III.,
Dé  vai Bíró M. tér de.10.dr.Lászlónédr.AgodAnett;Újpest, IV., Lebs tück M. u. 36–
38.de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4.de.9.(úrv.)DarvasAnikó;de.
11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)GáncsPéter;du.6.asztalibeszélgetések;Fa sor, VII.,
Vá ros li ge ti fasor 17.de.fél10.(angol,úrv.)dr.BácskaiKároly;de.11.(úrv.)AradiGyörgy;
Jó  zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.GombkötőBeáta;VIII., Rákóczi út 57/a de.
10.(szlovák,kétnyelvűcsaládi)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33.
de.9.(úrv.)GombkötőBeáta;Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp lom) de.11.
(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de.10.BenkóczyPéter;
Ke len föld, XI., Bocskai út 10.de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;
du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI., Németvölgyi út 138.de.9.dr.BlázyÁrpádné;XI.,
Egye te mi és főiskolai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3.du.6.(Tamás-mise);Bu da -
gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Bu da hegy vi dék,
XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22.
de.10.GrendorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32.de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV., Gyar -
mat u. 14. de.fél10.(úrv.)TamásyTamás;Pest új hely, XV., Temp lom tér de.10.(úrv.)
SzabóB.András;Rákospalota, XV., Régi Fó ti út 73. (nagy temp lom) de.10.ErdélyiCsa-
ba;Rákosszentmihály, XVI., Hősök te re 10–11.de.10.FeketeGy.Viktor;Cinkota, XVI.,
Ró zsa le vél u. 46. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.Vető
István;Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református temp lom)du.3.VetőIstván;Rá -
kos hegy, XVII., Tessedik tér de.9.KovácsÁron;Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111.
de.fél11.KovácsÁron;Rá kos csa ba, XVII., Péceli út 146.de.9.NagynéSzekerÉva;Rá -
kos li get, XVII., Gózon Gy. u.de.11.NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc, XVIII., Kos -
suth tér 3.de.10.(úrv.)dr.KorányiAndrás;Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (re -
for má tus templom) de.8.dr.KorányiAndrás;Kis pest, XIX., Templom tér 1. de.10.
SzéllBulcsú;XIX., Hun gá ria út 37.de.8.SzéllÉva;Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89.de.
10.(családi)GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák térde.fél11.ZólyomiMátyás;Bu -
da fok, XXII., Já ték u. 16.de.10.HokkerZsolt;du.5.(gyermek-istentisztelet)HokkerZsolt;
Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)de.fél10.(családi)dr.LacknernéPuskásSá-
ra;Bu da örs, Szabadság út 75.de.10.EndreffyGéza;Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jó -
kai u. 7-9., Fébé Názáret-templomade.fél12.MissuraTibor;Pilisvörösvár (ref. temp -
lom) du.2. Összeállította:BallaMária
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Azelsőanyakönyv1730-bólvaló,és
alatinoldalakutánrögvestszlovák
nyelvenőrzi–amaiPéteriésMag-
lódterületeitislefedő,pótolhatatlan
kordokumentumként–aszületések,
házasodásokéselhalálozásokadata-
it.A19.századharmincaséveibena
szövegezésátváltamagyarnyelvre,
érdekesésértékeslenyomatátadva
azittotthonraleltekmindennapja-
inak,életükváltozásának.
AvasárnapigéjéreutalvaFabinyTa-

máshangsúlyozta,hogyIstenmunká-
jáhozamaélőembereknekisodakell
tenniük a magukét: „Kereszteljétek
meggyermekeiteket,járassátokhittan-
órákra,ésvigyétek–neküldjétek,ha-
nemvigyétek!–őketatemplomba!”
Azünnepiközgyűlésenegyszerrekét

püspököt köszöntött a Bényén hu-
szonnegyedikévepolgármesterRacs-
kóKároly,hiszenazévfordulótmegtisz-
teltejelenlétévelD.SzebikImrenyugal-
mazottpüspökis.Együttünnepeltahe-
lyiekkelakorábbantöbbminthárom
évtizedenátBényénszolgáltid.Cse-
lovszkyFerenc, agyülekezetkorábbi
pásztora, Selmeczi Lajos Péter mo-
norilelkész,valamintSághyKata, aki

bényeiszületésűkéntválasztottaaszol-
gálatotdomonyilelkészférjemellett.
Azünneprevalótekintettelazol-

tárrakerültBényeősi,féldrágaköves
úrvacsoraikelyheis,melyetamono-
riHelytörténetiMúzeumbanőriznek.
Agyülekezetfelügyelője,Kopcsán-

diKárolyné különiskiemelteésmeg-
köszönteajövőbenazországosiroda
igazgatójakénttevékenykedőKrámer
Györgynek azegyházmegyébenespe-
resként végzett szolgálatát. Fabiny
Tamáspüspökötpedigatelepülésön-
kormányzataaBényéértEmlékérem
kitüntetésbenrészesítette.
Az ünnep méltóságát emelte a

gyülekezetiMatána énekkar, vala-
mintabudapestiszlovákkórus,az
Ozvena énekszolgálata.Adélelőtti
együttlétroskadásigmegterítettasz-
talokmellettfolytatódottahelyiál-
talánosiskolatornatermében.
Anaprapontosanháromszázévvel

ezelőtttörténtekreemlékezvekerültsor
délután a Fáy-kert átadására, illetve
megáldására(képünkön),majdadísz-
polgáricímadományozására.(Akert
névadója„anemzetmindeneseként”
számontartottFáyAndrás édesapja,
FáyMihály, akiannakidejénbehívta
birtokáraatóttelepeseket.Adíszpol-

gáricímetRacskóKárolypolgármes-
tervehetteát.)
Aköszöntéseksorábanmegszólalt

Czerván György agrárgazdaságért
felelős államtitkár, akimaga is bi-
zonyságottettevangélikushitéről,va-
lamintPogácsásTibor monoripol-
gármester,országgyűlésiképviselőis.
Akulturálisprogrambanóvodások,

iskolások,aPántlika, illetveaLányok-
Asszonyoknéptánccsoport működött
közre,azestfolyamánpedigajelenlé-
vőkmegkóstolhattákafaluóriásszü-
letésnapitortájátésafelvidékitestvér-
település,Bény(Bíňa)tortájátis.Nap-

lementeutánmégtűzijátékisgyönyör-
ködtetteamúltjukraésjelenükreegy-
arántméltánbüszkebényeieket.
Mikorezamegkésettbeszámoló

azolvasókkezébekerül,márújabb
évfordulót ünnepel az evangélikus
gyülekezet.Amájus11-ihálaadóis-
tentiszteletenPángyánszkyÁgnes, a
jelentősbényeirokonsággalisrendel-
kezőpilisilelkészhirdetiIstenigéjét.
Déli12órakorpedigaKossuthrádió
hullámhosszánaharangszavaisün-
neplialutheránustemplomfelépül-
ténekkétszázhuszadikévfordulóját.

g (-yt-)

HáromszázévetelepültújraBénye
f Folytatásaz1.oldalról

meghívó
könyv be mu ta tóra

Szeretettelvárunkmindenérdek-
lődőtaPerbeszédhelyettpárbe-
széd–HafenscherKárollyalbe-
szélget Zimányi Ágnes című
könyvbemutatójáramájus16-án,
pénteken 17 órára a Deák téri
gyülekezet nagytermébe (1052
Budapest,Deáktér4.I.emelet,
bejáratazevangélikustemplom
mellett).KöszöntőtmondGáncs
Péter püspök.Akönyvbemuta-
tón(id.)HafenscherKárolytZi-
mányiÁgnes kérdezi.Akönyva
helyszínen kedvezményesen
megvásárolható.
Május17-én,szombaton13–14

óraközött(id.)HafenscherKá-
rolyésZimányiÁgnesaSzent
István könyvhéten a budapesti
Ferenciekterén,aKairoszKiadó
pavilonjábandedikál.

zug lói ze nés es ték
Mindenkit szeretettel várunka
zuglóizenésesték tavaszikon-
certsorozatának záróalkalmára
május18-án,vasárnap18órakor
azuglóievangélikustemplomban
(Budapest XIV. ker., Lőcsei út
32.).AzalkalmonPsalmi–Zsol-
tárestmottóvalaZuglóievangé-
likusénekkar tartjahangversenyét
KéménczyAntal orgonaművész
ésaZuglóiContinuokamaraze-
nekar közreműködésével.
Akórus,amelytavalyünne-

pelte megalakulásának husza-
dikévfordulóját,immárnegyedik
alkalommaladnagyszabásúora-
torikuskoncertetasorozatkere-
tében.
Azuglóizenésestékévadzá-

róhangversenyénzsoltárszöve-
geketfeldolgozóalkotásokcsen-
dülnekfel,köztükCharpentier,
Goudimel, VaughanWilliams,
Kodály művei ésMendelssohn
42.zsoltáránakkedveltkórusté-
teleiis.
Abelépésingyenes.
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Jeles évfordulót ünnepelt a múlt
hétvégénSárszentlőrincnépe.Szom-
batonaközségiünnepségkeretében,
vasárnappedigazistentiszteletrésze-
kéntemlékeztünkmegBalassaJános
Európa-hírűsebészprofesszorszüle-
tésénekkétszázadikévfordulójáról.
BalassaJános1814.május5-énasár-
szentlőrincievangélikuslelkész,Ba-
lassaJánosfiakéntláttameganap-
világotazevangélikusparókián.
Dr.MuthLajos, aBalassaJánosról

elnevezettszekszárdimegyeikórházfő-
igazgatója, a szekszárdi evangélikus
gyülekezetfelügyelőjeszombatielőadá-
sábannemahíressebészorvoséletraj-
ziadataitismertette,hanemaztemel-
teki,hogymibenlehetszámunkrapél-
daképBalassaJános.Példakéntállhat

előttünkhazafisága,hivatásszeretete,
szakmaiigényessége,azújirántifogé-
konysága,igyekezeteajövőnemzedék-
rőlvalógondoskodásra,törekvéseaha-
ladószellemierőkösszefogására,orszá-
gosügyekértvalófelelőssége.
BalassaJánosdoktoridisszertáci-

ójábanígyjellemezteéletfelfogását:
Istenbennünkvan,buzgalmunkaz
őműve. És: „Vivere aliis non sibi,
constituitessenciammedici.”(„Má-
soknakélni,nemmagának,ezadja
megazorvoslényegét.”)
A híres sebészorvos sajnálatos

módonfiatalon,ötvennégyévesko-
rábanhaltmegvakbélgyulladásban.

Akiolysokemberensegített,magán
nemtudottsegíteni.
Fiatal életének eredményei rövi-

denígyfoglalhatókössze:BalassaJá-
nosamagakorábanEurópánakegyik
legkitűnőbbsebészevolt.Aplasztikai
sebészetterénvilágviszonylatbanisút-
törőmunkátvégzett.Őazönállóma-
gyarsebészetitudománymegterem-
tője,amagyarnyelvűorvosiirodalom
úttörője.Orvospedagógusimunkás-
ságaisjelentős,koralegnépszerűbbor-
vostanáravolt.Kiharcoltaamagyar
nyelvjogaitapestiorvosképzésben.
Asebészetésazorvositudomá-

nyokterénelérteredményeimellett

mintemberisvonzópéldaésmeg-
ragadójellemvolt.Töretlenhűség-
gel, nagy bátorsággal szolgálta a
szenvedőembereket,anyagihelyzet-
revalótekintetnélkül.Azuralkodó-
ház tagjai és szegény nincstelenek
egyarántbizalmukatvethettékbelé.
Dr.SzékácsJózsefméltatásaszerint:

„Akülföldkiváltképpenbenneésál-
talakezdtetisztelniazonegyetemet,
amelynekőegyikfődísze,sirigyelni
anemzetet,amelynekőfiavolt.”
Mi, sárszentlőrinciek is büszkék

vagyunkrá,éshálátadunkIstennek
szellemi,lelkijavakbanbővelkedőéle-
téért,áldásosmunkásságáért.

g KarlJánosné
CsepregiErzsébet

sárszentlőrincievangélikuslelkész

Balassa-ünnepek
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Akeresletéskínálatazakétalapve-
tőfogalom,amelyreaközgazdaság-
tantudományaépül.Akeresletetva-
lamilyenszükségszüli,akínálatotpe-
digazteremtimeg,hogyaszükség-
letkielégítéseanyagilagisjövedelme-
zőtudlenni.Apiacpedigazahely,
ahol a kínálat végül vevőre talál–
mégpedigazonazáron,amelymind-
kétfélnekmegéri.Ezperszecsakegy
leegyszerűsítettmodell;avalósviszo-
nyokatszámosdolog–példáulamo-
nopóliumintézménye–képesbefo-
lyásolni,dealapvetőenelmondható:
maikultúránkrészeaz,hogyakeres-
letmikénttalálkozikakínálattal.A
városokhatalmashirdetőtábláivagy
éppen a tévéreklámokmind-mind
annakafolyamatnakarészei,amely
akereskedelembenrésztvevőfelek
egymásratalálásátsegítielő.
Lehetszeretniésutálniareklámo-

kat.Lehetművészetkénttekintenirá-
juk,ugyanakkorszámosokunkvan
arra,hogyegyszerűenegyfajtama-
nipulációseszköznektartsukőket.
Ám hatásuk civilizációnkra nem
hagyhatófigyelmenkívül.Melyikaz
amosószeradalék,amellyel„amo-
sógépistovábbél”?Azthiszem,a
legtöbbolvasónkpontosanemlék-
szik a névre, sőt a kis reklámfil-
mecskedallamátiskönnyedénfel-
idézi.
Afogyasztóitársadalompiacori-

entáltvilágábanemberikapcsolata-
inkegyébmegnyilvánulásiformáiis
leginkábbapiaciviszonyokszerint
kezdenekelműködni.Azemberek
manapságmárénmárkátépítenek,

vagyistudatosanfigyelnekarra,hogy
milyenképetalakítanakkimagukról.
Azangolulselfbrandingnek nevezett
tevékenység néha azzal jár, hogy
egyesek kétféle identitással jelen-
nekmegavilághálónis.Egyolyan-
nal,amelyabarátoknakésacsalád-
nak szól, és egy másikkal, amely
egyfajta munkahelyi profilnak te-
kinthető.
2004-benaFacebookot azameri-

kaiHarvardEgyetemenhoztáklét-
re,éskezdetbencsakaziskoladiák-
jai regisztrálhattak. Amódszer az
volt,hogyakinekvoltharvard.edu
végződésűcíme,annakaregisztráci-
ójátelfogadtaarendszer,ígyadiákok,
amárvégzettekésajónevűintéz-
ménytanárikara ishasználhattaa
rendszert.
AkkoribanfutottmégaMySpace

nevűoldal,amelyazismerkedésel-
sőszámúeszközévévált,ugyanakkor
ottsenkineknemkellettavalódisze-
mélyazonosságát feltárnia, míg a
Facebook úttörővoltatekintetben,
hogy igazi embereket kötött össze
igazitársaikkal,ígymindenkiaziga-
zinevévelszerepeltrajta.Arendszer
nyilvánossátételeutánfoglalkoztak
agondolattal,hogyesetlegminden-
kineklegyenegyprofiljaacsaládiés
barátiviszonyokkezeléséreéskülön
adatlapja a munkahelyi kapcsola-
tokhoz,deeztvégülelvetettékazzal
azindokkal,hogyvalójábanosztha-
tatlanszemélyekvagyunk,ésmin-
denkinekmagánakkellmegtalálnia
azegyensúlyt,hogymennyireoszt
megmagáról privát információkat

olyanokkal,akikkelcsakmunkakap-
csolatbanvan.
AFacebook remekeszközleheta

barátikapcsolatokszintentartásához.
Legújabbmobilosfejlesztésükmég
egylapáttalráteszerre:tervükszerint
aFacebookot arraisfogjukhasznál-
ni,hogymegtudjuk,melyikismerő-
sünktartózkodikaközelünkben,és
így akár előre nem tervezetten is
összefuthatunkvele,vagyrésztvehe-
tünkazáltalaválasztottprogramon.
Ezisegyfajtakeresletkéntéskíná-

latkéntfoghatófel,dejóvalkönnyebb
elképzelniegyújmagyarindulóvál-
lalkozás,aPiqniqműködésimecha-
nizmusábanezeketafogalmakat.A
Piqniq egyújdivathullámotlovagol
meg,mégpedigazt,hogyanagyváro-
sokbansokanvannak,akikszeretnek
főzni,éshasonlóannagyszámbanfor-
dulnak elő olyanok, akik szívesen
próbálnakkiújételeketvagyújhelye-
ket.Arendszereztakeresletetéskí-
nálatotfogjaösszehozni:haéhesek
vagyunk, elég csak kiválasztani a
rendszerben,hogyaközelünkbenki
főzöttvagysütöttvalamifinomat,és
utánamárcsakatalálkozásésahá-
ziételmegvásárlásavanhátra.
Aközelségkihasználásaamobilos

fejlesztésekegyiktrendje.Érdekesel-
gondolkodniazon,hogyeztemplo-
mok és gyülekezetek viszonylatá-
banvajonműködőképeslenne-e.

g N.B.

Keresletéskínálat
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Rovatgazda:NagyBence
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Gyülekezetikirándulásonvettünkrészt–celldömölkievangélikusok–áp-
rilis18–21.között,melyetKiniczkynéCsiteNóra felügyelőésSzomjúTamás
főgondnokszervezett.Lelkifeltöltődésünkről,areggeliésestiáhítatokról
ésazistentiszteletekrőlSzakosCsaba lelkészgondoskodott.Velünktartot-
takbakonytamásihittestvéreinkis.
Nagypénteken,hajnalióránindultunk.Előszörahuszitákvárosában,Tá-

borbanálltunkmeg,aholmegtekinthettükahuszitákéletévelkapcsolatos
emlékeketésereklyéket.AkövetkezőállomásHerrnhutvolt.Többmintkét-
száznyolcvanévetöretlenhagyomány,hogyittkerülsorabibliaolvasóÚt-
mutató(Losungen) napiigéinekakihúzására.SzakosCsabalelkészezena
helyszínentartottamegünnepélyeskeretekközöttanagypéntekiistentisz-
teletet,azúrvacsoravételnélahelyigyülekezetlelkésznőjeissegédkezett.Mi-
utánezanapegyházunklegnagyobbünnepe,azigehirdetésfelemelővolt,
ésatávolihelyszínisfokoztaalelkünkretetthatást.
EstéreértünkWittenbergbe,avártemplommellettiszállásunkra.
MásnapWartburgvárátnéztükmeg.Azidegenvezetésmagyarnyelven

zajlott,ígykimerítőképetkaphattunkLutherMárton (György lovag)itteni
életérőlésabibliafordításkörülményeiről.AvárbantettlátogatássoránÁr-
pád-háziSzentErzsébet történeteiselénktárultazautentikusanberende-
zett,festetttermekben.

EztkövetőenEislebenbeutaztunk.ASzentPéterésPál-templombanmeg-
csodálhattukaztakeresztelőmedencét,amelybenLutherMártontmegke-
resztelték,aSzentAndrás-templombanpedigaszemünkelétárultazaszó-
szék,amelyrőlpárnappalhalálaelőtt,utoljáraprédikált.
Aszállásunkravisszaérkezvepáranrésztvettünkazestetízkorkezdődött

nagyszombatikörmeneten,amelyegyedülállóélményvolt.
Aharmadiknapot„buszmentesen”Wittenbergbentöltöttük.
2017LutherMártonévelesz:ekkorünnepeljükareformációkezdetének

ötszázévesjubileumát.Ennekapropójánelőszörfelkerestükaztazemlék-
parkot,amelybenamagyarevangélikusokisegyhársfátültettekazévfor-
dulótiszteletére.Majdaztaházat,amelyetBölcs Frigyes választófejedelem
ajándékozottLutherMártonnak.Areformátoréletelegnagyobbrészét,mint-
egyharmincötévettöltöttittel,eleintemintszerzetes,későbbmintférjés
apa.Ittszülettekelsőreformációselképzelései,ittokítottaatanítványokat
ésírtamegazegészvilágotmegváltoztatómunkáit.Amáramúzeummáala-
kítottépületbenmegismerhettükLutherésWittenbergvárosánakkapcso-
latát,illetveaLuthercsaládmindennapiéletét.
ALuther-háztólpárlépésretaláltukMelanchton házát.Látogatásunkleg-

emlékezetesebbmomentumaazvolt,amikorazegyikútitársunkkorhűjel-
mezbebeöltözveismertetteMelanchtonmunkásságát.IdősebbLucasCra-
nach házátismegnéztük.Őfestetteazelsőarcképetaszerzetesiruhátvi-
selőLutherMártonról.EzutánszámosarcképkészültmégLutherrőlélete
különbözőkorszakaiban.
Városnézőtúránkatavártemplomnálfejeztükbe,amelyéppfelújításalatt

állt.Ahíreskaput,melyreLutherfelszegezte95pontját,állványokvettékkör-
be,ennekellenéreazépületetmegtudtuktekinteni,illetveLuthersíremlé-
kénkoszorúthelyeztünkel.Itthallgattukmegahúsvétiünnepiigétisten-
tiszteletkeretében,amelyrendkívülimódonmeghatottbennünket–tekin-
tettelahelyszelleméreésLuthermunkásságára.
HazafeléTorgaubaisbetértünk.IttBoraKatalinra, a„világleghíresebb

lelkészfeleségére”emlékeztünk.RövidkitérőttettünkDrezdavárosábais.
Azutazásvégéretöbbgenerációtképviselőkiscsapatunkjólösszekovácso-

lódott,lelkilegésszellemilegrendkívülimódonfeltöltődtünk,ésismereteink
isinteraktívmódongazdagodtak.Azutazásnyújtottanagyszerűélményeken
túlörömvoltmegtapasztalni,hogyafiataloklendületeéslelkesedésemilyen
jólpárosultazidősebbekbölcsességével.Jóvoltabuszbanfeladatokatmeg-
oldani,kérdésekreválaszolnivagyegyszerűencsakbeszélgetni.Mindezérthá-
lásakvagyunkazÚrnak,köszönetteltartozunkaszervezőknekésalelkészúr-
nak.Reméljük,hogyajövőbenisalkalmunknyílikilyentartalmasésahitünk
megerősítésétszolgálóegyüttlétekre.
JankóZoltánnéés JankóZoltán(celldömölkievangélikusgyülekezet)

Amelegtavaszttüzesnyárrávará-
zsoltákazEvangélikusEgyháziÓvo-
dabarátikörénektagjaiáprilis26-án
esteSoltvadkerten.Naigen:ezmár
régótanemazóvónőkvagyaz„ak-
tív szülők” ügye. Hogy is lehetne
megmagyaráznimáskülönbenazon
–lassannagymama-nagypapakorú
–táncosokrészvételétazéjfélimű-
sorban,akiknekgyermekeimárrég
nem ide, hanem valamelyik kör-
nyékbeligimnáziumbajárnak?
Dekezdjükcsakazelején:aLaka-

tosnéHachboldÉva vezetőóvónőirá-
nyítottacsapatmárhónapokkalko-

rábbanmegkezdteafelkészüléstaz
áprilisióvodabálra,melyakisváros
egyiklegnagyobbzenés-táncosren-
dezvénye.Arésztvevőevangélikus
ésmásfelekezetekheztartozóegy-
háztagoktudják:ittszeretet,békeés
jóhangulatvármindenszórakozni
vágyó vendéget. Így hát bizony
visszajárnak–sokévvelóvodáscse-
metéikelballagásautánis…
Azestetaközépsőésnagycsopor-

tos gyerekek hawaii tánca nyitotta
meg.Eztkövetteazóvodavezetőkö-
szöntője,majdazünnepivacsora.Az
össztáncranemkellettsokatnógat-

nisenkit,hiszentudták:nincssokide-
jük!Éjfélkormár aharminchat fős
„nagytánckaré”voltaszínpad:azeg-
zotikus ritmusokra „becsónakázó”
férfiak,azintegető,fűszoknyáshöl-
gyekésamelldöngetőkannibálokkö-
zöttszámospresbiteréspresbiterné
isottvolt–hirdetveakereszténység
ésajókedvbékésegymásmellettélé-
sét. Ésmivel rengeteg kisgyerek is
együttmulatottaszülőkkel,azitalfo-
gyasztásajótékonyságibüfébensem
haladtamegahatárértéket.
Ésígyisjóvoltabál!

g K.L.

HawaiiSoltvadkerten
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lep ra misszi ói csen des nap és köz gyű lés
ALepramissziótavaszicsendesnapjátésrövidközgyűlésétmájus19-én,
hétfőn10órakortartjaazÚjpest-BelsővárosiReformátusEgyházközség
gyülekezetitermében(BudapestIV.,SzentIstvántér24.,ametróvég-
állomásátólpárlépésre,azújpestivárosházamellett).Szeretettelvárják
amunkatársakat,támogatókat,érdeklődőketazalkalomra,amelyegyóra
tájbanszeretetvendégséggelzárul.

AzElsőMagyarTűzzománcJelvénygyárjelvényeket–iskolákszámára
is–készít.1072Budapest,Királyu.27.Tel.:789-3236és782-4980.Mo-
bil:70/247-2752.Honlap:https://sites.google.com/site/kituzoo/

h i r d e t é S



ek me-est – negy ven éve szol gál 
a ma gyar or szá gi lep ra misszió

EvangélikuskülmisszióiestkeretébenRiskónéFazekasMárta református
lelkész,amagyarországiLepramisszióigazgatójavetítettképeselőadást
tartamagyarországiLepramissziónegyvenedikszolgálatiévfordulójára
emlékezveKínamásikarca címmelaLepramissziókínaiszolgálatáról.Idő-
pont:május19.,hétfő,18.00.Helyszín:1085Budapest,Üllőiút24.,föld-
szintielőadóterem(bejáratazutcafelől).
Mindenérdeklődőtszeretettelhívunkésvárunk.

AzEvangélikusKülmisszióiEgyesületvezetősége

fé bé-tag gyű lés
AFébéEvangélikusDiakonisszaegyesületsoronkövetkezőtaggyűlését
május23-án,pénteken13órakortartjaaSarepta-szeretetotthontemp-
lomában(BudapestII.,Ördögároku.9.).
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evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu.•EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szer kesz tő ség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Fő szer kesz tő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olva só szer kesz tő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:KárolyGyörgyTamás(evelet@kgyt.hu).Munkatárs: KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu).
Rovatvezetők:dr.HafenscherKároly–Régi-újliturgikussarok (hafo@lutheran.hu),KendehK.Péter–Oratiooecumenica
(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnapigéje(antal.veghelyi@lutheran.hu),TamásyTamás–Újnap–új
kegyelem(tamytam@t-online.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,Horváth-Hegyi
Áron,KendehK.Péter,KissMiklós,OroszGáborViktor,PrőhleGergely,RadosnéLengyelAnna,T.PintérKároly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (kiado@lutheran.hu),1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,1/486-1228,20/824-5518;fax:1/486-1229.
Fe le lős ki adó:KendehK.Péter(peter.kendeh@lutheran.hu).Nyom dai elő ál lí tás:KonsiloKft.(1022Budapest,Tapolcsányiu.6.).
Felelősvezető:NagyZoltán.Áru sít ja akiadó.Terjeszti aMagyarPostaZrt.Terjesztési ügyekben rek la má ció aMagyarPosta
Zrt.Hírlapüzletágingyenestelefonszámán:+36-80/444-444ésaLutherKiadónál.•INDEX25211,ISSN0133-1302.

Előfizethetőközvetlenülakiadónálvagypostautalványon.Azelőfizetésidíjbelföldön(illetveRomániaésSzlovákia
területén)negyedévre3575Ft,félévre7150Ft,egyévre14 300Ft,európaiországbaegyévre48 100Ft(172euró),egyéb
külföldiországbaegyévre56 320Ft(201euró).Csakamindenhónap15-igbeérkezőlemondásokattudjukazaztkövető
hónapelsejévelregisztrálni,ellenkezőesetbenmégegyhónapigjárazújság.Beküldöttkéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Azadottlapszámbaszántkéziratokatamegelőzőhétcsütörtökéigkérjükleadni!Ahétfődélutánilapzártakor
kizárólagahétvégieseményekkelösszefüggő(ésaszerkesztőséggelelőzetesenegyeztetett)írásokattudjukfigyelembevenni.
Aze-mailbenküldendőkéziratokatazevelet@lutheran.hu,ahirdetéseketahirdetes@evelet.hucímrevárjuk.

VASÁRNAP

6.50 / Mária Rádió
Ökumenikuslapszemle
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
9.05 / Duna Tv
Napok,évek,évszázadok
TőkéczkiLászlóműsora
9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.30 / ZDF (német)
Evangélikusistentisztelet
Berlinből
13.30 / Magyar Katolikus
Rádió
,,Valakiírakezeddel...’’
(vasárnapiversműsor)
23.15 / Mária Rádió
Mégisszeretni
GyökössyEndretanítása

HÉTFŐ

9.40 / Duna Tv
Élőegyház(vallásihíradó)
13.30 / Bartók rádió
ASavariabarokkzenekar
hangversenye
C.Ph.E.Bachműveiből
16.15 / Duna World
Reformátusifjúságiműsor
20.00 / Duna World
Gazdátlanasszony
(magyarjátékfilm,1944) (75’)
21.55 / Duna Tv
Azutolsóóráig–
Egyháziszemélyeketért
atrocitások
(magyardokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Szegedidzsessznapok2013
0.05 / Duna Tv
Azenéntúl–
VásáryTamászenés
beszélgetései

KEDD

15.10 / Kossuth rádió
20.századitörténelem
20.00 / Pax Tv
Kút(élőinteraktívműsor)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.20 / Duna World
Ahatározat
(magyardokumentumfilm,
1972) (99’)
21.40 / Duna Tv
Négybalkezes
(franciajátékfilm,1986) (85’)
23.00 / M1
Tenyérnyigyerekek
(magyardokumentumfilm,2013)
23.35 / Duna Tv
Istenmindengyermeketud
táncolni
(amerikaijátékfilm,2008) (81’)

SZERDA

12.00 / Kossuth rádió
Déliharangszó
amarcalgergelyievangélikus
templomból
12.05 / Viasat History
Tiltotttörténelem
(angoldokumentumfilm-
sorozat)
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva...’’
Areformátusegyházfélórája
16.00 / Duna World
Reformátusmagazin
17.05 / Duna Tv
Váratlanutazás
(kanadaitévéfilmsorozat)
21.10 / M1
Bábel–Hesnávalavilág
(dokumentumműsor)
22.05 / Duna World
Muzsikálamozi
Filmslágereka’40-esévekből

CSÜTÖRTÖK

14.05 / M1
VirágzóMagyarország
(magyarismeretterjesztősorozat)
Nádszeg
20.45 / M2
Jamie20perceskajái
(gasztronómiaiműsor)
21.08 / Bartók rádió
Bachfényében
SzabóBalázsorgonaestje
21.50 / Duna Tv
Vámmentesházasság
(finn–magyarjátékfilm,1980)
21.55 / Duna World
Vetíteninemelég
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
22.30 / M3
Azomnibusztólametróig
(kultúrtörténetisorozat)
22.45 / M1
MobilVers
RadnótiMiklós:
Levélahitveshez

PÉNTEK

11.05 / Duna World
Ridikül(nőitalkshow)
15.10 / Duna Tv
Kövekésemberek
(franciadokumentumfilm-
sorozat)
19.25 / HBO
Abátyámárnyékában
(amerikaifilm,2012) (89’)
20.20 / M1
Bízunkbenned!
(vetélkedőműsor)
21.05 / Kossuth rádió
Belépő(kulturálismagazin)
22.10 / Duna World
Szabadságtér’89
(történelmimagazin)
23.15 / M1
Nők
(amerikaifilmvígjáték,2008)
(109’)
23.45 / Duna Tv
Magasiskola
(magyarjátékfilm,1970) (81’)

SZOMBAT

8.10 / Duna Tv
Istenkezében
9.35 / M1
ZöldTea
(ismeretterjesztő
ökomagazin)
10.00 / Kossuth rádió
Szombatdélelőtt
(magazinműsor)
13.03 / Petőfi rádió
Harmincaktársasága–
PetőfiTOP30
16.40 / M1
Ég,föld,férfi,nő
Tisza-tó
17.35 / M1
Gasztroangyal
Zala
21.10 / Duna Tv
Azepsomiúriember
(franciajátékfilm,1962) (86’)
22.15 / Pax Tv
HolokausztMagyarországon
(dokumentumfilm)

VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikusistentisztelet
abudavárievangélikus
templomból
9.30 / Bartók rádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
9.40 / M1
Cigánypasztoráció
(dokumentumfilm)
10.45 / M1
Reformátusifjúságiműsor
11.00 / Duna Tv
Reformátusistentisztelet
18.30 / Kossuth rádió
Regényestörténelem
21.40 / M1
MyFairLady
(amerikaizenésfilm,1964) (163’)
23.50 / Duna World
Baptistaistentisztelet
0.25 / M1
Ádámalmái
(dán–németfilm,2005) (91’)
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va sár nap (má jus 11.)
Tekintetemahegyekreemelem:Honnanjönsegítségem?SegítségemazÚr-
tóljön,akiazegetésaföldetalkotta. Zsolt121,1–2(Jn14,5–6a;Jn15,1–8;1Jn
5,1–4;Zsolt66)Azírásmagyarázóknemtudják,milyenhegyekregondolt
azsoltáros.Csaktalálgatnilehet.Demitudjuk,életünkegyetlenesélyeés
reménye,hatekintetünketamegváltáshegyéreemeljük,aGolgotánéret-
tünkmeghaltMegváltóranézünkhittel.Segítségünkonnanjön.Újnap–
újkegyelem rovatunkcíméneküzenete:tanuljunkmegnaponta,óránként,
másodpercenkéntkegyelembőlélni,mertasegítségcsakazirgalmasJézus-
tóljön.Emeljükfeltekintetünket!

Hét fő (má jus 12.)
Mondjatokegymásnakzsoltárokat,dicséreteketéslelkiénekeket;énekeljetek
ésmondjatokdicséretetszívetekbenazÚrnak. Ef5,19(Zsolt21,14;Róm1,18–
25;1Jn5,1–5)Amegszabadult,gyógyultszívtudigazándicséretetmonda-
ni.ASzentlélekáltalújjászületettésbetöltöttemberteste,egészlényeazÚr
templomáváválik.Valljukmegbűneinket,gonoszságainkatezenanaponis,
éskérjükaLélektüzét,tisztítsonmegaszennytől,égessenkimindensze-
metetszívünkből,éshevítsenmennyeihőfokra.Ígyleszáldásrajtunk,így
tudjukkörnyezetünketissegíteni.

kedd (má jus 13.)
SzaporítsonmegtiteketazÚr,titeketésfiaitokat! Zsolt115,14(1Jn3,1a;2Kor
5,11–18;1Jn5,6–12)Azéletjeleamozgás,növekedés,gyarapodás.Magyarné-
pünknemszaporodik,inkábbfogy.Egyikokaennekaz,hogyelhagytukazUrat,
azéletforrását.Fiataljainknemházasodnak,napontaszázötvenmagzatéle-
tétkioltjákhazánkban,amegszületettgyermekekjelentősrészenemteljescsa-
ládbaérkezik,nagyobbrészüketmárnemkeresztelikmeg.Ó,Urunk,könyö-
rüljrajtunk!Adjmegújulástnépünknek,egyházainknak,családjainknak!

Szer da (má jus 14.)
Jézusmondta:„Sokanmondjákmajdnekemamanapon:Uram,Uram,nema
tenevedbenprófétáltunk-e,nematenevedbenűztünk-ekiördögöket,ésnema
tenevedbentettünk-esokcsodát?Ésakkorkijelentemnekik:Sohasemismerte-
lektiteket!”Mt7,22–23(Ez13,3;Jn8,31–36;1Jn5,13–21)Milyenkemény,józa-
nítószavakezek.Sohanehangozzanakelfelettünk!Jézusidőbenfigyelmeztet:
avelevalóélő,személyesközösségetsenkiéssemminempótolhatja.Nebúj-
junkelatemplomba,liturgiába,aktívszolgálatbaazélőÚrelől,aszemélyesmeg-
téréselől.Netegyükegyházunkat,gyülekezetünket„rablókbarlangjává”!Leg-
nehezebbavallásosságbólmegtérni,deIstennélsemmi,mégezsemlehetetlen.

Csü tör tök (má jus 15.)
Akikönyörülanincstelenen,azÚrnakadkölcsön,mertőmegtérítijótétemé-
nyét. Péld19,17(Lk10,35;Róm8,7–11;2Jn1–6)Nemkellsokatkeresnianincs-
teleneket.Utcán,szomszédban,gyülekezetben,ismeretségikörünkbensokan
szenvednekhiánytvalamiben.Istenegymásrabízottminket.Mindenkinekvan
valamibenhiánya,detöbbleteis.AzazÚrakarata,hogyezekazőcsaládjá-
banszépenkiegyenlítődjenek.AzÚrnakgondjavananincstelenekre,legyen
nekünkis.AzÚrralésanincstelenekkelvalókapcsolatunkszorosanössze-
függegymással.Uram,tekenyeretadtálazéhezőknek.Atekezedbenake-
vésisgyarapszik.Kérlek,növeldhitemet,ésszabadítsmegazönzéstől.

pén tek (má jus 16.)
Vidámítsmegújraszabadításoddal,támogass,hogylelkemkészségeslegyen.
Zsolt51,14(Júd2;Jn19,1–7;2Jn7–13)Jézusneveaztjelenti:szabadító.Őazért
jött,hogymegszabadítsonminketbűntől,haláltól,ördöghatalmától.Drá-
gaajándékabűnbocsánatésazaztmegpecsételőúrvacsora,denemmin-
digéljükátaszabadulást.Újraésújrautolérnekrégibűneink,mintacsa-
holókutyák.Milyenjólenne,hanemszaporodnának,hanemelfogynának
bűneinkazéveksorán!Uram,kérlek,bocsásdmegbűnömet,hogysokszor
kihagytalakazéletemből,ésbocsásdmegmindazt,amitennekkövetkezté-
benelkövettem!Vidámítsmegújraszabadításoddal!Haddmerítsekvizeta
szabadulásforrásából!(Ézs12,3)

Szom bat (má jus 17.)
Jézusegyütttudérezniatudatlanokkalésatévelygőkkel,mivelőmagaiskö-
rülvanvéveerőtlenséggel. Zsid5,2(1Sám12,20.23;Jel22,1–5;3Jn1–15)Jé-
zusKrisztusnagyajándékaavilágésazegyházszámáraazirgalom.Isten
lététnemlehettudományosanbizonyítani,deszámomraazirgalmasságigen-
isistenbizonyíték.Istenirgalmanélkülcsakhidegkőlenneazemberszív,
dzsungeltörvényekszerintkiirtanánkegymást.Szépénekünkegyiksorasok-
szoreszembejutottlelkiharcaimközben:„Kikeltévedtekazúton,/Azo-
kértjöttél,Jézusom.”(EÉ415,4)Igen,tehátértemiseljöttél,Uram,pedigis-
meredtudatlanságomat,tévelygéseimet.Köszönöm.

g SzeverényiJános
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Öku me ni kus ta lál ko zó
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