
Bá bel Ba lázs Lk 11,13-at idézve a
Szentlélekhétadományárólbeszélt.A
kalocsa–kecskemétiérsekmegfogal-
mazásábanaSzentlélekazértelem,a
tudomány,ajótanács,azistenfélelem,
ajámborság,alelkierőésabölcsesség
lelke,ajándékairapedigaközéletiem-
bernekisszükségevan.
AkatolikusegyházivezetőDe ák Fe -

renc gondolatára emlékeztetve el-
mondta:apolitikaazemberekboldo-
gításánakeszköze,deaztishozzátet-
te,hogylehetőségazIstenországának
építésére is. XI. Pi us pápát idézve
hozzátette:apolitikaafelebarátisze-
retetlegszélesebbmezeje,hiszensok
embernektudsegíteni,haerényesen
művelik.Azérsekhangsúlyozta,hogy
azokosság,abátorság,amértékletes-

ségésazigazságosságerényétanehéz
időkbenisképviselnünkkell,ahívők-
nek pedig – a Szentlélek inspiráló
kegyelmétkérveszámukra–imádkoz-
niukkellazországvezetőiért.

Ste in bach Jó zsef Zsolt36,6–9alap-
jánaszerető,hűségesésigazIstenről
beszéltapolitikusoknak.Adunántúli
református püspök kifejtette: Isten
szereteteteremtőszeretet,amellyelaz
életajándékátadtanekünk,bennefel-
adatokkal,küldetéssel,közösséggelés
hazával. Isten szeretete ugyanakkor
gondviselőszeretetis,amelymegsza-
badítminketazaggodalmaskodástól,
ésmegváltószeretetis,amelyazörök-
kévalóságtávlataibahelyeziéletünket.
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Háborúra derű? f 4. oldal
Érzékenység és tudatosság f 6. oldal
Helyettes szolgálat f 8. oldal
Shakespeare 450 f 10. oldal
Dávid, a zsoltáros király f 12. oldal
Százéves vagyok f 14. oldal

„Nemtudtammindig,demindigéreztem,ésmamárbiztosan
tudom,hogyeddigisvelemvoltazIsten–akkoris,amikornem
figyeltemrá,ésnemtudtam–,ésazértteszemeztafogadalmat,
hogyezneisváltozzonmeg,maradjonvelem,sőtnecsakvelem,
hanemazokkalis,akikszámomrafontosak,ésakiketszeretek.”

Soli Deo gloria! f 4. oldal

„Masemtéveszthetjükszemelől,
hogyahúsvétutánivasárnapoktémái
eredetilegazüldözéstszenvedett
elsőkeresztényekküzdelmének
kívántakemléketállítani.”

Betiltott dicsőítés f 2. oldal

„Szerettékvolnamegismerniazokat
azembereket,akikértévtizedekenát
imádkoztak…”

Feltámadás ünnepe utáni beszélgetés
Christian Samraj tamil lelkipásztorral

f 5. oldal

g Dr.EcsediZsuzsa

Sokanúgygondolják,Cantatevasár-
napjaazéneklésésazegyházizene
(musicasacra)ünnepe.Denefeled-
jük,hogyezahagyománycsupánaz
introituszsoltárra,annak is legin-
kábbelsőverséreépül(Zsolt98,1;ez
cikkünkfelcímeis).Avasárnapte-
matikájában,igeszakaszaibannincs
említészenéről.Hamégiseztatra-
díciótakarjukértelmezni–ésamai
napon ezt nagy örömmel meg-
tesszük–,aztmondhatjuk:atextu-
sokésaliturgiarámutataszentmu-
zsika titkára, mozgatórugójára: a
megváltásbizonyosságáraésazüd-
vösségörömére.
Jakabapostolazünnepepistolájá-

banfigyelmeztetésbátorít:„Ne té ve -
lyeg je tek, sze re tett test vé re im: min den
jó ado mány és min den tö ké le tes aján -
dék on nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty -
já tól száll alá, aki ben nincs vál to zás,
sem fény nek és ár nyék nak vál ta ko zá -
sa. (…) Ezért te hát ves se tek el ma ga -
tok tól min den tisz tá ta lan sá got és a
go nosz ság utol só ma rad vá nyát is, és
sze lí den fo gad já tok a be lé tek ol tott
igét, amely meg tud ja tar ta ni lel ke te -
ket.” (Jk1,16–17.21)

Já nos evan gé li u ma pedigígytudó-
sítJézusbeszédéről:„…jobb nek tek,
ha én el me gyek; mert ha nem me gyek
el, a Párt fo gó nem jön el hoz zá tok, ha
pe dig el me gyek, el kül döm őt hoz zá -
tok. (…) Még sok min dent kel le ne
mon da nom nek tek, de most nem
tud já tok el vi sel ni: ami kor azon ban el -
jön ő, az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te ket
a tel jes igaz ság ra; mert nem ön ma gá -
tól szól, ha nem azo kat mond ja, ami -
ket hall, és az el jö ven dő dol go kat is ki -
je len ti nek tek.” (Jn16,7.12–13)
Az apostol az Atyára mutat, az

evangélistaaFiúszavaivalaSzentlé-
lekrőlteszbizonyságot:amilehető-
ségünkésfeladatunkaz,hogyeztaz
örömhírtfelismerjükés–azegyház-
zenénkeresztülis–továbbadjuk.
Amusicasacra–Lu thermegfogal-

mazásaszerint–ateológiaszolgáló-
leánya:haazegyházteológiájaszi-
lárd,aliturgiarészleteiátgondoltak,
azegyházzenestabilanrátudépül-
nierreazalapra.
Felbecsülhetetlenkincs,hogylitur-

giánkbanagyülekezetiéneknemön-
célú dísz, hanem az istentisztelet
szervesrésze.Ezértfontos,hogylát-
szólagjelentősebbvagysürgetőbbté-
mákmiattneszoruljonháttérbeaz
éneklés és az istentiszteleti zene
ügye.Ennekméltómegvalósításához
elengedhetetlenafelkészültegyház-
zenészek hozzáértő tevékenysége.
Deigazáneredményesencsakakkor
működhetadolog,haazegyházze-

nevalóbanté ma azegyháziközélet-
ben.Haelériatöbbség(ésazegyhá-
zértfelelős,döntéshozószemélyek)
ingerküszöbét. Ha senkinek nem
mindegy, milyen ének és hogyan
szólalmegegyistentiszteleten.Haa
gyülekezeti, regionális és országos
rendezvényekszervezőiegy-egyal-
kalomzeneirészétistudatosan,igé-
nyesenmegtervezik.
Cantate vasárnapja alkalmából

érdemesaztismegfogalmazni,miért
létfontosságú–nemcsupánazisten-
tiszteleten,hanemáltalábanazéle-
tünkben–azéneklésésazene:atá-
mogatóknakmegerősítésül,akétel-
kedőknekbizonyosságul.
Vannakolyanhelyzetek,lelkiálla-

potok,amelyekmegéléséhezkevés-
nekbizonyulnakaszavak.Mélység-
benésmagasságbanalelkünkmoz-
dulmeg.A„pneuma”áradásakísé-
riörömünket;azénekléssegítabban,
hogyfájdalmunkbanne„szakadjon
megaszívünk”.Eztagyógyítóhatást
találjukmegnépdalainkbanis.
Akeresztény,benneazevangéli-

kusistentiszteleténekeieztafelis-
meréstkapcsoljákösszeateológiai
mondanivalóval.Kétezerévkülön-
bözőstílusúzeneikincseihordozzák
azegyháziévünnepeineklényegét
megfogalmazóvagykönyörgő,bűn-
bánó,dicsőítő,hálaadó,tanítószö-
vegeket.Ezekazénekekbiztostá-
masztnyújtanakéletünkfontosál-
lomásain.Éneklésükélményesegít
abban, hogy megismerjük egyhá-
zunk hagyományos értékeit, hogy
megérezhessük, milyen hatalmas
időtésteretívelátazagyülekezet,
amelyheztartozunk.
Atöbbszólamúegyházzeneialko-

tásokegyrészerendíthetetlen„szeg-
letkőre”:énekeinkrevagybibliaiszö-
vegekre épül. Így adhatunk hálát
Prae to ri us ésSche idt korálfeldolgo-
zásaiért, Schütz és Sche in egyházi
koncertjeiértésmotettáiért,Hän del
ésMen dels sohn oratóriumaiért,Bach
kantátáiértéspassióiért.
Mirevanmégszükségünkennyi

szépénekészeneután?Eztösszeg-
ziCantatevasárnapkollektaimád-
sága. „Mindenható Isten, vezesd
egyetértésrehíveidet,hogyszeres-
sük,amitparancsolsz,éskívánjuk,
amitígérsz,szívünkpedigannálta-
láljonnyugalmat,akinéligaziörö-
mökvannak,azÚrJézusKrisztusál-
tal,akiveledésaSzentlélekkelIsten,
élésuralkodikmindörökkön-örök-
ké.Ámen.”

A szer ző a fó ti Evan gé li kus Kán tor -
kép ző In té zet tu do má nyos mun ka tár -
sa, a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
gyü le ke zet kán to ra

»ÉnekeljetekazÚrnakÚjÉneket,
mertcsodákattett,
Ésjobbjaszabadulástszerzett!«

A sza va kon túl – 
a lé lek meg nyil vá nu lá sa

Beiktatás utáni pohárköszöntők. Prőhle Gergely országos felügyelő balján Krámer György, az országos iroda újon -
nan beiktatott igazgatója. Mellette (balról jobbra) Fabiny Tamás, Gáncs Péter és Szemerei János püspökök. 

Jé zus sal 
a par ton

b Szemet-fület,szájatésszívetgyö-
nyörködtetőmajálissalünnepel-
ték amegújult balatonszárszói
Evangélikus Konferencia- és
MisszióiOtthonfennállásánakti-
zedikévfordulójátaszerteazor-
szágbólésahatárontúlrólérke-
zettvendégek.Múltszombaton
azépületésudvaramegteltzené-
vel,gyerekzsivajjal,asültmalacés
akészülőkürtőskalácsillatával.

AnyitóistentiszteletenSze me rei Já nos,
aNyugati(Dunántúli)Egyházkerület
püspökeJn21,4–6alapjántartottpré-
dikációjábanaztatörténetetidéztefel,
amikorJézusfeltámadásautánfelkeres-
te halászó tanítványait, és szavára
megteltekahálók.Párhuzamotvonva
ajelennel,hangsúlyozta:„Jézusittvan
aparton.Aszárszóiüdülőazerőgyűj-
téshelyelehetszámunkra,aholtalál-
kozásokjönneklétre.Ámalegfonto-
sabbittisazIstennelvalótalálkozás,
amely egész gondolkodásunkat és
perspektívánkatmegváltoztatja.”
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f Folytatás a 3. oldalon

Kér jük Is ten ál dá sát,
hogy mi is 

ál dás sá le hes sünk!
b IstentiszteletregyűltekösszeazOrszággyűlésalakulóüléseelőttaFi-
deszésaKDNPfrakciójánaktagjaimájus6-ánreggelBudapesten.Ba-
logZoltánminiszterköszöntőjébenelmondta,hogy1998ótakezdik
istentisztelettelaparlamentiülésszakokataképviselők,éshavonta
tartanakparlamentiáhítatokataHoldutcaireformátustemplomban.

f Folytatás a 4. oldalon

Új
„szövetségi„

kapitány”
az Üllői úton

Módosította a Krá mer György be-
mutatása,illetveköszöntésealkalmá-
bólmájuselsőmunkanapjánakregge-
lénhasznált–éslapunktudósításában
ishívenidézett–„képet”egyházunk
elnök-püspöke.Gáncs Pé ter aMagyar-
országiEvangélikusEgyházújorszá-
gosirodaigazgatójánakmúltcsütörtöki
„hivataloshivatalbaiktatásán”mon-
dottigehirdetésében„szoftverfrissítés”
helyettígyfogalmazott:„Újszövetsé-
gikapitányazÜllőiúton”.
Ajózsefvárositemplombantartott

ünnepialkalmonazelnök-püspökMt

26,32alapján–igeválasztásátindokol-
va–rámutatott,hogyazegyházveze-
tőinek is tudniuk kell: valójában a
„föltámadottJézusKrisztuskell,hogy
előttünkjárjon,ésvezessen!”.Apüspök
szerint az egyház szolgálatában, az
egyháziszolgálatbanmindehhezszen -
zi bi li tás, szo li da ri tás éstermészetesen
spi ri tu a li tás szükségeltetik.
Krámer György ünnepélyes es-

kütételétkövetőenabeiktatottigaz-
gatóköszönetetmondottcsaládjá-
nak,apilisigyülekezetnekésaziro-
dadolgozóinak,majdPrőh le Ger gely
országosfelügyelőfejeztekiabbéli
örömét,hogyazországospresbité-
riumáltalegyhangúlagmegválasztott
KrámerGyörgyszemélyébenismét
lelkipásztor áll egyházunk admi-
nisztrációsközpontjánakélén.
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Atörténethúsvételőtti:avirágvasár-
napibevonulásLukácselbeszélésé-
bőlelénktárulórészlete.AJeruzsá-
lembeérkezőJézuskíséretétalkotó
tömeget Lukács – az evangélisták
köztegyedülállómódon–atanítvá-
nyok sokaságának nevezi. Lukács
szerintnemavárosnépesietJézus
elé, hogy hozsannával köszöntse,
hanem a tanítványok serege kezdi
énekelni:„Ál dott a ki rály, aki az Úr
ne vé ben jön!”
Azokrólvanszó,akikaGalileából

Jeruzsálembevezetőútjasoráncsat-
lakoztakJézushoz.Akiknemcsakata-
nításáthallották,hanemacsodáitis
látták,ésezgyőztemegőket,hogyJé-
zus az Úr nevében érkező király, a
Messiás.Tapasztalták,hogyszavára
nemcsakabetegségekdémonaitávoz-
nak,hanemmégahalálismeghátrál.
Szembeötlő,hogyamígLukácska-

rácsonyi történetében az angyalok
énekeígyszól:„Di cső ség a ma gas ság -
ban Is ten nek, és a föl dön bé kes ség…” (Lk
2,14),addigaJézustkísérőtanítványok
énekébenmennyei békességről van
szó:„A menny ben bé kes ség, és di cső -
ség a ma gas ság ban!”Aszeleknekésa
tengerhullámainak,abetegségdémo-
nainakésahalálnakisparancsolóJé-
zusérkezéseamennyeibékességrőlta-
núskodik.MertJézus–mintazerő-
sebb–legyőzteasátánt(Lk11,14–23),
és–mikéntcsodáitanúsítják–szaba-
donbocsátottafoglyait(Lk4,19).Asá-
tánpedigmintvillámesettleamenny-
ből(Lk10,10),éstöbbénemvádolhat-
jaazembertIstenszíneelőtt(lásdJel
12,10).Ezértvanbékességamennyben.
A farizeusokazonbannemolyan

Messiástvártak,akiamennybente-

remtbékét.Afarizeusokolyankirályt
támogattakvolna,akinemasátánszel-
lemihatalma,hanemarómaiakna-
gyon is kézzelfogható, fegyvereken
nyugvóhatalmaellenfújharciriadót.
Úgygondolták,hogyIstennépének
nemszellemihatalmasságokkal van
küzdelme,hanemarómaicsászárlé-
giói által megtestesített földi hata-
lommal.Demiveltudták,hogyabe-
tegekbőldémonoklégióitkiűzőJézus-
tólarómailégiókkiűzésétnemvárhat-
ják,zavartaőket,hogyatanítványok
seregeaJeruzsálembebevonulóMes-
tertkirálykéntünnepli.Ezértszólítot-
tákfelJézust,hogynémítsaelőket.
Alátszatazvolt,hogyafarizeusok

arómaiakmegtorlásátólféltikanépet
ésazországot.Minthaattóltartottak
volna,hogyJézusbevonulásátlátvaa
rómaiaklázadástgyanítanak,ésrög-
tönbevetikalégiókat.Valójábanafa-
rizeusok tudták,hogy ilyen veszély
nemfenyeget.Tudták,hogyegyszel-
lemihatalmasságokellenharcothir-
dető„királyban”arómaiaknemlát-
nak a császár hatalmát fenyegető
trónkövetelőt.Tudták,hogyahelytar-
tómegtudjakülönböztetnieztaval-
lásosjellegű,békésprocessziótapo-
litikaikövetelésekethangoztatótömeg
csöppet sem békés felvonulásától.
Mégisbosszantottaőketatanítványok
éneke:„Ál dott a ki rály, aki az Úr ne -
vé ben jön! A menny ben bé kes ség, és di -
cső ség a ma gas ság ban!”
Afarizeusok–bármagukatrend-

kívülkegyes,istenfélőembernektar-
tották–úgygondolták,hogymind-
kétlábukkalarealitástalajánállnak.
Úgyvélték,hogyarómailégiókban
megtestesülőgonoszellennemszel-

lemi,lelkifegyverekkelkellküzdeni.
Sokkalinkábbatörvény„Sze met sze -
mért, fo gat fo gért!” elvénekérvénytsze-
rezveképzeltékelagonoszlegyőzé-
sét.Akardokoztasérelmetkarddal
akarták orvosolni. Viszont megér-
tették,hogyJézusmásutathirdet.
Jézusnemamegtorlásbanlátjaa

bűnokoztakárorvoslását,hanema
megbocsátásbanésagonoszjóvalva-
ló legyőzésében. Ezt a farizeusok
nemcsak a törvénymegrontásának
tartották,hanemúgygondolták,nem
áll a realitás talaján, aki azt hiszi,
hogyagonoszjóvalislegyőzhető.En-
nekafelfogásuknakláttákigazolását
nagypénteken,amikorJézusteljesen
kiszolgáltatvaálltszembenaszerin-
tükreálishatalommal.Ezértisgúnyo-
lódtakakeresztjealatt.Úgyvélték,itt
a legjobb alkalom, hogy Jézus az
egészvilágnakbemutatóttartsonago-
noszjóvalvalólegyőzéséből.Ígykiál-
toztak:„Má so kat meg men tett, ma gát
nem tud ja meg men te ni. Ha Iz rá el
ki rá lya, száll jon le most a ke reszt ről,
és hi szünk ben ne!” (Mt27,42)
Jézusazonbanmeghalt.Afarizeu-

sokpedighalálábanannakbizonyíté-
kátnyugtázták,hogynekikvanigazuk:
agonoszjóvalnemgyőzhetőle,abűn
megbocsátássalnemorvosolható.
Masemtéveszthetjükszemelől,

hogyahúsvétutánivasárnapokté-
máieredetilegazüldözéstszenvedett
elsőkeresztényekküzdelménekkíván-
takemléketállítani.Azelsőszázadok
vértanúi,akikatíznagyüldözésihul-
lámidejénezréveladtákéletüketahi-
tükért,abbólafelismerésbőlmerítet-
tekerőt,hogyhúsvétIstenválaszavolt
a kereszt alatt gúnyolódó farizeu-

soknak.MertJézusinkábbmeghalt,
minthogyazellenefizikaierőszakkal
fellépőellenségeinekvisszaüssön.In-
kább közbenjárt értük, mint hogy
átokkal fenyegette volna őket. In-
kábbengedte,hogylegyőzzék,mint
hogyarendelkezéséreállótizenkétan-
gyallégiótigénybevévemegsemmisí-
tette volna ellenségeit. Húsvétkor
azonbanIstenazőgyőzelméttette
nyilvánvalóvá.
Azelsőszázadokmártírjaimegér-

tették,hogyhabátrankövetikJézus
példáját,hanemragadnakfegyvert
önmagukvédelmére,hanemállnak
ellen,hanemkiszolgáltatjákmagukat
üldözőikkénye-kedvére,akkorlátszó-
lagalulmaradnak,sőtazéletüketisel-
veszítik,mégisőklesznekagyőztesek,
mertIstentőlhervadhatatlankoszo-
rút,elnemmúlóéletetnyernek.Hi-
szenjóvalgyőztékleagonoszt,mert
nemszálltakszembeazerőszakkal,
haneminkábbéletüketadták,mint
hogy más életében kárt tegyenek.
Nemátkotszórtakkínzóikra,hanem
énekükkelKrisztustmintkirályukat
dicsőítették, miközben a legször-
nyűbbkínokatszenvedtékel.
ErreutalCantatevasárnapintro-

itus zsoltára is: „Can ta te Do mi no
can ti cum no vum!” – „Éne kel je tek az
Úr nak új éne ket…” (Zsolt98,1)Ezaz
újéneknemmás,mintagonosztjó-
vallegyőzőkmindenkoriéneke.Ezaz
azének,amelyeta„realitás”talaján
állóvallásosságképviselőimindenkor
megvetnek,sőtbeakarnaktiltani.A
mennybenmégis ez az énekzeng,
örökkön-örökké.

g VéghelyiAntal

HÚsvÉtÜnnepeután4. vasárnap(cantate)–lk19,37–40

Be til tott di cső í tés
avasárnapigÉje

Mikorhallottamvagymondtamelaz
elsőimádságot?Lehetválasztadnier-
reakérdésre?Nemkönnyen…Bár
van,akihallatlanulprecíz.Dátumát
isszámontartja,hogyelőszörakkor
szakadtfölbelőleazőszintesegély-
kiáltásIstenhez,mikornagymélység-
bejutott.Megrendítőazoknakazút-
ja,akiknekéleteúj fordulatotvett,
mikorgyülekezetükvagycsaládjuk
kitartóanimádkozottértük.
De nem kevesen vagyunk, akik

nemrögzíthetnekpontosdátumokat.
Miért?Egyszerűésnagyszerűmagya-
rázatvanerre.Láthatatlanbiztonsá-
giháló,azimádsághordozbennün-
ket.Világrajöttünkelőttsazótais.Az
orvostudományigazolta,hogymár
magzatként, érzékszerveink kiala-
kulásávalingerek,hangokjutnakel
hozzánk. Hozzátartozóink hangja,
érintése ezért olyan megnyugtató
és védettséget ajándékozó születé-
sünkután.
Azelsőimádságot,amelyethallot-

tam,másokmondtákelértem.Szülők,
keresztszülőkagyülekezettelegyüttaz
Úrtól tanult imádság szavaival fo-
hászkodtak helyettem a keresztség
szent pillanatában. Családi ottho-
nunkban isénekeltünkés imádkoz-
tunk.Akísérőgondoskodáshangza-
tosszavaknélküléreztette:akegyelmes
Istentőljönmindenáldás,erő.Őasze-
retetforrása.Ezértacsaládbannem
magukhozláncoltak,hanemléptein-
ketmegváltóUrunkfeléirányították.
Jóilyenlelkimunícióvalindulni,lát-

ni,hogyhiteleséletállmindemögött.
Mabetegség,szenvedés,belső lelki
erőketmegpróbálóhelyzetekmegol-
dókulcsáulsokanapozitívgondolko-
dástajánlják.Valóbannagyonfontos
ajótfelfedezni,értékelni.Könnyebb
túljutniholtpontokon,hanemkeser-

gés,borúlátóbénaságtöltibegondo-
latainkat.Önerőbőlhelytállniaküz-
delmekközöttmégsemlehet.Merő
önáltatás, hogy mindig és minden
helyzetet kezelni tudunk, s ez csak
megfelelő hozzáállás kérdése. Na-
gyonértékesatapintatossegítőkész-
ség,szakértelem,tudás,azönfeláldo-
zószeretetereje.Előfordul,hogyvé-
gülzöldágravergődünk,haegyütt-
érzést,segítségetkapunk.
Embervoltunkkorlátaivalazonban

mégígyisszembesülünk.Érzékeljük
magunkésmásokesendőségét,tehe-
tetlenségét. Ezzel reálisan számol-
nunkkell.Vanmégiskiút?Smiaz?
ElsőhelyenIstenhatalmával,lehe-

tőségeivelszámoljunk!HaJézusér-
tünkvalószenvedésétmegismerjük,
azőbűnéshalálfelettigyőzelmérete-
kintünk,akkornapjainkra,kínjaink-
raújfényragyogazörökkévalóságfe-
lől.Pálapostollalegyüttkiáltunkföl:
„Én nyo mo rult em ber! Ki sza ba dít meg
eb ből a ha lál ra ítélt test ből?”Deakö-
szönetmondásigiseljuthatunk:„Há -
la az Is ten nek, a mi Urunk Jé zus
Krisz tus.” (Róm7,24.25)
Legdrágábbimádságaim,atanult,

kötöttésajándékulkapottkönyörgé-
sekközétartozikaz,amellyelkonfir-
mandustársaimmalegyüttindultama
tudatos keresztyén életútra. Öröm
voltátadniarámbízottaknakCsöngén,
Paton,Sandon,Nagykanizsán.Boldog-
gátesz,hogyezttehetemecikksora-
inkeresztülis.Óraelőttésutánegyütt
hangzottezakétima.Lelkészünkbiz-
tosan a templomban és otthon is
imádkozottértünk,deakkormégsem
aztvárta,hogyaznapiszemélyes,lel-
kirezdüléseirefigyeljünk.EgyüttIsten-
hezfordultunk,rólatanultunk.
Ígykönyörögtünkegyütt:„Meny-

nyei Atyánk, eléd jöttünk, és ké-

rünk, légy jelen közöttünk! Taníts
szeretni, félni Téged és befogadni
szent igédet, hogy Fiad vére, bű-
nünk ára egyikünkön se vesszen
kárba!Szentvallástételrekészülünk,
egysetagadjonmegközülünk!Lel-
kedlegyenmostisvezérünk!Jézus
Krisztus nevében kérünk. Ámen.”
(Óraelőttiimádság.)
„Mennyei Atyánk, dicsértessél,

hogyörökkegyelmedbevettél.Krisz-
tusbanmagadhozfogadtál,ésŐben-
ne mindent megadtál. Köszönjük
Nékedeztazórát,ésmostazértkö-
nyörgünkHozzád:tanítsszentigéd
útjánjárniésahitbenvégigmegáll-
ni,hogyszívvel,szájjalTégedvall-
junk,Nékedéljünk,ésNékedhal-
junk,hogyegykorezakicsinysereg
mennyben is együtt áldja neved!
Ámen.”(Órautániimádság.)
Ott volt e könyörgésben amúl-

tunk:keresztségünkdrágaténye,aje-
lenünk:konfirmandusközösségvol-
tunk.Aközelijövő:hitvallástételünk
nagynapja,deatávoliis,azazidő,
mikor teljessé lesz a megváltás a
mennyekországában,látássálesza
hitbeliismeret.
Tagadhatatlan, hogy e veretes

mondatokat tizenévesen ólomsú-
lyúnakéreztem,misembújtukéjjel-
nappalaBibliát.Olyanisakadtkor-
társaimközött,akittitokbantávolifa-
luba vittek el. Szülei ugyanis ke-
nyérkeresetüketvesztettékvolnael,
haotthonállazoltárelé.
Remélem, hogy sokunk szívébe

beleíródottennekazimádságnakaz
üzenete.Tudom,mamármáséletér-
zések,másszóhasználatjárja.Van,aki
szembeállítjaakötöttimádságotasza-
bad, Istenhez szinte haveri hang-
nembenfordulóbeszélgetéssel.Utób-
bit ahit értékmérőjének tekinti, az

előbbitmegleértékeli.„Kánaáninyelv
abiblikusszóhasználat”–mondják
gyakran.Anyanyelvünket,annakszép-
ségét,finomságait,kifejezőképességét,
gazdagságát ismerjük jó esetben.
Megtanuljuk más népek nyelvét a
kapcsolatépítés,aboldogulásérdeké-
ben.Miértgyomlálnánkkihátgon-
dolkodásunkbólahitanyanyelvét?
Alighalljamegvalakiakörnyezet-

védőkfigyelmeztetőszavát.Mégke-
vesebbfigyelmetkapnakazok,akik
a nyelvromlásra mutatnak, annak
következményeitfeltárják,ésóvnak
a lelki sivatagosodástól. Küldeté-
sünk:őrizni,újrafelfedezni,megér-
teni,továbbadniaveretesszavakat,
amelyekéletalakítóüzenetekethor-
doznak.Minimális,szellemierőfeszí-
téstsemigénylőfelszínesség,durva
alpárisághelyettjóbelsőönfegyelmet
éselmélyülésttanulni.
Everskéntcsengőimádságokatol-

vasóTestvéreimetarrakéremszere-
tettel:vegyékelőBibliájukat,énekes-
könyvüket.Olvassáktürelmesenés
figyelmesenafelsoroltigehelyeket,
énekszövegeket!Tudom,hogyfölfe-
dezikapárhuzamokat,aközösüze-
netet.Átérzik,hogybiblikushitval-
lássnemüresfecsegésakonfirman-
dusokkönyörgése.ASzentháromság
Istennelvalóközösségöröme,fele-
lősségeés céljamindbenne rejlik.
Felnőttfejjel,akáregybibliaóránis
érdemesegyüttmondani.
g DeménéSmidéliuszKatalin

„Né ked él jünk, és Né ked hal junk”

SzeretőmennyeiAtyánk!Dicsérünk
és áldunk téged szavainkkal, éne-
künkkel és lelkünk csendjével is,
mertönmagadatadtadnekünkJézus
Krisztusban.Hallgassmegminket,
amikorkéréseinkettárjukeléd.
Könyörgünk,Urunk,azegészvi-

lágért.Segíts,hogyszeretetedbizo-
nyossága,Krisztushalálánakésfel-
támadásánakevangéliumaeljusson
avilágmindentájára,hogyegyszív-
veléslélekkelimádjontégedminden
nyelvésmindennép.
Könyörgünkegyházadért.Segíts,

hogyközösségedáltalJézusKrisztus
képmásáraformálódjunk,hogyisten-
szeretetünk és testvérszeretetünk
másokatisneveddicséretéreindít-
son.Add,hogygyülekezeteinkben
egységésbékességlegyen.
Könyörgünkaszolgálattevőkért.

Segíts,hogyteljeséletükkelróladte-
gyenektanúbizonyságot.Hálátadunk
a kántorokért és énekkarosokért,
akikazeneáltalindítanakbennün-
ketigazistentiszteletre.Álddmeg,
Urunk,őketésmunkájukat.Éssegíts
nekünk,hogyegyházidallamainkne
csak a fülünkig jussanak, hanem
Szentlelkederejévelfelemeljékszí-
vünkettehozzád.
Könyörgünkadiákokért,akikazév

végibizonyítványukértvagyazérett-
ségijük eredményéért izgulnak, és
azokértahallgatókért,akikavizsga-
időszakrakészülnek,hogyabenned
valóhitbenmegerősödvereádtudják
bíznimagukatéstudásukat.
Könyörgünkjelenlegiésjövendő

hittanosainkértésszüleikért.Segíts,
hogyaziskolákbanahit-éserkölcs-
tantárgyválasztásánálaszülőkmer-
jenekhitükésreménységükszerint
dönteni.
Könyörgünk, Urunk, mindazo-

kért,akiksírvakiáltanakhozzád,és
akiknémánkönnyeznekalelkükben.
Hallgasdmegsóhajukat,éskérünk,
adjgyógyulástabetegeknek,vigasz-
talástaszomorkodóknak,megnyug-
vástaszorongóknakésmindenér-
telmetmeghaladóbékességedetgyer-
mekeidnek.
Hallgassmegminket,Atyánk,és

teljesítsdkéréseinketakaratodszerint
amifeltámadottésélőUrunkért,Jé-
zusKrisztusért.Ámen.

Oratio
œcumenica

rÉgi-Újliturgikus
sarok

„Azsoltárnemcsakaszentekközna-
pibeszédeirőlszól,hanemelmond-
jaaszentekIstennelfolytatottlegben-
sőbb,felségesbeszélgetéseit.Teljes
gazdagsággalelénktárul,hogymit
éreztek, s mit beszéltek Istennel,
emberrel.Azemberiszívolyan,mint
vadtengerenahajó,melyetminden-
felőlviharszelekűznek.Azilyenvi-
harok azonban megtanítanak ko-
molyanszólni,aszívetkitárnistar-
talmátfenekestülkiönteni.Mertaki
szükségbenésfélelembenül,azegé-
szenmásképpbeszélaszenvedésről,
mintakiörömben lejt–sviszont.
Nemszívbőljönaz,mikoraszomor-
kodónevet,vagyazujjongósír.Az
ilyen szív nem az igazi tartalmát
öntiki.”

d Lu ther Már ton:
Jer,örvendjünk,keresztyének!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

semperreformanda

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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Május elején Nápolyban tartotta
éveszsinatátazOlaszországiEvan-
gélikusEgyház(ELKI),amelyenmeg-
hívásukra egyházunk képviseleté-
benvehettemrészt.Számomramin-
digkülönöröm,haItáliaföldjérelép-
hetek,hiszenapaiágonnémiolasz
vériscsörgedezikereimben.Nagy-
anyám, néhai di Gle ria Ró za ősei
Észak-Olaszországbóltelepültekáta
Dunántúlra.Mostelsőízbenutazhat-
tamazolaszcsizmadélebbiszárára,
afestőiszépségűkikötővárosba.

Nápolytlátniés…Ismerjükaha-
gyományosfolytatást.Én,hálaIsten-
nek,nemcsak„túléltem”Nápolyt,ha-
nemsokmindenttanultamis„kistest-
véreink”zsinatán.Gyakranmegkísért
minketatévképzet,hogyigazánana-
gyoktól lehet tanulni: németektől,
skandinávoktól,amerikaiaktól…Tény,
hogyazolaszevangélikusokhatalmas
területenszétszóródvacsupánannyi-
anvannak,mintegyhazaiegyházme-
gyénkben.Ezzelegyüttsokminden-
benlehettőlükpéldátvenni,tanulni.
Ebbőlszeretnékmostvalamitmegosz-
tani,haúgytetszik,felkínáloknéhány
szeletízletes„nápolyit”…

Azelsőpozitívélményrögtöna
nyitóistentiszteletenért,amelyeta
zsinatiülésnekotthontadóbelváro-
siszállodaközelében,egykatolikus
(!) templomban ünnepeltünk. Az
olaszországiegyházkétnyelvűközös-
ség:alelkészek,gyülekezeteitagok
többségenémetgyökerű,deegyre
többenvannakmárbennszülöttola-
szokis.Imponálóvoltazatermésze-
tes kétnyelvűség, amely az isten-
tiszteletmindenrészletébenéské-
sőbb a zsinat egész munkájában

megnyilvánult. Mi olykor
mintha szinte szégyellnénk
aztagazdagságunkat,hogya
magyar mellett német és
szlováknyelvenismegszólal-
hatnánakazénekek,imádsá-
gok,Istenigéje…
Összehasonlítvaamizsi-

natunkkal,feltűnővolt,hogy
a komoly munka mellett –
amelyetnémetesprecizitásés
azolaszokrakülönbennem
annyira érvényespontosság
jellemzett – igyekeztek ün-
neppétennieztaháromna-
pot. Ennek jegyében egyik
estetemplomikoncertenve-

hettünkrészt,aholigaziörömzenét
hallhattunk. Életre szóló élményt
jelentettaközelegyórásvezetetttú-
raanápolyikatakombáktitokzatos,
földalattivilágában.ASanGenna-
roegyikkápolnájábantartottukazes-
tiáhítatot.Eztünnepifogadáskövet-
te,amelyenNápolyvárospolgármes-
tereüdvözöltminket.Különiskö-
szöntötteazolaszegyházvezetőjét,
Hol ger Mil kaut, akikétciklusonát
voltazegyházdékánja,ősztőlpedig
szolgálatátadrezdaiKreuzkirchében
folytatja.Deaddigmégitthonista-
lálkozhatunk vele, mert hivatalos
egyházunkmájusvégizsinatára.Sok

tekintetbennekiköszönhetőazegy-
házainkközöttipartnerkapcsolatki-
építése.
Imponálóamaroknyiolaszegyház

nemzetközi kapcsolatrendszere. A
zsinatiülésenösszesenhetenvoltunk
külföldivendégek,megfigyelők,akik
arövidköszöntés(Grusswort)mel-
lettigeiszolgálatilehetőségetiskap-
tunk.ÉnpéldáulaSzardíniaszigetén
szolgálóKirs ten Thi e le lelkésznővel
együtttarthattamdramatizáltreggeli
áhítatotJá nos evan gé li u má nak ne-
gyedikfejezetealapján.Jákóbkútjá-
nálbeszélgettünk:Kirstensamáriai
asszonyként,énpedig„fáradt,szom-
jasvándorként”…
Vendégekérkeztekaszomszédos

Ausztriából:Ger hild Herr ges ell egy-
házfőtanácsos asszony, Szlovéniá-
ból:Ge za Er ni sa püspök.Képvisel-
tettemagátaMartin-Luther-Bund
Rainer Stahl főtitkárszemélyében,a
bajor evangélikus zsinat Hein rich
Götz alelnökkel, a Németországi
ProtestánsEgyház(EKD)dél-euró-
pai felelősével, Mic ha el Sch ne i der
egyházfőtanácsossal.Alegmesszebb-
rőlHorst Mül ler, adél-afrikailuthe-
ránusegyházpüspökeérkezett,aki
különelőadástistartott.
Olaszországievangélikustestvére-

inknemzetközikapcsolatrendszere
ishozzásegíthetahhoz,hogyszám-
arányukhozképestjelentősatársa-
dalmisúlyuk.Elfogadottságukabban
ismegnyilvánul,hogyhivatalostag-
ságuknál jóval nagyobb számban
ajánljákfelazolaszadófizetőpolgá-
rokadótámogatásukatazELKIjavá-
ra. Ennek is köszönhető, hogy –
szórványhelyzetükellenére–nincse-
nekanyagigondjaik.
Atársadalomfelévalónyitásje-

gyébeneztazesztendőtareformá-
ció és politika tematikus éveként

hirdették meg, melynek központi
rendezvényétoktóberbenRómában
tartják.Azolasz„Kirchentag”bibli-
aimottójaajólismertjeremiásipró-
fécia:„Fáradozzatokavárosnakjólé-
tén…”(Jer29,7),főelőadójaMar got
Käss mannNémetországból.Nálunk,
aholmégmindigmegterhelt szóa
politika,ésneuralgikuspontazegy-
házközéletiszerepvállalása,alighale-
hetneilyentémátmeghirdetni…
Azideizsinatfontosfeladatavolt

azújegyházivezető(dékán)éshelyet-
tesénekmegválasztása,miveladékán-
helyettes,Ul rich Ec kert, akieddigMi-
lánóbanszolgált,ugyancsakvisszatér
Németországba.Azsinatitagságkét
jelölt közül meggyőző többséggel
Hei ner Blu dau torinóilelkésztválasz-
tottaelsőszámúvezetőnek,helyette-
sénekpedigJa kob Bet zet, akiGeno-
vábanszolgál.Ünnepélyesbeiktatá-
sukraanápolyievangélikusgyüleke-
zettemplomábankerültsorazsinat
záróistentiszteletén(képünkön).
Svégülhaddtérjekkimégafotós,

Czu tor Ve ro ni ka személyéreis,akinek
nápolyiképeitmegnézhetjükegyhá-
zunkhonlapján.Szinteközhely,hogy
a nagyvilágban mindenütt vannak
magyarok.Mégismeglepett,amikor
azsinatnyitóülésénkedvesenmagya-
rulszólítottmegegyifjúhölgy,akilát-
hatóanaszervezőbizottságaktívtag-
jakéntszorgoskodott.Kiderült,hogy
önkénteskéntérkezettmégazősszel
Olaszországba,aholvégülazELKIró-
maiközpontjábantaláltmunkát.Ve-
ronikaazorosházigyülekezetbőlin-
dult,Békéscsabánérettségizett,vég-
zettgyógypedagógus,angoluljól,né-
metül, olaszul egyre jobban beszél.
Nyáron készül haza, és komolyan
foglalkoztatja az a gondolat, hogy
egyházunkbanpróbáljamegtalálnia
jövőjét.Terveiközöttszerepeltöbbek

között,hogyesetlegteológiánkonta-
nuljontovább.
Veronika„felfedezése”isjólmutat-

ja,milyenrejtetttartalékaivannakkis
egyházunknak…Talánnemiskelle-
neolyansokszorlekicsinylő,lesajná-
lóállandójelzőkénta„kis”szócskát
emlegetniegyházunkkalkapcsolatban.
Olasztestvéreinknélnemtapasztal-
tamaminketolykormegkísértőki-
sebbrendűségikomplexust,pedigők
valóbanparányikisszigetekkéntélnek
anagykatolikustengerben.
Vajonmibenrejlikennekapozitív

identitástudatnak a titka?A forrás
nemcsupánadélinépekrejellemző
derűs életöröm. Úgy láttam, ők a
gyakorlatbanpróbáljákmegvalósíta-
niCser mely Pé terhálózatkutatónagy-
szerűelméletét,melyszerintazevan-
gélikusszigetekegyüttműködőközös-
ségekhálózatáváfejlődhetnek.Ezaz
olaszésamagyarevangélikusságjö-
vője,amelyreközösPásztorunkisbá-
torít: „Ne félj, te ki csiny nyáj, mert úgy
tet szett a ti Atyá tok nak, hogy nek tek
ad ja az or szá got!” (Lk12,32)

Ná polyt lát ni – és ta nul ni Égtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület
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Azigeialkalmatkövetőenmegemlé-
kezésekésköszöntésekhangzottakel.
Hálátadottazelmúltévtizedért,és
áldástkívántazépületjelenéreésjö-
vőjéreGáncs Pé ter elnök-püspök,a
Déli és Fa bi ny Ta más, az Északi
Egyházkerületlelkészivezetője.Prőh -

le Ger gely országosfelügyelőbejelen-
tette, hogy a központ az országos
presbitériumdöntésealapjánfelve-
sziAn dor ka Ru dolf evangélikusszo-
ciológusnevét.Aköszöntőksorában
megszólalt többek közöttBen czúr
Lász ló Ybl-díjas építész, az Északi
Egyházkerülettiszteletbelifelügye-
lője,akiegykorazáttervezésmunká-
ját végezte,Ma ari ka La ak so-Hel le
finngyülekezetimunkatárs, illetve
Weiss Jó zsef, akiaközelmúltbanado-
mányoztaazintézménynekkötcsei
telkétmintagazdaságcéljára.
Nagytapsotkapottazajelenlévő

háromházaspáris,akiktöbbmint

ötvenévvelezelőttitt,Balatonszár-
szóntaláltakegymásra.
Azistentiszteletutánaházelőttál-

lósátrakalattvártabőségesebéda
résztvevőket,amelyneklegfőbbatt-
rakciójaasültmalacésahelybenké-
szültkürtőskalácsvolt.Adélutánfo-
lyamánagyerekekakézműveskedés
olyankülönbözőformáibanpróbál-
hattákkimagukat,mintakorongo-
zás,agyöngyfűzésvagyazarcfestés.
Azérdeklődőkakonferenciaterem-
benazintézménytörténetérőlössze-

állítottfilmettekinthettékmeg,abel-
ső udvarban felállított színpadon
pedig folyamatosan koncertek és
néptáncbemutatókzajlottak.Fellé-
pettakőröshegyiBor kút ésLó kö tő
táncegyüttes,zenéltaMe nyét együt-
tes,aSham rock zenekar,aKo rál-szi -
get, valamintSza bó Ad ri en ésaTön -
köly zenekar.Aközpontigazgatója,
Végh Sza bolcs „tekerőjét”ismegszó-
laltattaatizedikszületésnaptiszte-
letére.
Acsaládiashangulatban,felszaba-

dultlégkörbenzajlottnapotközösva-
csorazárta.

g AdámiMária

Az in téz mény igaz ga tó já val in ter -
júnk a 7. ol da lon

Jé zus sal a par ton
Meg úju lá sá nak ti ze dik év for du ló ját ün ne pel te a ba la ton szár szói

evangé li kus kon fe ren cia-köz pont
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C
s

o
r

B
a

 G
á

B
o

r
 f

e
lv

é
T

e
le

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
T

e
le

i

B
o

K
o

r
 B

é
la

 f
e

lv
é

T
e

le



 e 2014.május18. EvangélikusÉletkeresztutak

ViseltesszókkalpróbáltakaMEÖT
székházábanteológiaimagyarázatok-
ratalálniazemberiésszelkevésséfel-
fogható 20. századi pusztításra és
pusztulásratörténészekésteológusok.
Azobjektivitásésinterdiszciplinaritás
jegyébenszervezetttudományoskon-
ferenciahármasévfordulóapropóján
jöttlétre:azelsővilágháborúkitöré-
sénekszázadikévfordulójára,aholo-
kausztra, valamint a Kelet-Közép-
Európában, így Magyarországon is
huszonötévvelezelőttkezdődötttár-
sadalmi-politikai rendszerváltásnak
nevezettfolyamatraemlékezve.
AkonferencianyitányakéntSte in -

bach Jó zsef református püspök, a
MEÖTelnöketartottáhítatota36.
zsoltáralapján.Azemlékezésértékét
azhatározzamegapüspökszerint,
haáltalameglátjukazokatazössze-
függéseket,amelyekamábantanít-
hatnakbennünket.
Abevezetőelőadástdr. Fa za kas

Sán dor, a Debreceni Református
HittudományiEgyetemprofesszora,
aMEÖTSzociálpolitikaiBizottságá-

nakelnöketartottamegazemléke-
zetkultúrafogalmátértelmezve.Az
apolitika,amelynemengedtereta
másikcsoport,emberemlékezésé-
nek,atársadalmimegbékélésellené-
benhat–jelentetteki.Sajnosideha-
zaennekfelismerésemégváratma-
gára–állította.Amireménységetad-
hatnekünk,azazIstentettérevaló
folyamatosemlékezés,amelynekfor-
májaazistentisztelet,tartalmapedig
amúlt,jelenésjövőegyüttesen.

A múlt em lé ke zetecíműblokkel-
sőelőadójadr. Ma tus Já nos, aBuda-
pestiCorvinusEgyetemésaNemzeti
KözszolgálatiEgyetemoktatójavolt.
Aelsővilágháborúrólszólóelőadá-
sábankezdetbenszáraznakéskímé-
letlennektetszőszámadatokatsorol-
vakívántaérzékeltetniazáldozatok
ésveszteségekmértékét.

Az egy há zak és vi lág há bo rú címet
kaptadr. Ba logh Lász ló Le ven té nek,
a Debreceni Egyetem docensének
előadása,akipolitikaifilozófiaimeg-
közelítésselvizsgáltaaháborúkérdé-
sét.Rendkívülérdekesvoltalélekta-

niösszefüggésekretörténőutalása,
amikorisaháborúértvalóvallásos
lelkesültségmotivációitkutatta.
AzEötvösLorándTudományegye-

tem Bölcsészettudományi Karának
történésze,dr. Csí ky Ba lázs azantisze-
mitizmus–elmondásaszerint–zava-
rosfogalmánaktisztázásáravállalkozott
a zsidótörvényektől a holokausztig,
kitérvepéldáulProh ász ka Ot to kár, il-
letveXII. Pi usmáigvitatottszerepére.
Akövetkező,A bűn bá nat sze re pe cí-

metviselőblokkbandr. Ko rá nyi And -
rás, az Evangélikus Hittudományi
EgyetemEgyháztörténetiTanszékének
professzoraabűnésbűnvallásprob-
lémájáttárgyalta,elsősorbanaStutt -
gar ti bűn val ló nyi lat ko zat alapján.

Dr. Szi ge ti Je nő,aMiskolciEgye-
temésazAdventistaTeológiaiFőis-
kolatanáraelőadásábanaholokauszt
idejénvégzett–adventista,metodis-
taésbaptista–kisegyházakkevéssé
ismertmentőakcióitismertette.

Dr. Ker tész Bo tond történész, az
EvangélikusOrszágosMúzeumtudo-
mányosmunkatársanyitottamegaz
utolsó – A meg bé ké lés re a li tá sa –
blokkot, a múltfeltárás nehézségeit
taglalva.Nemcsupánazirattárakból
eltűntdokumentumok,deamáigpa-
rázslóvitákisnehezítikafeldolgozást
ésszembenézést–állította.
AzEgységesMagyarországiIzrae-

litaHitközségvezetője,dr. Kö ves Slomó
főrabbiafelelősségkérdésétjártakö-
rülEgyütt élés mint a meg bé ké lés for -
má ja? címűelőadásában.Amiamúlt-
banmegtörtént,nemtörténhetmeg
újra–hangsúlyozta.

g KinyikAnita

Há bo rú ra de rű?
b VajonhogyanviszonyulIstenaháborúhoz?Van-evelecélja?Szenved-e
őisaszenvedésláttán?Összefügghet-ea20.századivilágégés-sorozata
világésbenneazemberromlottságával?Beszélhetünk-eegyszerűenjó-
rólésrosszrólaháborúban?Hogyanlehetséges,hogyegyházielöljárók
tömegpusztítófegyverekreadtákegykoráldásukat?Szembemerünk-e
néznibűneinkkelésmulasztásainkkal?Feltudjuk-evállalnimindezt?
Tudunk-etanulnimindebbőlésegybékésebb,igazságosabbvilágot
építeni?Ilyen,nemritkánfájdalmaskérdésekrekerestékaválasztmá-
jus 7-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
SzociáletikaiBizottságánakEmlékezés–megbékélés–megújulás című
konferenciájárameghívottelőadók.

BalogZoltánarrahívtafelahallgatók
figyelmét:nagykihívástjelent,hogy
mikénttudnakkeresztényromama-
gyarértelmiségivéválniésmegmarad-
niannak.Ennekamásságnakkétfé-
leveszélyevan–folytatta–,azegyik,
hogy az érintettek megpróbálnak
olyannáválni,mintatöbbség,míga
másikegyhamisküldetéstudat,amely
elkülönülésteredményez.
Utalva a találkozó „Légy pél da!”

mottójára,aminiszteraztmondta,
mindenemberazzalválhatpéldakép-
pé,hajólcsináljaazt,amiadolga.Ba-
logZoltán–akireformátuslelkész
–hangsúlyozta:keresztényialapon
a cigánymagyarok és nem cigány
magyarokvalóbanszóttudnakérte-
niegymással,közösválaszokattud-
naktalálni.„Közösmagyar–cigány
válaszokelsősorbankeresztényiala-

pontudnakszületni,ezértfontosa
keresztényromamagyarszakkollé-
giumihálózat”–mondta.
Aminiszterrámutatott:értelmisé-

giaz,akiképesazönreflexióra,arra,
hogymagátkívülrőllássa,akülön-
böző szempontok „együttlátására”.
BalogZoltánahallgatóktólaztkér-
te,úgyfogalmazzákmegamagyar-
országi cigányság érdekeit, hogy
közbenfigyelembevesznekmagyar-
sági,európai,közép-európai,csalá-
diszempontokat,érdekeketis,hiszen
ígynagyobbesélyüklehetarra,hogy
céljaikatelérjék.

Far kas Fló ri án, azOrszágosRoma
Önkormányzatelnökearrakértea
szakkollégista fiatalokat, legyenek
jobbanláthatókvidéken,jelenjenek
meg,aholcsaklehet,ésvállaljanak
többet,mutassanakmintátamagyar-

országicigányságnak.AFideszor-
szággyűlésiképviselőjearról isbe-
szélt:azelmúltnégyévúgyteltel,
hogynemvoltbotrány,nemvolt„ci-
gányügy”,ésez–mintmondta–an-
nakisköszönhető,hogymegváltozott
akormányzatiszemlélet.

Ko vács Zol tán társadalmifelzárkó-
zásértfelelősállamtitkárugyanakkor
arrahívtafelafigyelmet,hogyaszak-
kollégistákmármostispéldaképek,
mertsajátközösségeikbenbüszkén
tekintenekrájuk.
Elmondta,azÚj Szé che nyi terv ke-

retébenidén–ahogyakorábbiévek-
benis–többmintegymilliárdforin-
totfordítanakaromaszakkollégiu-
mi hálózat működtetésére és fej-
lesztésére.

Mar tin Ax mann, aHanns Seidel
AlapítványMagyarországigazgatója
példanélkülipozitívkísérletneknevez-
teamagyarországiromaszakkollégi-
umihálózatot,ésarrahívtafelafigyel-
met,hogyezekazintézményekazok-
nakahátrányoshelyzetűfiataloknak
kínálnaklehetőséget,akikbizonyíta-
niszeretnének.Reményétfejezteki,
hogyaprogramMagyarországhatá-
raintúlisismerttéválik.Ahálózatcél-
ja az volt –mondta –, hogy esély-
egyenlőséget teremtsen azoknak a
főiskolásoknak és egyetemistáknak,
akikidentitásukatvállalvaközösségük
érdekébentevékenykednek,ésérzéke-
nyeka társadalmikérdések iránt is.

g MTI

Ke resz té ny ala pon szót tu dunk ér te ni
Ro ma szak kol lé gi u mok éves kon fe ren ci á ja

b Aromafiataloknakmegkelltalálniukasajátútjukat,aztkelltenniük,
amiafeladatuk,nempedigolyanpéldaképeketmásolniuk,akikkénem
tudnakválni–mondtaazemberierőforrás-miniszterakeresztényro-
maszakkollégiumokéveskonferenciájánmúltszombatonBudapesten.
BalogZoltán abudapestiJezsuitaRomaKollégiumésSzakkollégium,
adebreceniWáliIstvánReformátusCigánySzakkollégium,amiskolci
GörögkatolikusCigánySzakkollégium,anyíregyháziEvangélikusRo-
maSzakkollégiumésaSzegediKeresztényRomaSzakkollégiumhall-
gatóielőttarrólbeszélt:őkazok,akikneklehetőségükéskötelességük,
hogyafelzárkózásbansegítséktársaikat.Aszakkollégiumitalálkozót
akorábbiévekhezhasonlóanaPolgáriMagyarországértAlapítvány,a
HannsSeidelAlapítványésazEmberiErőforrásokMinisztériumának
társadalmifelzárkózásértfelelősállamtitkárságaszervezte.

„Devoltazéletemnekegypillanata,amikorúgyéreztem,hogyamielma-
radt,aztbekellpótolni,helyérekelltenni.Adolgoknakahelyükrekellke-
rülniük.Smiutánengemreformátushitbenkereszteltek–ésezígyvanjól,
úgygondolom,azemberlegyenaz,ami–,ezértamikorazapillanateljött,
akkorkonfirmáltam.Akonfirmálásamimeggyőződésünkszerintegyfo-
gadalomtétel,életreszólófogadalomtétel,aholazembernekvilágosanvá-
lasztkelladnia,hogymivégreistekintimagátkereszténynek.Úgyfogalmaz-
tam,amikorakonfirmációmelérkezett,hogynemtudtammindig,demin-
digéreztem,ésmamárbiztosantudom,hogyeddigisvelemvoltazIsten
–akkoris,amikornemfigyeltemrá,ésnemtudtam–,ésazértteszemezt
afogadalmat,hogyezneisváltozzonmeg,maradjonvelem,sőtnecsakve-
lem,hanemazokkalis,akikszámomrafontosak,ésakiketszeretek.Ígyju-
tottamelakonfirmációig.Azótaannakamondatnakajegyébenpróbálok
élni,megvégzemamunkámat,amitúgyhívnak,hogyazIstendicsőségére
ésazemberekjaváraélni.Amitletudokfordítaniaszakmánknyelvéreis,
amiúgyhangzik,hogynekemazországotkellépítenem,kiso-val,azorszá-
got–amiamagyarnemzetevilágiországa–,ésnagyO-valis,azországot,
IstenOrszágát,ésezamagasabbrendűcéljaésértelmeannak,amitteszek.”

g Dr.OrbánViktor

AzidézettszövegrészelhangzottaMin den po li ti ka, de a po li ti ka nem
min den címmel2005adventjébenrendezettközönségtalálkozón.Ata-
lálkozót–Ba lás Bé la kaposvárimegyéspüspökkezdeményezésenyo-
mán–aKeresztényÉrtelmiségiekSzövetségénekkaposváricsoportjaés
aPolgáriMagyarországértAlapítványszervezte.OrbánViktorbeszél-
getőtársaBalásBélaésBa log Zol tán reformátuslelkész,aPolgáriMa-
gyarországértAlapítványfőigazgatójavolt.Forrás:you tu.be/3_8Hgf1NL6c

Már ko ra gyer mek ko rom ban meg is mer -
tem ezt a re for má ció ko ra be li mon da -
tot így, la ti nul: So li Deo glo ria! – Egye -
dül Is te né a di cső ség! Nem cso da, hi szen
ke resz tyén, hí vő csa lád ban ne vel ked tem.
Hal lot tam nagy anyám tól, édes apám -
tól, nem egy szer szó szé ki pré di ká ci ók
vé gén, meg em lé ke zé sek al kal má val, le -
ír va ol vas tam iro dal mi al ko tá sok és ze -
ne mű vek kot tá i nak vé gén. Ezek a mon -
da tok ki zá ró lag is ten hí vők aj ká ról, ke -
resz tyén in dít ta tás ból han goz tak el. És
va ló ban, mél tó ko ro ná ja ez szent be szé -
dek nek, há la adó bi zony ság té te lek nek,
iro dal mi és ze ne mű vek nek, ame lyek
vé gén a szer ző, a bi zony ság te vő em ber
– Is ten nek ad ja a di cső sé get.

Kü lö nös ér zé sek hul lá moz tak ben -
nem, mi köz ben hall gat tam Ma gyar -
or szág új ra vá lasz tott mi nisz ter el nö ké -
nek, Or bán Vik tor nak par la menti
szék fog la ló be szé dét. A párt ve ze tő-
mi nisz ter el nök re jel lem ző, meg győ -
ző dés ből fa ka dó ha tá ro zott sá ga mel -
lett ke resz tyén alá zat is meg hú zó dott
a fel újí tott par la men ti ülés te rem „szó -
szé ké ről” el mon dott be szé dé ben. 

Egy or szág sor sa van a kor mány fő
vál lán, és – min den más ál lí tás el le -
né ben – meg győ ző dé sem, hogy Or bán
Vik tor nem ha ta lom vágy ból vi se li ezt
a rá ru há zott fel ada tot, ha nem fe le lős -
ség tu dat ból. Ke resz tyén szem szög ből
fi gyel ve a be szé det jól eső ér zés sel fe dez -
het tük fel ben ne a bib li kus gon dol ko -
dás nyo ma it, ami kor a he gyi be széd -
be li arany sza bály krisz tu si igaz sá gát
han goz tat ta több ször is. 

Le het, hogy nem so kan fi gyel tek föl
ar ra az uta lá sá ra sem, ame lyet még
2002-ben, egy el vesz tett vá lasz tás
után em lí tett elő ször. Ak kor ar ról
el mél ke dett, mi ért tör tén tek úgy a dol -
gok, aho gyan tör tén tek. És el is mond -
ta, hogy an nak, ami az em ber rel
tör té nik, van egy ma ga sabb ren dű ér -
tel me. Ér de mes hát az em ber nek
mér le gel ni és a múlt hi bá i ból ta nul -
va, a ta pasz ta la to kat fi gye lem be vé -
ve ha lad ni az előt tünk ál ló jö vő fe lé.
„Tud juk azt, hogy aki ben van hit, re -
mény és sze re tet, an nak a ne héz ség is
ja vá ra vá lik” – mond ta még az el ve -
szí tett vá lasz tás szo mo rú sá gá ban,
és azt is, hogy „csak a hi tét vesz tett
em bert le het le győz ni”.

A mi nisz ter el nök ed di gi mun kás -
sá gát mind vé gig el kí sér te a hit. És
nem csak a pol gá ri Ma gyar or szág
fel tá ma dá sá ban és a fel emel ked ni
aka ró nem zet ben re mény ke dő hit,
ha nem az Is ten be ve tett hit is. Nem
cso da hát, ha a négy év vel ez előtt
meg in dult fej lő dé sért dol goz va, a
ma gyar nem zet iga zá ért har co san is
ki áll va most úgy von ta meg ed di gi
mun ká já nak mér le gét, hogy mind eze -
kért egye dül Is te né a di cső ség! 

Kü lö nös meg ha tott ság gal hall gat -
tam ezt a meg győ ző dés ből el mon -
dott, a Par la ment ben nem sű rűn fel -
hang zó mon da tot: „So li Deo glo ria!”,
és őszin tén kí ván tam a mi nisz ter el nök
el kö te le zett éle té re, ma gyar nem ze tünk
jö vő jé re Is te nünk ál dá sát.

g MarosiNagyLajos

So li Deo glo ria!

ApüspökszerintIstenhűségeaztje-
lenti,hogysenkisemválaszthatelmin-
ketazőszeretetétől,igazságapedigaz
örökértékekáltalmutatnekünkutat
ebbenamindentrelativizálóvilágban.
AMagyarországiEgyházakÖkume-
nikus Tanácsának (MEÖT) elnöke
kifejtette: IstenKrisztusban lehajolt
hozzánk,hogyszeretetének,hűségé-
nekésigazságánakgazdagságátmeg-
ossza velünk, törékeny és gyarló,
nincstelen emberekkel. Az egyházi
vezetőszerintezlehetőségarra,hogy
miisáldottaklegyünk,azazdúslakod-
junkésörüljünk:észrevegyükanehéz

helyzetekbenis,hogymennyiminde-
nünkisvanvalójában,mennyimin-
dentbízott ránk Istensáfárkodásra.
„Aszerető,hűségesésigazságosIs-

tenlehajolt,megáldott,ezértdúsla-
kodunkésörülünk,egyszóvalrend-
benvagyunkIstennel,önmagunkkal
ésegymássalis.Tapasztaljukmegezt,
hogyáldottaklegyünk,ésáldássále-
hessünkIstendicsőségére,szeretett
hazánkéssokakjavára”–zártagon-
dolataitSte in bach Jó zsef.
Aliturgia imaszolgálatátCsö bör

Ka ta lin, Né meth Zsolt, Sem jén Zsolt,
Szócs ka Mik lós ésVej key Im re ország-
gyűlésiképviselőkvégezték.

g KissSándor/Reformatus.hu

…hogy mi is..
ál dás sá le hes sünk!

f Folytatás az 1. oldalról

Újelnökségetválasztottmájus12-én
megtartottéviközgyűlésénaMagyar
EvangéliumiSzövetség–Aliansz.A
szövetségújelnökévéaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházországosmisszi-
óilelkészét,Sze ve ré nyi Já nost válasz-

tották.Aszövetségalelnökeidr. Mé -
szá ros Kál mán, Szu hánsz ky Gá bor,
Da ni Esz ter ésLász ló Vik tor lettek.A
szövetségfőtitkáráváHor váth Ist vánt
választották.Aszövetségkorábbiel-
nökét–D. Sza bó Dá ni elnyugalmazott

reformátusfőgondnokot–tiszteletbeli
elnökkéválasztottaaközgyűlés.
AbeiktatástPapp Já nos baptistaés

Pa ta ky Al bert pünkösdiegyházelnök
végezte.AtisztújításaMagyarországi
BaptistaEgyházszékházábanzajlott.

evangélikuselnökamagyarevangéliumialianszélén
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b Vajonegyindiaiházaspármiért
érezellenállhatatlanvágyatar-
ra,hogyMagyarországra láto-
gasson?Meghökkentőaválasz:
szerettékvolnamegismerniazo-
katazembereket,akikértévtize-
dekenátimádkoztak…

Ch ris ti an Sam raj tamilevangélikuslel-
kipásztor(képünkön) ésfelesége,Est -
her márkisgyermekkoruktólkezdve
könyörögtek egy olyan országért,
amelyrőlaztsemtudták,hogyholfek-
szik.Ahúsvétotkövetőnapokban,áp-
rilis24–27.közöttaztánmegismerhet-
tékBudapestet,találkozhattakegyhá-
zivezetőkkel–dr. Fa bi ny Ta máspüs-
pökkelésdr. Ha fen scher Ká rollyal, zsi-
natunklelkészielnökével–,Bog dá nyi
Má ria győriegyetemilelkészéseso-
rokírójasegítségévelpedigbetekint-
hettek a Magyarországon szolgáló
evangélikusokmindennapiéletébeis.

Ahazautazásukatmegelőzővasár-
napon Samraj lelkész angyalföldi
gyülekezetünkbenhirdetteIstenigé-
jét.Ekkorkérdeztemtőle,hogymi-
értiséreztékfontosnakamagyaro-
kértvalókönyörgést.
–Mégahetvenesévekbenelkezdett

agyülekezetünkimádkozniazokértaz
emberekért,akikakeletiblokkállama-
iban éltek. Igazából fel sem fogtuk,
hogymitjelenthetettakommunista
diktatúra,milyenszenvedésben,üldöz-
tetésbenvoltrészükazottlakókeresz-
tényeknek,csakazttudtuk,hogykö-
nyörögnünkkellértük.Gyermekként
avasárnapiiskolábanmégnemértet-
tükaztabiblikusigazságot,hogyha
szenvedazegyiktagKrisztustestében,
azamásiktagnakisfáj.Devalamit
megéreztünkabból,hogymiképpen
tartozikösszeavilágkereszténysége
mintIstengyermekeineknagycsalád-
ja.Felnőttkéntazutánhatalmasvágy
ébredtbennem,hogymegismerhes-
semamagyartestvéreket…

– Fel fe de zé sün ket bi zo nyá ra meg -
könnyí tet te, hogy en nek a „ka land -
nak” nem a tá vo li Ázsi á ból, ha nem
a kö zel ből, Né met or szág egyik is -
mert vá ro sá ból vág hat tak ne ki…
–KétesztendejeaLipcseiMisszió

munkatársakéntélekésszolgálokitt,
Európában.Eredetilegdoktoritanul-
mányokatfolytattam,deadisszertá-
ciómmegvédéseutánNémetország-
bantartottak,hogyonnansegítsemaz
indiai szolgálatokat. Jövőre termé-
szetesenvisszatérünkhazánkbafele-
ségemmel és Su san na lányunkkal
együtt,dehálásvagyok,hogy Isten
mégarra is adott lehetőséget,hogy
Magyarországralátogathassunk.

– Mit ta pasz talt ná lunk, mi lyen be -
nyo má sok kal tér majd vissza In di á ba?

–Amikoritt,Kelet-Európábanle-
omlott a vasfüggöny, úgy éreztük,
hogyezamiimádságainkmeghallga-
tásaisvolt.Őszinteörömtöltel,hogy
akeresztényekmaMagyarországon
szabadongyakorolhatjáka
vallásukat. Hálás vagyok,
hogyanőimissziónkeresz-
tül megismerhettük az
evangélikus egyház olyan
szolgálatait,amelyeketazok
felévégez,akikagyülekeze-
tekben,sőtatársadalomban
is mellőzöttnek érezhetik
magukat.
Féligtréfásanaztmond-

tamaPáratlanklubrésztve-
vőinek,hogyvisszatértem-
korelsőkénténisazegyedül-
állókközöttiszolgálatotszer-
vezemmajdmeg.Éskomo-
lyan is gondolom. Indiábanugyanis
szinténnagyonsokmagányosember
él,különösenazözvegyeksorsakilátás-
talan.Fontos,hogymelléjükálljonaz

egyház.Budapestilátogatásomsorán
mostújötleteketmeríthettem.
Tapasztalnomkellettsajnosaztis,

hogyitt,Európábanazegyháznépebi-
zonyfogyatkozik.Angyalföldiprédi-
kációmbanemlítettemis,hogyIndi-
ábanszűknekbizonyulnakazépüle-
teink,újtemplomokralenneszüksé-
günk,mertgyülekezeteinkmajdnem
mindenüttnövekednek.Ezzelszem-
benNémetországbanszomorúanta-
pasztalom,hogyazistentiszteleteken
szintecsak„lézengenek”ahívek.Egy-
koreurópaimisszionáriusokhozták
hozzánk az evangéliumot, a refor-
máció egyházának áldottmunkásai
szolgáltakközöttünk.Demosttalán
éppamifeladatunkráébresztenifehér
testvéreinket,hogymegszürkült,meg-
lanyhultakereszténységük.

– Ön an nak a Tran qu e bar vá ros -
nak az evan gé li kus gyü le ke ze té ben
szol gált tíz esz ten dőn át, ahol az el -
ső evan gé li kus misszi o ná ri us 1706
szep tem be ré ben part ra szállt.
– Hálás vagyok Istennek, hogy

Bart ho lo ma e us Zi e gen balg templomá-
ban szolgálhattam. A régi parókia
épületébenélhettem,aholezaHallé-
bőlérkezettmisszionáriusislakott,és
amelynekfalaiközöttazÚj szö vet sé -
get tamilrafordította.Aztmondják,
tökéletesensikerültelsajátítaniatöbb
mintnégyezerévesnyelvünket,pedig
eznagyonnehéz.Hogyérzékeltessem,
elárulom,hogyamagyarábácénegy-
vennégybetűjéhezképestatamilban
kétszáznegyvenhétkülönbözőhang-
zóvan.Ziegenbalgindítottaelazta
leányiskolátis,amelynekutódjábana
feleségemszolgáltigazgatóként.Azon
ahelyen,aholahalleimisszionárius
társával,Hein rich Plu ets ha u val part-
ra szállt,ma emlékművet találunk.

Atetejénállókeresztfotójapedigbe-
jártaavilágsajtót.
A 2004-es cunaminemkímélte

Indiadélirészét,aBengál-öbölpart-
vidékétsem.Aközvetlenülapartra

épültemlékműkörülmindenépít-
mény összedőlt, de ez a kereszt,
csodávalhatárosmódon,sértetlenül
megmaradt.SbárerrőlaFa ce book -
tól kezdveanagynyugatimagazino-
kigmindenüttcikkeztek,számunk-
raalegbecsesebbmégishindufele-
barátainkakaratlanbizonyságtétele.
Napilapjuk címoldalán ugyanis e
szavakkíséretébenközöltékafény-
képet:„Akeresztmindenttúlél”.

– Gon do lom, ez a cso da ak kor vi -
gasz ta lást és erőt adott azok nak az em -
be rek nek, akik ro ko na i kat és va gyo nu -
kat el ve szí tet ték a hul lá mok ban. S ta -
lán ma is bá to rít ja azo kat, akik a ke -
resz tért szen ved nek ül döz te tést.
–Többmint hétszáz ember halt

megcsakTranquebarban,közöttük
evangélikusok,gyülekezetünktagjaiis.
NehézfeladatotróttránkUrunkazok-
bananapokban.Úgypróbáltunkse-
gíteni,vigasztalni,hogyközbenmima-
gunkissírtunk,hiszenkedvesbaráta-
ink, ismerőseink, testvéreinkhaltak
megahullámsírban…Demegtapasz-
taltukIstenkegyelmétis,ésaztis,hogy
őnemhagyjaelazövéit,jelekkeliga-

zolja vissza azok hűségét, akik bi-
zonyságottesznekróla.
Közvetlenül a parton építette fel

kunyhójátazahalászember,akineka
fotója szintén bejárta a világsajtót.

Egyesetbenmégengemis
meginterjúvoltak,hiszenőis
amievangélikusgyülekeze-
tünk tagja.Ezért is tanúsí-
tom,hogynemkiszínezésea
történteknek,hanemavaló-
ság,amitelmondokróla.
Hétgyermekes apa, egy-

szerűember,akihinduval-
lásátgyakorolta.Nemsokkal
acunamielőttazonbanátad-
taéletétKrisztusnak,megke-
resztelkedett,ésaPé ter ne-
vetvettefel.Ezértazonbana
falubelijeikiközösítették,és
aztsemengedtékmeg,hogy

aközelükbenépítsefelaházát.Ígyhát
családjával az öbölhöz költözött, s
ott,aligtizenötméternyireaparttól
húztafelkunyhóját.
A cunami pusztítását látva egé-

szenbiztosakvoltunkbenne,hogyPé-
teréscsaládjanemmaradhatottélet-
ben.Urunkazonban–ámulatunkra–
máskéntdöntött.Atizenöt-húszmé-
tereshullámokbanhalomradőlteka
téglaépületek,deezakunyhótúlélte
avihart.Pétersajátszemévellátta,mi-
kénttornyosulnakésközelednekfelé-
jeahullámok.Ámakövetkezőpilla-
natbanaztis,hogymintaVörös-ten-
gerMózeselőtt,úgyválnakkettéaha-
bok, kikerülve pálmalevelekből és
bambusznádbólépültotthonát.
Azótanincsolyanmisszióialkalom,

hogy ne beszélne erről a csodáról,
amelyetátélhetett.ValóbanPéterré,hit-
benerőskősziklávátettemindaz,amit
Istenhűségének jelekéntátélt.Sbár
megmaradthalásznak,Istenemberha-
lásszáistette.Halenneelőjegyzésinap-
tára,sűrűbbenlennénekbenneabe-
jegyzések,mintazenyémben…

g B.PintérMárta

Egy test tag jai
Fel tá ma dás ün ne pe utá ni be szél ge tés Ch ris ti an Sam raj ta mil lel ki pász tor ral

„De aki kér, az hit tel kér je, sem mit sem ké tel ked ve, mert aki ké tel ke dik, 
az olyan, mint a ten ger hul lá ma, ame lyet a szél so dor, és ide-oda hajt.” (Jak1,6)

KevesebbmintegyhónappalFe renc
pápaszentföldilátogatásaelőtttöbb
erőszakostámadásisérteahelyike-
resztényközösségeket–tájékoztatott
aVatikániRádió.Mialattáprilis27-
énaszentföldikatolikusokXXI II. Já -
nos és II. Já nos Pál pápa szentté
avatásánakfelemelőpillanataitélték
át,vandalizmusésszentségtörésál-
dozatáulesetttöbbszakrálishely.
A Tibériás-tónál található ben-

cés kolostor volt az első célpont:
délkörülortodoxzsidóöltözékűés
hajviseletű fiatalok egy csoportja
kövekkelmegdobáltháromkeresz-
tet.Ezutánabencésszerzetesnőkko-
lostoráhozmentek,aholkiszaggattak
egykeresztet,éssárraldobáltákmeg
aszabadtérioltárt.Apadokraésa
székekre Dávid-csillagot rajzoltak,
majdkövekkelmegdobáltakésmeg-
sebesítettekegynőt,akiakolostor
vendégevolt.
Aszentföldikatolikuspüspökök

nyilatkozataszerint–amelyeteljut-
tattakaFidesmisszióshírügynökség-
nek–szinténáprilis27-éntörtént,
hogyfenyegetőleveletjuttattakela
názáretipatriarkátushelynökségére,
amelybentöbbekközöttarraszólít-
ják fel az összes keresztényt, hogy
hagyjákelIzraelföldjét,különbensú-
lyosmegtorlásokathelyeznekkilátás-
ba.Aleveletegyhelyirabbiírtaalá,
akitSafedvárosábanelőzőnapmeg-
állítottarendőrség.
Azal-bassahigörögortodoxkö-

zösségetistámadásérte,mialattake-
resztelésszertartásátvégeztékazis-
tentiszteletihelyen.
Agalileaikeresztényekésaszent-

földipüspökökmélységesaggodalmu-
katfejezikkiatörténtekmiatt.Nyo-
matékosankérikapolgáriésrendőri
hatóságokat,hogymielőbbtartóztas-
sákleazelkövetőket,hogyhelyreáll-
jonakölcsönösvallásitisztelet.
2012februárjátólzsidószélsőséges

telepeseksorozatosmegszentségte-
lenítésekkelésmegfélemlítőcseleke-
detekkelrongáljákakeresztényko-
lostorokat,templomokatéstemető-
ket.AmagukatFi ze ten dő ár néven
megjelölő szélsőséges fegyveresek,
akikközelállnakatelepesmozgalom-
hoz, palesztin arab mecseteket is
megtámadnak. Legutóbb egy dél-
haifaimecsetetmázoltakbeiszlám-
ellenesfeliratokkal.

g MagyarKurír

Keresztény -
ellenes 

van da liz mus 
a Szent földön 

meghívó
lelkésziktatásra

„Ha a bú za szem nem esik a föld -
be, és nem hal meg, egye dül ma -
rad; de ha meg hal sok szo ros ter -
mést hoz.” (Jn12,24)

Isten iránti hálával értesítem,
hogymájus24-én,szombaton14
órakor ünnepi istentiszteleten
Zsar nai Krisz ti án, aHajdú-Sza-
bolcsi Evangélikus Egyházme-
gye esperese beiktat a Kölcsei
Evangélikus Egyházközség lel-
készitisztségébe.Igéthirdetdr.
Fa bi ny Ta más, azÉszakiEvangé-
likusEgyházkerületpüspöke.
SzeretettelhívomÖntésked-

vescsaládjáterreazörömteliese-
ményre!

TóthAttilalel kész
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„A ke reszt min dent túl él”

Péterék part menti kuny hója előtt szétváltak a hullámok…
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Aművésznő férje,Sze ke res Fe renc
karnagy–akiaMad ri gál kó rus meg-
alapítójaésötvenévigspi ri tus rec to -
ra volt–areneszánszmadrigálkomé-
diák,barokkoratóriumokésVi val -
di egyházizenéjénekitthoniéskül-
földibemutatójakéntváltnem-
zetközilegismertté.Aművészhá-
zaspárszámosközöshanglemez-
felvételtkészített.
TakácsKlárakivételesművé-

szetétebbenazévbenaművészi
munkáértadományozhatólegna-
gyobbállamielismeréssel,aKos-
suth-díjjal tüntették ki. Köny-
vekkel,képekkelzsúfoltszobája
csendjébenelőszörerrőlkérdez-
tem.
–Nagyonörültemamegtisz-

telődíjnak.Acsaládomatvittem
magammalaParlamentbe.Külö-
nösenazunokáimvoltaknagyiz-
galomban, mi történik az ün-
nepségen amamával?A tizen-
négyévesMajs, akinagyszerűko-
sárlabdás, napokon keresztül
ölelgetett,annyiraboldogvolt.A
tízévesBo ró ka semaradtlemögöt-
te;máraPrimaPrimissimadíjátadá-
sánisfegyelemmelültékvégigace-
remóniát.
Számomra az egész nemcsak

öröm,fájdalomis.Ötévvelezelőtta
hajnali fáradt tündérek elvitték a
férjemet,akinemérhettemegezta
boldogságot. Hosszú ideig befont
ennek a veszteségnek apókhálója.

– Ho gyan győz te le a ma gányt?
–Rengetegetolvastam,akönyvek

másvilágbavittek;hihetetlenülso-
katgyalogoltamteljesencéltalanul,
ésafáradtságjóvolt.Szokatlanulér-
dekelnikezdettaszamurájokvilága,
az utolérhetetlen fegyelmezettsé-
gük,adöbbenetes,tömörharcipro-
fizmusuk,finomságuk.Festettek,a
lelküketfogvatartottaacseresznye-
virágzáspompásszépsége,akezük
ügyességét bonsaiokon fejlesztet-
ték…Varázslatábantartatermészet,
azállatvilágkövetkezetessége,abá-
mulatos,megfejthetetlentitok.Mit
tudnak,ésmiért?

– Ki in dí tot ta el ezen a szép és ne -
héz pá lyán? 
–Alengyeltótikántor,akivalami-

korKínábanszerzetesvolt.Aszü-
leim mindig vittek a templomba
bennünket,aholsokaténekeltem.A
fiatalságnakeztazönfeledténeklé-
sétazéletsohanemhoztavissza.
Televoltunktitkokkal,várakozással.
Ahatalmashóesésbenapapament
elölamisére,amamaacipőjenyo-
mában,mipedigatestvéremmelaz
őnyomában.Négykilométervoltaz
útoda-vissza.Vanmireemlékezni
csodálatosésvarázslatosgyerekko-
romból.

– Az tán el kez dő dött a ze nei éle te…
–Akaposvárigimnáziumiévekés

asokzeneitanulásutánelvégeztem
aZeneakadémiát.AzOperábakerü-
lésemutánazitthoni,majdkésőbb
a külföldi fellépések következtek.
Egészéletemetvégigkísérteatanu-
lás, a megismerés, a fizikai, lelki,
szellemiszabadságfontossága.

Lehetőségünknyíltkülföldimeg-
hallgatásokra és fellépésekre. Ezek
nem voltak olyan egyszerűek, de
nagy meglepetést keltett odakint,
hogyilyenfelkészültekésnagyonjók
amagyarénekesek.Hallatlanultanul-

ságosak,mesébeillőkvoltakazelső
utak. Nagy fegyelemmel találkoz-
tamapróbákon,komolyodafigyelés-
selésrengetegtapasztalattalavilág
zeneiteljességéről.
Mindent elénekeltem itthon és

külföldön, rengeteg oratóriumot,
dalokat,operákat,mindent,amiazén
líraimezzoszerepkörömetalkotta.
Sokatdolgoztam.Fantasztikuskriti-
kákőrzikmindennekazemlékét.

– So kat járt kül föl dön. Me lyik vá -
ros tet szett a leg job ban?
–Apróbákésszerepléseknemen-

gedteksok időtavárosnézésre,de
mindigtaláltunkrálehetőségetfér-
jemmel,hogycsodálatosdolgokbű-
völetébenjöjjünkhaza.Velencevolt
a legszeretetreméltóbb kedves he-
lyünk. Hatvan-hetvenszer voltunk
ott.Laktunkpalotában,előkelőho-
telbenésolyanszállodábanis,ahol
kezetsetudtunkmosni.Aférjemnyi-
tottamegolaszmadrigálkomédiák-
kalaFeniceSzínházbanakarneválúj-
raindulását.

– Mi ként tel nek a nap jai?
–Azagyammaximálishasznála-

tával,aszépségekkeresésével,azIs-
tenhezvalószüntelenfohászkodás-
sal,hogygyógyítókezehegesszebe
asebeimet,tudjakkülönbségetten-
ni,mennyiremássejteniahozzáve-
zetőirányt,denemtudniazutat.

***

Itt befejeződött a beszélgetés. El-
hallgattunkmindketten,csöndtele-
pedettaszobára.Milyennekláttaőt
akérdező?Tisztaarcú,kedvesem-
bernek, aki tört emlékek, amagá-
nyossághosszúnapjaiellenéreiste-
le volt sugárzó szeretettel és re-
ménnyel. Szerénysége folytán sok
mindentnemérintett.Álljanak itt
egyikméltatójánakösszegző sorai:
„ÖntIstenmegáldottaazérzékeny-
ségéstudatosságolyanminőségével,
amelyethallgatnimélységesenmeg-
indítóésegyedülálló!”

g FenyvesiFélixLajos

Érzékenység és tudatosság
Találkozás Ta kács Klá ra ope ra éne kes sel

b Várnegyed.Gyönyörűházakatavaszifényben.Szintemindegyikmű-
emlék,nyitottésrácsosablakokkal,faragott,döngőnagykapukkal.Jó,
hogykoránjöttem,ígynézhetemacsendesutcát,afalonazemléktáb-
lákat.Azegyikbüszkénhirdeti,hogyzeneóriásunk,LisztFerenc sok-
szorvendégeskedettbarátjánálpestilátogatásakor.TakácsKlára egyik
legnagyobbénekesnőnk,Operaházunkmezzoszopránjavolt.Japántól
amilánóiScaláig,abécsiOperáigmindenüttszívesenlátottművész.
ÉventetöbbszörmegfordultOlaszországban,operákat,kantátákatés
oratóriumokaténekelt.Fellépettavilágnegyvenötnagyvárosában;aMet-
ropolitannelaleghíresebbszínpadokon,asalzburgiünnepijátékokon
is.Lemezeiközülnyolckapottnemzetközinagydíjat.

h i r d e T é s

b ABudapestiNémetAjkúEvangé-
likusEgyházközségmeghívására
abudavárievangélikustemplom-
banlépettfelmájus10-énané-
metországi kortárs keresztény
énekekmeghatározószerzőjeés
előadója,Manfred Siebald. A
koncertet követően Magyaror-
szágról,előadásairólésszemélyes
benyomásairólkérdeztük.

– Éne kei hit val lá sok nak is te kint he -
tők, még is, ahol fel lép, telt ház van.
Hogy le het ma ke resz tény tar ta lom -
mal ilyen si ke re ket el ér ni?
–Többmintkétezerkoncertet

követőenazatapasztalatom,hogy
ha nemcsak úgy teszek, mintha
csaklenne,hanemőszinténéneke-
lekahitemről,akkorazemberek
meghallgatnak. A hit nemcsak
győzelem,hanemsokszorküzde-
lemis.Ezértmaisénekeltemaku-
darcaimról,csődjeimrőlis.Ezaz
oka, hogy meghallgatnak, és a
templomokmegtelnek,hafellépek.

– Mit je lent Ön nek, hogy a bu -
da pes ti né met aj kú evan gé li kus kö zös -
ség szá má ra te he tett ma ta nú sá got?
–Éventehatvan-hetvenalkalommal

lépekfelNémetországban,dekülönö-
senisfontosnaktartom,hakülföldön
iskoncertezhetek.Tudom,hogysok
olyanhelyvan,aholnagyszükségvan
arra,hogyhitvallóénekekcsendülje-
nekfel,ígykülönösenörülökneki,ha

szolgálatommalmegtudomerősíteni
őketúgy,ahogymostabudapestikö-
zönségetis.

– Mint Eu ró pá ban oly sok he lyen,
Né met or szág ban is csök ken a hí vők szá -
ma. Ön sze rint mi az, ami ma el ér he -
tő vé te he ti az egy ház üze ne tét?
–Kétlehetőségetmondanék.Egy-

résztaszemélyesélet.Énanglisztika
szakonprofesszorvagyok,deakated-
rán is tanúságot teszek. Személyes
hitvallásnélkülnemműködikaközve-
títés,atanítványiút!Amásikagyüle-
kezetioldal.Egyközösségnekfantázi-

ávalkellJézuskérésénekelegettennie.
AMessiásaztmondta,hogymenjetek
oda,azemberekközöttszólítsátokmeg
azembereket.Azokatis,akikellenem
fordultak,vagynemakarnakrólamhal-
lani.Menjetek,ésszeretve,fantáziával
éskreativitássalvonzzátokbeőketa
gyülekezetbe.Ezazevangélizáció!
A mi gyülekezetünk temploma

Mainzbanmindenvasárnaptelevan,
de nem nyugodhatunk meg, mert
mindigarrakelltekintenünk,hogymi-
kénttudunkameglévőközösségentúl
továbbiemberekhezeljutni.Nemaz
akérdés,miértnemjönnekazembe-
rekagyülekezetbe,hanemaz,hogymi
hogyantudunkazemberekhezoda-
lépni,hogyantudjukőketbevonzani.
Ehhezegykoncertjóalkalom,főlegak-
kor, ha nem templomban, hanem
kultúrházbanvagyszínházteremben
lehetfellépni.

– Ma gyar or szá gon most csak rö vid
ide ig tar tóz ko dik. Mi lyen be nyo má -
so kat szer zett Budapestről?
–Tavalymárjártamittegyha-

jón zenészként. Akkor nagyon
nagyforróságvolt.Elhatároztam,
hogyvisszatérekkellemesebbidő-
ben,hogymegnézhessemavárost.
Mostlátom,hogyBudapestszere-
tettelápoltváros,mindenholtele
virágokkal.Jólátniafelújítotthá-
zakatis.Azemberekkelvalótalál-
kozás meghatározó számomra.
Úgyérzem,nagyonkedvesenfor-
dulnakfelém.Bárlehet,hogyazitt
élőkmáshogygondolják,deasa-

játbenyomásomaz,hogyamagyarok
nagyonbarátságosak.Nagyonjólehet
itt élni. Ezt hallom barátaimtól is,
akiknélmostlátogatóbanvagyok.Ál-
talánosanaztmondanám,hogymin-
denmagyarIstenáltalszeretettember,
mikéntezavilágbanmindenkireigaz.

g Szö veg és fo tó:
GalambosÁdám/Evan gé li kus.hu

„Nem az a kérdés, miért nem jönnek
az emberek a gyülekezetbe, 

hanem az, hogy mi ho gyan tudunk 
az emberekhez odalépni, 

hogyan tudjuk őket bevonzani”
Be szél ge tés Man fred Si e bald éne kes sel
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b AbalatonszárszóiEvangélikus
Konferencia-ésMisszióiOtthon
életébenmérföldkőazideiesz-
tendő:tízévevárjaamagyarten-
ger parti intézmény felújítva,
kibővítveéstéliesítveatestiés
lelkifelüdülésrevágyó–főként
evangélikus–vendégeket.Azúj
kezdetótaVéghSzabolcs azin-
tézményvezetője,akivelazigen-
csakeseménydúsévtizedrőlbe-
szélgettünk.

– A fel újí tás óta az in téz mény
már nem csak nyá ri pi he nés re hív ja 
az ér dek lő dő ket, de a fő sze zo non 
kí vül szá mos te ma ti kus hét vé gi prog -
ra mot is kí nál. Ez utób bi ak nagy
rész ben az Ön kez de mé nye zé sé re in -
dul tak.
–Bajortestvéreinknekköszönhe-

tően2004ótaegészévbennyitvaáll
aszárszóiotthonkapuja.Sbármég
mindiganyárikéthónapalegerő-
sebb,legintenzívebbidőszakazüdü-
lőéletében,amikorisfolyamatosan
teltházzalműködünk,azéveksorán
eljutottunkoda,hogymamáregész
éveskihasználtságrólbeszélhetünk.
Egyre többen jönnek az őszi, téli
hónapokbanispihenni,amikoraBa-
laton teljesen más arcát mutatja.
Sokanfelfedeztékmár,hogyazintéz-
ménykiválóhelyszíneakülönféle–
egyházi – képzéseknek, szakmai
konferenciáknakis.Számosgyüleke-
zetpedigegy-egyhétvégéttöltelná-
lunk,hogyközösségüketahétközna-
pokbólkiszakadvaerősítsék.
Ettőlfüggetlenülintézményveze-

tőkéntigyekeztemacsendesebbidő-
szakokbansajátszervezésűprogra-
mokatmeghirdetni.Ígyazéveksorán
nagyonnépszerűeklettekazad ven -
ti hét vé gék, amikoraSzárszóadtake-
retekközöttgyújtjukmegazadventi
koszorúelsőgyertyáját,sütünkmé-
zeskalácsot,vagyéneklünkkarácso-
nyiegyháziénekeket,népdalokat.A
hétvége lelki táplálékairól lelkész
gondoskodik,azutóbbiidőbenpedig
egybetlehemesjátékotiselőadunka
vendégeinknek.
AtéliBalatonörömeitazúgyne-

vezettva co gós hét vé gé ken islehetkö-
tetlenül élvezni.Nagynépszerűsé-
gükrevalótekintetteltelentemárkét
alkalommalismeghirdetjükeztale-
hetőséget. Igaz, a befagyott tavat
nemtudjukgarantálni,deavidám
farsangi hangulatot és programo-
katigen.

– A ja nu ár–feb ru árt em lít ve ne
hagy juk ki az evan gé li kus nép ze nei
ta lál ko zót sem, amely re idén már
nyol cad szor ke rült sor.
–Eztazértszerveztükmeg,mert

szerettükvolnaösszegyűjteniazevan-
gélikusegyházbanazokat,akikané-
pikultúrát,anépzenét,hagyományo-
kat kedvelik, netán művelik.
Ezek a hétvégék jó alkalmat
nyújtanak a találkozásra, az
egymástólvalótanulásra.Nagy
örömünkremárezarendez-
vényiskinőttemagát,ígyjövő-
rekéthétvégétkellmeghirdet-
nünk.
Arendezvénymásikhoza-

dékaként2009-benmegalakí-
tottukaMenyegzőÉrtékőrző
Egyesületet.Ezazelsősorban
népikultúrátközvetítő,őrző
szervezetvetteátanépzenei
találkozókszervezésétis.

– Új prog ram ter vek, kon fe -
ren cia öt le tek?
–Hagyományteremtőszán-

dékkal szerveztük a múlt
szombaton az első ba la ton -
szár szói ma já list. Igaz,ennek
apropójáta tízéves jubileum
adta,dereménységszerintet-
tőlfüggetlenülisleszfolytatá-
sa. Azt tapasztaltam, hogy
vanigényahúsvétutáni,pün-
kösdelőttiidőszakbanolyan

találkozásilehetőségre,amelymódot
kínála felszabadultörömrekint,a
szabadban,istentisztelettel,zeneka-
rokkal,kézműveskedésseléspersze
gasztronómiaiélvezetekkel.ABala-

ton-partiotthonmindehhezkiváló
helyszín.
Amásikújkezdeményezésoktó-

berben,areformációhavábanlesz.
Az első evangélikus „Oktoberfes-
tet”szeretnénkmegszervezni.Ugyan
lehetőségetnyújtunkmajd ahazai
kézműves sörök bemutatkozására
is,denemezenleszahangsúly.Lu -
ther Már tont ebben is példaképül
hívva„asztalibeszélgetésekegysör
mellett”lehetneamottójaazalka-

lomnak,ugyanisteológiaidisputákat
isszervezünk.

– Szár szó hoz nem csak in téz mény -
ve ze tő ként, de csa lá di vo nat ko zás ban
is sok szál lal kö tő dik. Me sél ne er ről?

–Amikor2004májusábanPilis-
ről feleségemmel, Ti mi vel ideköl-
töztünk,Bo gi lányunkmégnemvolt
egyéves.Zsom bor fiunknyolcévvel
ezelőttmárideszületett,akereszte-
lőjeisazotthonbanvolt,ésszeptem-
berrevárjukharmadikgyermekünk
érkezését. Hálás vagyok, hogy ez
ígyalakult,mertahelyideálisalel-
kivilágukpozitívfejlődéséhez.

– De azért nem le he tett egy sze rű
ma gán éle tet él ni, a gye rek ne ve lést

zök ke nő men te sen gya ko rol ni olyan
kö rül mé nyek kö zött, ami kor a szol gá -
la ti la kás az üdü lő köz pon ti ré szén, a
kon fe ren cia te rem mel szem ben volt…
–Hátnemvoltegyszerű.Azötö-

dikévvégéreúgyéreztük,nincsma-
gánéletünk.Ezfőleganyárikéthó-
napbanvolterősenjellemző,amikor
megállásnélkülteltházzalműködik
azintézmény.Ezértnagyonhálásak
vagyunkazigazgatótanácstagjainak
– közöttük kiemelten is An dor ka
Sán dor elnöknek–,hogylehetővétet-
tékafalubanegykülönállószolgálati
házbérlését,majdmegvételét.Ennek
anyagihátterétazüdülőgazdálkodá-
sabiztosítja:apartmankéntadjukkia
korábbilakásunkat.

– Jól tu dom, hogy idő vel fe le sé ge is
csat la ko zott a szár szói mun ka tár si
gár dá hoz?
–Igen,őnégyórásstátusbanazad-

minisztrációban segít, a foglalási
visszaigazolásokatésacsoportokkal
valókapcsolattartástintézi,illetvea
recepciósfeladatokbaisbesegít.

– He ti la punk ban is sok szor ír tunk
a ba la ton szár szói evan gé li kus üdü lő -
ben zaj lott,Komplexfenntarthatóság
el ne ve zé sű min ta pro jekt ről, amely -
nek meg va ló sí tá sát 2010-ben egy uni -
ós pá lyá za ti for rás tet te le he tő vé. Az -
óta egy há zunk ban is sok kö ve tő jük lett.
Hon nan jött a meg úju ló ener gia for rá -
sok hasz ná la tá nak öt le te?
– Néhány évvel ezelőtt nagyon

előtérbekerültazenergiagazdálkodás
témaköreésazezzelkapcsolatospá-
lyázatilehetőségek.Énispróbáltam
átgondolni,hogyanlehetneazintéz-
ményünketúgyátalakítani,hogykör-
nyezet-,illetvepénztárcabarátlegyen.
Akkor akadtam rá arra a kiírásra,
amelykilencvenötszázalékostámoga-
tástígért.Ko csis Ist ván nak, egyházunk
pályázatireferensénekasegítségével
megisnyertükapályázatot.
–Mi a ta pasz ta la tuk, mennyi re

vál tak be az újí tá sok?
–Maximálisan.Afűtéséshűtés

korszerűsítése,anapkollektorokés
napelemek,apelletkazán,azesővíz-
tárolásés-felhasználás,aszelektív
hulladékgyűjtésés-tárolás,azener-
giatakarékosvilágítótestekhasznála-
ta,hogycsaknéhánypéldátemlítsek,
nemcsak gazdasági szempontból
fontos–akörnyezettudatoséletmód
akeresztényemberszámáraaterem-
tésvédelemmiattislényegeskérdés.
Apályázatifeltételekközöttazis

szerepelt,hogymintaprojektkénta
hozzánkérkezővendégeknek,cso-
portoknakmindeztbekellettmutat-

nunk.Filmetkészítettünk,tájékoz-
tatókiadványtjelentettünkmeg,va-
lamintjártukazevangélikusintézmé-
nyeket,előadásokattartottunk,vit-
tükjóhírétazáltalunkishasznált,
korszerűkörnyezetvédelmilehetősé-
geknek.Egyházunkgyülekezetei,in-
tézményeimáramárközelegymilli-
árdforintértékbennyertekelpályá-
zatitámogatásokat.

– Önt a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma
az el múlt év szep tem ber 1-jé től hat
hó nap ra az or szá gos iro da meg bí zott
igaz ga tó já nak ne vez te ki. A meg bí za -
tás meg hosszab bít ha tó volt, e hó -
nap vé gén jár le, ugyan is Krámer
Györgysze mé lyé ben a múlt hé ten be -
ik tat ták hi va ta lá ba az új or szá gos iro -
da igaz ga tót. A szár szói in téz mény ve -
ze té se mel lett hogy fért ez is be le az
ide jé be?
–Megvallom, nem kis fejtörést

okozott,amikorezügybenegyház-
vezetőinkmegkerestek…Ugyanak-
kormegtisztelőisvoltabizalom.Mi-
velátmeneti,félévesidőszakrólvolt
szó,végüligentmondtam.Hetikét-
háromnapottöltöttemPesten,ez-
alatteltudtamvégezni,amitvállal-
tam:azirodaműködésénekfolyama-
tosbiztosítását,koordinálását.

– Mennyi ben lát ta könnyebb ség nek
azt, hogy ko ráb ban Ön is dol go zott
„az Ül lői úton” – aho gyan egy há zunk
ber ke i ben az or szá gos iro dát szo kás
ne vez ni –, sőt a gaz da sá gi osz tályt egy
évig ve zet te is?
–Márazelsőhétenúgyéreztem,

hazajárok,hiszenamostanimunka-
társaknagyrészévelkorábbanmárdol-
goztamegyütt,ésismertemazintéz-
ményszervezetifelépítését,amunka-
folyamatokat,abizottságokat,illetve
intézményeinkvezetőit,alelkészeket.
Nemokozottgondotebbeavérkerin-
gésbeújravisszacsatlakozni.

– Min den em ber nek más és más
ta len tu mai van nak. Meg íté lé se sze rint
Ön mi lyen ve ze tő volt?
–Ebbenazátmenetiidőszakban

afentemlítettfeltételekmellettelső-
sorbanakoordinálásrahelyeztema
súlyt.Nemmaradtsokidőéslehe-
tőség az úgynevezett építkezésre.
Arratörekedtem,hogyaközvetlen
munkatársaimnak,azosztályvezetők-
neknagyobbönállóságotbiztosítsak,
ésezzelnagyobbfelelősségvállalás-
raösztönözzemőket.Fontosnaktar-
tomalegalábbhetirendszerességű,
folyamatoskapcsolattartást, illetve
nem elhanyagolható a számonké-
réssem.
Aholszükségesnekláttam,végre-

hajtottam az irodában a személyi
vagystrukturálisváltoztatásokat.Ez
utóbbiesetébentermészetesennem
egyszemélyi döntésekről van szó,
hanem az egyház megbízottjának,
Sá ghy And rás tanácsadónakaközre-

működésével megvalósított
átszervezésekről.Példáulajo-
giosztálymielőbbifelállításá-
ratöbbjavaslatotistettem.

– Mi lyen ta ná cso kat ad na
utód já nak, Krá mer György -
nek, aki vel kö zö sen dol goz nak
má jus fo lya mán, hogy az át -
adás-át vé tel mi nél zök ke nő -
men te sebb le gyen?
– A munkatársakkal való

folyamatoskommunikációtja-
vaslokegyértelműjátékszabá-
lyokkal és azok következetes
betartatásával. Az egyházon
belüli döntéshozatalimecha-
nizmus még mindig nagyon
nehézkes,ezkihatazországos
iroda mindennapi életére is.
Jó lennemindezeket egysze-
rűbbé,átláthatóbbátenni,tisz-
tázvapéldáulakülönbözőgré-
miumokfeladataitéshatáskö-
reit. Kívánom, hogy Krámer
Györgynekebbenisminélna-
gyobbszerepeéssikerelegyen!

g BodaZsuzsa

Szár szói pa no rá ma
In ter jú Végh Sza bolcs in téz mény ve ze tő vel

Végh Szabolcs intézményvezető és családja
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Kétlengyelférfibarátkozottösszea
háborúalattakoncentrációstábor-
ban.Családosembervoltazegyik,
papamásik.Fogolytársaikkalegyütt
igennehezenviseltékarabságot,és
abarátságlegalábbsegítettelfelejte-
niatáborborzalmait.
Egynapegyfogolymegszökötta

táborból.Megtorláskéntatáborpa-
rancsnok annak a blokknak a tíz
foglyát,aholaszököttrabélt,éhha-
lálraítélte.Amikorfelolvastákatíz
nevet,acsaládosemberéisközöttük
volt. Nevét hallva felzokogott: ha
meghal, felesége és két gyermeke
teljesenegyedülmarad.Apaphallot-
ta ezt, és jelentkezett a táborpa-
rancsnoknál:kérte,hogyacsaládapa
helyettmagáravállalhassaahalált.A
parancsnokteljesítetteakérését.
Fogolytársahelyettőhaltmeg.Ha-

lálahe lyet tes halálvolt.Nekinemkel-
lettvolnameghalnia,deőönkéntvál-
lalta társamegmentéséért.Megér-
demli,hogymegjegyezzükanevét:
Ma xi mi li an Kol be volt,ésrómaika-
tolikus egyháza már a különösen
tiszteltjeisorábaisemelte.
Mi,maiutódokbámuljuk,csodál-

jukezt,ésértetlenülcsóváljukafe-
jünketekkoraáldozatláttán.Megse
merjükkérdeznimagunktól,hogyké-
peseklennénk-eilyenhaláloskime-
netelű helyettesítésre. Gondolom,
nemtévedek,haaztmondom,hogy
azilyenhelyettesítéshiánycikkmai
világunkban.Mertugyeittnemar-
rólvanszó,hogyjószínészként„be-
ugrunk”valakihelyettegysikertje-
lentőszerepbe,vagyelvégzünkvala-
kihelyettegynekiesetlegkellemet-
len feladatot. Hanem itt többről:
életrőléshalálrólvanszó!

***

Nemtudom,kedvesTestvéreim,mi-
lyennagypéntekiemlékeitekvannak
gyermek-ésifjúkorotokból.Énarra
emlékszem,hogyigazábanvalahogy
mégiscsak nagypéntek volt a leg-
főbb, legnagyobb benyomást keltő
ünnepünk.Mégpedigmintagyász,a
siralom, a szomorúság ünnepe. A
tegnapisajtószintemindenoldalán
voltszóa„keresztényekleggyászo-
sabb ünnepéről”. De felüthetjük a
legtöbb keresztény énekeskönyvet,
hogymeggyőződjünk:aböjtimega
nagypéntekirubrikábanszintecsak
jajgató, siránkozó éneket találunk.
Emlékszem,milyenteletüdőbőlfúj-
tukotthoniénekeskönyvünksokatis-
mételténekét:„Sírjonmaazének,/
Mertmélyamigyászunk,/Oh,hív
keresztyének, / Zokogjon fohá-
szunk…” És hányszor futott végig
hátunkon a megrendülés izgalma,
amikorsirattukaztabizonyos„sok
sebbel meggyötört, vérező” Jézust!

Nálunkacsaládbankülsőlegisje-
létkellettadniannak,hogyezbizony
halottsiratóünnep!Példáulnemvolt
szabadsefütyülni,senótázni,demég
hangoskodnisem.Szülénkbiztosan
ránkszólt:„Maradjcsendben!”Sőt
eztatilalmatméganagyszombatra
is átvittük: a sírban nyugvó Jézust
nemvoltszabadméltatlanviselkedé-
sünkkelzavarni.Szomorkodnikellett.
Ennekmegfelelőeklehettekanagy-

pénteki igehirdetések is. Bár nem
emlékszemrészletekre,dearramég
igen,hogyfalusipapunkfeletteigen
szerettemegríkatnitemplomosgyü-
lekezetét.Nyilvánakkornagypénte-
kensetettezalólkivételt.Sőt!
Hapedigszéjjelnézünkaképzőmű-

vészetekvilágában,nemcsodálkozha-
tunkazon,hogyottisezazuralkodó
szemléletletthonossá.AszenvedőJé-
zuslehetőlegrealisztikusabbábrázo-
lásáratörekedettafestészet.Amikor
megfeszítik,sírnakazövéi,„fájdalmas
tőrjárjaát”édesanyjaszívét;amikor
sírbateszik,zokogó,meggyötörtar-
coktekintenekrá.
Ha Colmarba utaztok, ne mu-

lasszátokelamúzeumbanmegtekin-
teniMatt hi as Grü ne wald világhírű
oltárát. Megdöbbentő látvány fo-
gad,habelépünk,ésnyomasztóér-
zésselhagyjukelakiállítást:gyász,
együttérzés,szánalomfogel,ahogy
ottegybenátélhetjükanagypéntek
egésztragédiáját!Igen,ennekünne-
penagypéntek!

***

Mamártudom,hogynemhelyesen
ünnepeltünk. Miért nem? Lukács
evangélistamondjael,hogyamikor
azelítéltJézustakivégzéshelyéreve-
zették,nagysokasággyűltösszené-
zésére. Meg is jegyzi külön, hogy
azok„gyá szol ták és si rat ták” ahalál-
bamenőt.MireJézushozzájukfor-
dult,ésaleghatározottabbanhelyé-
retetteadolgokat,amikorígyszólt
hozzájuk: „Je ru zsá lem le á nyai, ne
sír ja tok én raj tam, ha nem ti ma ga -
to kon sír ja tok, és a ti mag za ta i to kon.”
(Lk23,27–28;Károli-fordítás)
NemJézusnakvanszükségesira-

tásra,hanemamielesett,nyomorult
állapotunknak,amelymiattmegkel-
lettnekihalnia.Bártudjuk,hogykez-
detbennekiiselőszörmegkellettha-
jolniaAtyjaakarataelőtt.Ámattól
kezdve,hogykimondta:„Atyám, le -
gyen meg a te aka ra tod”, többénem
siratnivalóő. Ígyértetteezt János
evangélista is, aki Jézusnak ezt a
mondatáttartottaszükségesnekfel-

jegyezni: „Azért sze ret en gem az
Atya, mert én le te szem (= át adom) az
én éle te met, hogy új ra vissza ve gyem
azt.” (Jn10,17;Károli-fordítás)
Jézushátnemsajnálatoskényszer

alatt cselekedett, hanem csakAtyja
akaratánakengedelmeskedve.Elannyi-
ra,hogykettejükakaratatökéletesen
fedteegymást.Desajnálniéssiratniva-
lókmivagyunk,akiknemcsakhogy
nemszeretünkengedniIstenakaratá-
nak,demégőtmagáttagadjukis.Hát
nemsiratnivalókvagyunk,amikorel-
híresztelnipróbáljuk,hogynemkell
félnünk,mertakinélegyszerelkelle-
neszámolniazajándékbakapottéle-
tünkkel, az valószínűleg nincs is?!
Vagyahogyanokoskodunkéságálunk,
mertmárolyanmindentudókéski-
műveltekvagyunk,hogynyugodtan
berendezhetjükazéletünketéstársa-
dalmunkatIstennélkülis?
AkommunistauralomalattAlbá-

niaszerettemagátaviláglegelsőate-
ista államának propagálni – a párt
kényszerealatt.Maszámunkrasem-
miilyennyomásranincsszükségkí-
vülről,mertmiönkéntadjukfölahi-
tünket. Legalábbis itt, Európában.
Egyretöbbállamstatisztikaihivatala
közli–szintebüszkélkedve!–,hogyla-
kosságának leggyorsabban növekvő
számarányátavallástalanokteszikki.
Nemrégvégzettegyházikutatáshoz-
tafelszínreatragikusnakistekinthe-
tőtényt,hogyalegtöbb,úgynevezett
vallástalanegyáltalánnemharcosate-
ista.Csakahorizontjárólegyszerűen
teljeseneltűntmindaz,amivallásra,
hitre, egyházra emlékeztetné. Ma-
gyaránszólva:nemérdekli,ésnemis
hajlandófoglalkoznivele.Nincshoz-
záantennája!Európaazalkotmányá-
bamégaztahalványutalástsemhaj-
landófölvenni,hogyévezredeskultú-
rája a kereszténység nélkül el sem
képzelhető. Pedig ezt az örökséget
ápolniésmegőrizniérdemeslenne.
Svégülnemsiratnivalóazazeről-

ködésünk, ahogy valláspótlékokkal
igyekszünkbetömniazIsten„szám-
űzésével” keletkezett hiányt?! Hol
lenneittméghelyeolyanmentalitás-
nak,amelyönösérdekekkergetésehe-
lyettamásik,afelebarátmegmenté-
seérdekébenhelyettesmódonfelaján-
lanáésodaszánnámagát?
Hiánycikklettvilágunkbanazál-

dozatvállaló,helyettesszolgálat.El-
lenben fölfedeztük, hogy magunk
odaszánásahelyettmássalis„helyet-
tesíthetjük” magunkat: például a
pénzünkkel!MiközbenEurópamér-
földesléptekkelrohanateljeselval-

lástalanodásfelé,aztgondolnáazem-
ber, hogy lényegesen csökken az
emberekadakozókedve.Denapjaink-
banennekinkábbafokozódásátfi-
gyelhetjükmeg.Árvízkárosultakra,
állatvédelemre,menekültektámoga-
tására,éhezőktáplálásáravagyéppen
eltűnni készülő paraszti kultúrák
megmentéséreszívesenadakoznak
kortársaink. De vajon ugyanilyen
lelkesen oda is mennének-e, ahol
rájuksze mé lye sen lenneszükségva-
lakiszenvedésének,haláltólfenyege-
tettségénekhelyettesátvételére?

***

AztolvassukMózesről,hogyőfel-
ajánlkozottilyenhelyettesítőszolgá-
latra,amikorazaranyborjúimádása
miattavigadozónépétIstenhalál-
büntetésselfenyegette.Istenazonban
nemfogadtaelkínálkozását.Ábra-
hámiskészlettvolna–Istenakara-
tánakmegfelelően–fiafeláldozásá-
ra.Isteneztsemfogadtael,hanemál-
dozatibáránytrendeltneki.Azegyik
ószövetségi próféta viszont olyan
valakitmutatbe, akinekhelyettesi
szolgálatátnemcsakelfogadta,deel
isrendelteIsten.Őaz,aki„be teg sé -
ge in ket vi sel te”, „meg se be sít te tett bű -
ne in kért”, és végül „fel is ál doz ta
ma gát jó vá té te lül”.
Dekilehetetteza„fájdalmakfér-

fia”?Ézsaiásprófétaeztnemáruljael.
Voltak,akikismételtenazonosították
egy-egyhíresszemélyiséggelvagyép-
pen Izráel népével – demindezek
meddő kísérleteknek bizonyultak.
Sokkalbiztosabbalapotkapunkaz
azonosításához,haazApos to lok cse -
le ke de te i ből megtudjuk,hogyFülöp
evangélistaSamáriábankapottuta-
sítást,hogymenjenaGázábaveze-
tőútra,aholegyJeruzsálembőlafri-
kaihazájábavisszatérő,magasran-
gútisztviselőisolvassaeztaprófé-
ciát,ésnemértiősem.Fülöpaszá-
játmegnyitotta–írjaLukács–,és
rögtönelmondtaneki,hogyeznem
lehet más, mint a názáreti Jézus.
Miután így kapott választ, kérte,
hogyebbenahitébenerősítsemeg
azzal, hogy megkereszteli. Utána
teszbizonyságotország-világelőtt:
„Hi szem, hogy Jé zus Krisz tus az Is ten
Fia.” (ApCsel8,26–40)
Ezatörténetismutatja,hogymár

alegkorábbikereszténységazőUrá-
ban,JézusKrisztusbanláttaazézsai-
ási prófécia „fájdalmas férfiát”. Pál
apostoleztazazonosítástmégcsak
aláhúzza szemléletes képével: Jézus
Krisztus„el tö röl te a kö ve te lé sé vel min -

ket ter he lő adós le ve let, amely min ket
vá dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda -
sze gez ve a ke reszt fá ra” (Kol2,14).
Ennéljobbanmárnemlehetmeg-

magyarázni Jézus Krisztusminket
helyettesítőszolgálatát.Hogyazper-
szeamigondolkodásunk számára
szintefelfoghatatlantitokmarad–
akáralengyelpaptetteakoncentrá-
cióstáborban–,aznemvonlesem-
mitabibliaibizonyságtételérvényé-
ből.Idézhetnénkmégegyikismerős
énekünkből a következő sorokat:
„Énvagyokokaenagyszenvedésnek,
/Hogyalatrokköztkeresztrefeszít-
nek./Amitte,Jézus,szenvedtélhe-
lyettem,/Énérdemeltem.”
Azonpedigmindezekutánnemis

csodálkozhatunk,haPálapostolegész
mondanivalóját nem is Jézus földi
élete,hanemakereszthalálaésfeltá-
madásaköréépítette.Eztmegisírta
korinthusigyülekezetének:„Mert úgy
ha tá roz tam, hogy nem tu dok kö zöt te -
tek más ról, csak Jé zus Krisz tus ról, ró -
la is mint a meg fe szí tett ről.” (1Kor2,2)
OttcserélthelyetvelünkamentőFő-
pap,ésvállaltahelyettünkabiztosha-
lált.Ezértnemszabadnagypéntekre
úgyfixálódnunk,mintvalamivégze-
tesvégállomásra.Ígymaradtunkélet-
ben,miközbenőhalálraadtamagát.
Deakkorviszontmegkellkérdez-

nünk,hogymiértlátunkJézusmeg-
feszítésében csupán gyászt, siral-
matésvégtelenszomorúságot.Mi-
értletthátmegfeszítésénekünnepe,
a nagypéntek gyász ün nep? Inkább
kellenemegköszönniIstennekezta
csodátésörülninekiszívünkmélyé-
ből. Megköszönni Jézus Krisztus-
nakamijavunkravégbevitthelyet-
tesítőszolgálatát,ésörvendeznünk
fölötte.Haddidézzekegy4.századi
nagykereszténytanítótólegymon-
datot:„Akeresztdicsőségesgyőzel-
memegvilágosította a tudatlanság
miatti vakokat; a bűn rabságából
szabadítottmeg,ésazegészembe-
riségetmegváltotta.Ezértdicseked-
nünkkellveleésnemszégyellni.”(Je -
ru zsá le mi Ci rill, megh.386)
Talán akkor nem ürülnének ki

annyiranagypéntekenatemploma-
ink,hakomorarcunkhelyettafelsza-
badultvidámságotlátnákrajta.Ta-
lán egy kicsivel többen látnák be,
hogynemkellahúsvétiszünetben
MallorcáravagyThaiföldremenekül-
niük egy kis vidámságért és örö-
mért!Mertezzelközvetlenülmeg-
ajándékoztatunkanagypéntek-hús-
vétievangéliumban.Amegfeszített
mellett tett hitet Isten,mert feltá-
masztottaUrunkatahalálból.AzÚr
bizonnyalfeltámadt!
Csak oda kellene jobban figyel-

nünkrá…Ámen.
g GémesIstván

He lyet tes szol gá lat 
(Ézs 53,4–5)

b Olvasóinktalánmégemlékez-
nekarraatavalyilapszámunk-
ra,amelybenduplaoldaltszán-
tunka2013.április2–3.között
a Károli Gáspár Református
EgyetemHittudományi Karán
(KREHTK)megtartott,Biblia-
olvasás és bibliafordítások a
maiMagyarországon címűkon-
ferenciarészletesismertetésére.
A konferencia előadásainak
anyagátaszervezőktanulmány-
kötetberendezték,amelyaLu-
therKiadó,aKálvinKiadóésa
HermeneutikaiKutatóközpont
Alapítványgondozásábanjelent
meg,hogyaSzentírástelemzőb-
ben olvasók is megismerked-
hessenek a különböző feleke-
zetekáltalmaMagyarországon
használtbibliafordításokkal,va-
lamintakonferenciánfelvetett
fontosfordításelméletiésher-
meneutikaikérdésekkel.Aköny-
vetmájus8-ánaKREHTKdísz-
termébenmutattákbe.

Akötetetháromnevesteológus–az
EvangélikusHittudományi Egyetem
képviseletébenazÓszövetségiTanszék
docense,dr. Var ga Gyön gyi, aDebre-
ceniReformátusHittudományiEgye-
temről pedig dr. Mar jovsz ky Ti bor
docens, azAlkalmazottTeológiaiIn-
tézetBibliaiTeológiaiésVallástörténeti
Tanszékének vezetője és dr. Kó kai
Nagy Vik tor, azÚjszövetségiTanszék
adjunktusa – ismertette különböző
szempontokkaléshangsúlyokkal.
Varga Gyöngyi a bibliaolvasás,

-fordítás és -értelmezés soha meg
nemszűnővoltáthangsúlyozta.Min-
denlezárultfordításegykishalál–fo-
galmazott. Az új fordításért hálát
adunk,hozzászokunk,bevezetjükazis-
tentiszteletekenésteológiaiképzése-
ken. Aztán minden kezdődik újra,

hiszaszentírásiszövegőrzésének,ér-
telmezésénekéstovábbörökítésének
folytatódniakell.Afordítóimunkael-
viésgyakorlatidilemmáitilletőenaz
előadóLu thert idézte,akivallotta:Is-
tenigéit,ezeketakemény,csonthéjas
diószemeketakősziklához,Krisztus-
hozkellhozzávágni,ígyfordulhatkia
bensejük,bontakozhatkilényegük.
KókaiNagyViktorkritikusabbvolt,

éselsőkéntakötetfőcíméttitulálta„ke-
véssésikeresnek”.Ahallgatóságnakazt
ajánlotta,hátulrólkezdjékolvasnia
könyvet,mertahogyhaladnakelőre,
egyrejobbésizgalmasabblesz.
AKecskeméthy-félebibliafordítás-

salkapcsolatbanhangzikeltöbbször
atre zor, azaz„őrző”kifejezés–hívta
felerreafigyelmet.ABibliaazonban
nemcsakkülönbözőértékeknek,ha-

nemanyelvnekmagánakistrezorja,
feltehetőlegezértszeretjükaKároli-
fordításút–állapítottameg.Ugyanak-
koraBiblia–gondoljunkcsakLuther-
re–anyelvmegújulásánakeszközeis
–hangsúlyozta.
MarjovszkyTiborkedélyesatyafi-

sággalmutatottráakötetegyenetlen
színvonalára. Aztán egy humoros
anekdotakapcsánaz„erószról”kezdett
értekezni,melyvéleményeszerintata-
nításban,atudománybanésaművé-
szetbenegyarántjelenvan.Pozitívnak
nevezte, hogy az egyes tanulmá-
nyokban–példáulaBékés–Dalos-for-
dításrólszólóban–azinformativitás
mellettmegjelenikvalamiféleérzelmi
többletis.Véleményeszerintezekad-
jákaFe le ba rát vagy em ber társ „erószát”.
A könyvbemutatón közreműkö-

döttaKREHTKkamarakórusa.Az
alkalmonjelenvoltakésafelvetődő
kérdésekrealternatívátkínáltakakö-
tetszerkesztői:dr. Fa bi ny Ti bor, aHer-
meneutikaiKutatóközpontvezetője,
dr. Zsen gel lér Jó zsef, aKREHTKdé-
kánjaésdr. Pe csuk Ot tó, aMagyarBib-
liatársulatfőtitkára.

g KinyikAnita
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– Az Auszt ri á ban nagy ha gyo -
mány nak ör ven dő Gusz táv Adolf-
ün nep sé get elő ször 1990-ben ren dez -
ték Sop ron ban. Mi nek kö szön he tő,
hogy új ra „a hű ség vá ro sa” ad ott hont
a ren dez vény nek?
–AburgenlandiGusztávAdolf-

ünnepet minden évben más bur-
genlandivárosbanvagykisebbtele-
pülésentartják.Mégmielőttideke-
rültemvolnamintnémetlelkész,már
felmerült az a gondolat, hogy ha
ennyiszállalkapcsolódunkaburgen-
landievangélikusokhoz–említhet-
jüka temp lo mok éj sza ká ja (Lan ge
Nacht der Kirchen) elnevezésűren-
dezvénytvagyakárJa kob Kru se sze-
mélyét,akijelenlegLoipersbachban
(magyarulLépesfalva)lelkész,koráb-
banpedigSopronbanszolgált–,mi-
értnelehetnénkmimintarégióleg-
nagyobbvárosaavendéglátók.
Ráadásul idén a huszonöt éves

határnyitásrólismegemlékezhetünk.
Azelmúltnegyedszázadbanahatá-
ron„átnyúlva”issokkalintenzíveb-
benlehetettgyakorolniaközöshitet.
Fontos,hogyneérjenvégetegyházi
életünkahatárnál,hanemhasznál-

jukki,hogyát tudunkmenniegy-
máshoz,ésegyütttudjukünnepelni
közöshitünket!
–Mi ért le het ma irány adó szá -

munk ra „észak orosz lán já nak”, II.
Gusz táv Adolf nak az alak ja, és
mennyi ben hat ja át az ő „szel le me” a
ren dez vényt?
–KevésséGusztávAdolfszemé-

lye,inkábbarólaelnevezettszerve-
zetésannakmunkája,illetveszelle-
miségehangsúlyos.AGustav-Adolf-
Verein(GAV),azazaGusztávAdolf
Segélyszervezetfontosszerepetvál-
lalazegyháziéletben.AGAVegyik
központigondolataaz,hogynecsak
önmagunkragondoljunk,hanemle-
gyen–akárhonnannézve–aszere-
tetteliodafordulásmásokfelékeresz-
tyén gondolkodásunk és cselekvé-
sünkegyrésze.Azadománygyűjtő
szervezetabelsőprotestánsökume-
nétésaprotestánskisebbségekvédel-
méthelyezielőtérbe.AMagyarorszá-
giEvangélikusEgyház issokatkö-
szönhet a szervezetnek, számtalan
kezdeményezésüket karolta fel és
támogatta.Azünnepségentehátin-
kábbatestvériszeretetamértékadó.

–Nem csu pán ha gyo má nyos, ha -
nem újí tó is ez az ün nep, hisz nem -
zet kö zi if jú sá gi és gyer mek ta lál ko zó -
ként is hir de tik.
–Ausztriábanazutóbbiévektapasz-

talataiszerintaGusztávAdolf-ünnep
inkábbazidősebbkorosztályszámára
vonzó,ezérttavalyelőszörkifejezetten
gyerekeknek,fiataloknakésfiatalcsa-
ládoknakszóló,újprogramokkalszer-
veztékmeg.Amostanimégcsakamá-
sodikév,azifjúságitalálkozónaktehát
még nincsen gazdag tradíciója, de
igyekszünkélnialehetőséggelésmeg-
felelniafiatalokigényeinekis.

A Young-GAF, azaz a szintén
GusztávAdolfrólelnevezettifjúsági
szervezetfeladataazifjúságiprogra-

mokmegtervezéseéslebonyolítása.
Nálunkazifjúságiprogramoknaka
soproniFőtéradmajdhelyet.Lesz
családiistentiszteletésszámoskon-
certfiatalokszámára.Felléppéldául
aCrazy An gels nevű,magyarésoszt-
ráktagokbólállókeresztyénpopze-
nekar.AJu ven tus Kon cert-fú vós ze ne -
kar Sop ron, továbbáahelyiintézmé-
nyek,példáulazevangélikusóvoda
gyermekeiisműsorralkészülnek.
Asoproniaknakjólehetőségetad

ezazünnepabemutatkozásra,abur-
genlandiakpedigmegtapasztalhatják
nemcsupánamagyarvendégszere-

tetet,hanemaztis,hogyanélünk,és
hogyanéljükmeghitünketitt,Sop-
ronbanéskörnyékén.

–Több mint ezer ven dé get vár nak
az ün nep ség re, kö zü lük kik a leg ne -
ve seb bek?
–Egyilyengazdagrendezvényelő-

készítésekornehézelőrekalkulálnia
számokat.Lehetezer,lehetezeröt-
százvendégisvagymégtöbb,nem
tudjuk pontosan. Burgenlandban
fontos,tradicionálisezazünnep,sok
magyarszámáraazonbanújdolog,
hogyGusztávAdolfnevealattfutegy
éventetartottrendezvény.Akieze-
ketasorokatolvassa,érezzemagát
meghívva!
Alegfontosabb,hogyagyülekezeti

tagoktalálkozzanakegymással,hogy
érezzük:összetartozunk.Anyitóis-
tentiszteleten Gáncs Pé ter elnök-
püspökszolgálmajd,aznapdélután
Sze me rei Já nos püspökleszvelünk,
illetveMi lan Kriv da püspökSzlová-
kiából.BurgenlandbólMan fred Koch
szuperintendens érkezik, valamint
Hans Ni essl, atartománykormány-
zójaéshelyettese,Franz Ste indl. A
sopronipolgármester,Fo dor Ta más
isvelünkünnepel.
Aburgenlanditelevízióiskivonul

majd.Számosmegjelenésreszámít-
hatunkamédiában,értveezenavi-
lágimédiátis–nyilváneztrangos
vendégeinknekisköszönhetjük.Az
areménységünk,hogyamiitttörté-
nik, amit itt együtt átélhetünk –
soproniésburgenlandievangéliku-
sok,illetveegyébfelekezetekheztar-
tozók,laikusérdeklődők,idősekésfi-
atalok–,azolyanokhoziseljutmajd,
akikesetlegnemtudnakSopronba
utaznijúnius14-én.

g KinyikAnita

Oszt rák–ma gyar hit bé li egy ség Gusz táv Adolf égi sze alatt
In ter jú Hol ger Man ke evan gé li kus lel késszel

b Azellenreformációidejénaprotestánsokvallásszabadságáértharco-
lósvédkirályravalóemlékezésjegyébenkészülnagyszabásúközös,
osztrák–magyarünneplésreaII.GusztávAdolf nevétviselősegély-
szervezet.Ahagyományosburgenlanditalálkozóezúttalahatáron„in-
nen”szerveződik.Június14-énSopronbanvárjaszámtalanlelkiéskul-
turálisprogramazérdeklődőket.Azünneperedetérőlésüzenetéről
HolgerMankéval, aSoproniEvangélikusEgyházközségnémetszár-
mazású,magyarulkifogástalanulbeszélőlelkészével,aprogramokfő-
szervezőjévelbeszélgettünk.

Akötetlentárgyalásonkölcsönösen
tájékozódtak a jelenlévők egymás
munkájáról,eredményeirőlésterve-
ikről.Abizottságismertetteaz1925-
benalapítottfolyóiratmaiszándékát,
hogyaKárpát-medenceiprotestáns
teológiaieszmélődésnekésdiskurzus-
nakmaradjonegyreszélesebbkörűés
hatékonyabbeszköze.Azegyházke-
rületvezetőibetekintéstadtakazel-
múlthatévesidőszakhitbeli,szerve-
zetiéskommunikációsváltozásaiba.
Délutánabizottságkörbelátogat-

taapápaitemplomokat,aholtalálko-
zottahelyilelkészekkel.Aközösva-
csorán a társaság – kiegészülve a
többivárosilelkipásztorralis–kötet-
len munkamegbeszélést folytatott.
Másnap,kedddélelőttabizottság

felkeresteaPápaiReformátusKollé-
gium Gimnáziumát és Művészeti
Szakközépiskoláját.Anagymúltúés

maújrasokrétűéseredményespe-
dagógiaimunkátfolytatóintézmény-
benavendégeketKo vács Pé ter Fe renc
igazgatóhelyetteskalauzolta.Ezután
KöntösLászló–akiegybenaPápai
ReformátusGyűjteményekigazgató-
jais–intézményekutatószobájában
mutatta be a gyűjtemény néhány
különlegeséslegrégebbidarabját,a
közelkétszázezerkötetbőlállógyűj-
teményjelenlegisorsátéstervezettel-
helyezését,valamintakutatásilehe-
tőségeket.
Alátogatásutolsóésegybenleg-

fontosabbtalálkozásáraaPápaiRe-
formátusTeológiaiAkadémiadísz-
termébenkerültsor.Dr. Vla dár Gá -
bor rektormutattabeadr. Bó na Zol -
tán főszerkesztővezetésévelérkezett
bizottságotazakadémiatanárainak
éshallgatóinak.Afőszerkesztőésa
bizottságtagjaifelszólalásaikbanel-

mondták,hogyatudományosminő-
sítésselrendelkezőszaklapmegfele-
lőhátteretnyújtalelkészihivatásra
valókészülésbenésakutatóifelada-
tok elvégzésében, valamint publi-
kációs lehetőség isa teológusok,a
doktoranduszok,demegfelelőaján-
lásokkalatöbbihallgatószámárais.
Szóbakerültareflexiókésvisszajel-

zésekfontossága,amelyeketafőszer-
kesztőfolyamatosanváralape-mail
címére.Aprotestánsteológiaigondol-
kodás egyetlen közös orgánuma a
Theo lo gi ai Szem le, ezértittvanlehe-
tőségamagyarteológiaidiskurzusra
is.Afórumbeszélgetésbenhangzottel,
hogyTheologiaiSzemle-klubokelin-
dítása segíthetné a teológiai intéz-
ményekhallgatóinakaktívabbbekap-
csolódásátalapéletébe.Jóvolttapasz-
talni,hogyPápánagyűjteménykönyv-
tárábanésateológiakönyvtárábanis
otttalálhatókalapszámai.
Dr.BónaZoltánfőszerkesztőmellett

atalálkozónabizottságtagjakéntrészt
vettKa lo ta Jó zsefortodoxérsekiviká-
rius,Há ló Gyu la, a baptista egyház
kommunikációs szaktitkára, Ja kab
Lász ló Ti bor, aszemleolvasószerkesz-
tője,valamintjelenvoltdr.FischlVil-
mos,aMEÖTfőtitkárais.Szu hánsz -
ky T. Gá bor, ametodistaegyházlelké-
sze–akiszinténtagjaaszerkesztősé-
gi bizottságnak– elfoglaltságamiatt
csakahétfőinapontudottrésztvenni
adelegációmunkájában.Ebédutána
szerkesztőbizottságiülésenazévhát-
ralevőtennivalóittekintettékátatagok.
FontostalálkozásoktörténtekPá-

pán,amelyekújabbjóeredményeket
hozhatnak a teológiai szaklap és a
teológiaiakadémiaéletébenis.

g HálóGyulabi zott sá gi tag

Pá pán járt a Theo lo gi ai Szem le
szerkesz tő sé gi bi zott sá ga

Többen hiányolják az Evangélium
Színház bemutatóit Budapesten. A
húszesztendeigéventekétújdarabbe-
mutatásávalműködőszínházsajátos
színtképviseltamagyarkultúrában.A
többségükbenakeresztényhitihletett-
ségébeníródottműveketérdeklődés
fogadtabudapestiésavároskörnyé-
kihíveinkésmásfelekezetűtestvére-
inkkörében.
MiutánUd va ros Bé la, aszínházala-

pítóművészetivezetőjemagaséletko-
ráravalótekintettelmárnemtudtavál-
lalniaszínházvezetését,ésközbena
DunaPalotábanismegszűntabemu-
tatók,illetveapróbákmegtartásának
lehetősége,otthontalannáváltaszín-
ház.Pa ta ki And rás személyébenúj
művészetivezetőkapottmegbízásta
színházirányítására,őazonbanegy-
idejűlegasoproniszínházigazgatója
is.Időközbenugyankisebbelőadások
voltakaSzilágyiDezsőtérireformá-
tustemplombanésafasorievangéli-
kusgimnáziumdísztermében,deezek
azalkalmaknemtudtákafolyamatos-
ságotbiztosítani.

ÚjlehetőségkéntkínálkozikazEvan-
géliumSzínházszámáraabudapesti
Pozsonyiútireformátusegyházközség
kétszázfőtbefogadniképeskultúrter-
me,amelynekfelújításanapjainkban
kezdődik,ésreménységszerintoktó-
ber31-rebefejeződik.Nagyfelekezeti,
ökumenikusösszefogással,jószerve-
zésseléshíveinkérdeklődőlátogatásá-
valreményvanarra,hogyaszínház
„feltámad”,ésúj,keresztényihletésűda-
rabokkalvégzikultúrmissziósmunká-
játafővárosszekularizáltlégkörében.
Atervekmegvalósításáhozminisz-

tériumipályázatokelnyerésétésanya-
gi támogatását is reméljük,mivel a
színházaktól önfenntartó gazdasági
működéstnemlehetelvárni.Remény-
séggelvárjukakapuit2015januárjá-
banmegnyitó,újotthonratalálóEvan-
gélium Színház előadásait. Pataki
Andrásművészetivezető-rendezőpe-
digmárszövögetiterveit,éskeresia
megfelelődarabokatanagyonvártbe-
mutatóra.Tháliapapjaiéspapnőibi-
zonnyalkészekaszolgálatra.

g D.SzebikImre

Új ott hon ra ta lál 
az Evan gé li um Szín ház 

evangélikusműsorokmájus18-án,vasárnap
amagyartelevízióban,azm1-en

evangélikustemplomokmezőberényben
11.15-korEvan gé li kus temp lo mok Me ző be rény ben címmelavárosmindkét
evangélikustemplomátbemutatjuk.Szerkesztő:Nagy Lász ló, rendező:Ne -
mes Takách Ág nes.

gyónigéza-emlékműsor
11.30-koraGyó ni Gé za címűhuszonhatpercesműsorbanaköltőver-
seitelőadjaPapp Zol tán ésPapp Já nos színművész,azevangélikusköl-
tőéleténekeseményeitKu bik An na színművészolvassafel.Szerkesztő:
Nagy Lász ló, rendező:Ne mes Takách Ág nes.

h i r d e T é s

b TöbbéveshagyományátfolytattaaTheologiaiSzemle szerkesztőségibi-
zottsága,mikormájus5–6-ánPápántettlátogatást,hogytalálkozzonel-
sősorbanaPápaiReformátusTeológiaiAkadémiatanáraivaléshallgató-
ival.Adr.KádárZsolt nyugalmazottreformátuslelkipásztor,bizottsági
elnökésdr.FischlVilmosevangélikuslelkész,aMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsának(MEÖT)főtitkáravezetésévelérkezőkethétfő
délutánSteinbachJózsef,aDunántúliReformátusEgyházkerületpüspö-
keésKöntösLászló, azegyházkerületfőjegyzőjefogadtahivatalában.
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g Dr.FabinyTibor

Illőésméltó,hogymi,azAvon-és
Temze-partiVilmosDuna-partitisz-
telőimindenéváprilis23-án,aző
születése és halála évfordulóján, e
gyönyörű, bimbózó tavasz kezde-
tén–AngliábanSzent György nap-
ján–ünnepeljükőt.
WilliamShakespearenemzetihős

és világpolgár. Nemcsak korának,
azangolreneszánsznak,hanemmin-
denkornakgyermeke,azaz„kortár-
sunk”ő,ahogyavilághírűlengyeltu-
dós, Jan Kott írta.Azangolkirályi
család hamarosan menyegzőt ülő
ifjúsarja,Vil mos hercegisrólakap-
tanevét.DeShakespearenemcsakaz
angoloké, hanemmindnyájunké, a
magyarokéis.
Itt áll a szobor,MészárosAndor

Ausztráliábanéltmagyarszobrászmű-
vészalkotásánakhitelesmásolata,a
BudapestiShakespeare-szo-
bor Bizottság főtitkárának
szépszavaival: „lelkikötés
Magyarország, Ausztrália
ésAngliaközött”.
Itt olvasható a magyar

Shakespeare-kultusz em-
léktáblájánaszoboralapítá-
sánakheroikustörténete,s
ezazemléktáblamegörökíti
mindazoknakamárelhunyt
magyarfordítóknak,tudó-
soknak,színészeknek,ren-
dezőknek a nevét, akik a
magukterületénolysokat
tettek Shakespeare kultu-
szánakmagyarországiápo-
lásáért. Gondoljunk csak
bele: az elmúlt évek alatt
többezerhazaiéskülföldi
járókelőt–fiatalszerelme-
seketvagyéppenidőshöl-
gyeketésöregurakat–szó-
lítottmegShakespeareszobraésaha-
zai Shakespeare-kultusz ily látvá-
nyosanbeszédestörténete.
Shakespeareaszínészekéésaziro-

dalmároké,atudósokéésarendező-
ké,afiatalokéésazidőseké,aszak-
embereké és a járókelőké. Shakes-
peare–mindenkié.
A szobor színészként ábrázolja

őt–sazalkotóhelyesentette,hogy
így formáztameg –, noha tudjuk,
hogyShakespeareelsősorbanköltő,
drámaíró,színházirészvényesvolt,s
sajátdarabjaibaninkábbmelléksze-

repeketjátszott:aSzellemetaHam -
let ben, Ádámot, az öreg, hűséges
szolgátazAhogy tet szik-ben.

***

Shakespearehőseinemcsakaszere-
püketjátsszák,hanemazt,hogyők
színészek,hogyeljátsszákazt,amit
éppen játszanak. Shakespeare szí-
nészeihősöket,ehősökszínészeket
alakítanak,maszkothordanak:Ham-
letésEdgarazőrültetjátssza,Rosalin-
daaférfiGanymedest,majdGanyme-
deskéntönmagát,Rosalindát.ASze -
get szeg gel Hercege csuhás barát
maszkjátöltimagára.Richárd„elha-
tározta,hogygazemberlesz”,sada-
rabkezdetétőlavégéigőaztjátssza,

hogyőRichárd,agazember.Ésasze-
replőknemcsakszerepeketjátszanak,
hanemazelőadásokbanminielőadá-
sokatlátunk:aHam let ben azegérfo-
gó-jelenetet,aSzent ivá n éji álom ban
PyramusésThisbe„komikustragé-
diáját”jelenítikmegasutánmozgó,
dearanyosmesteremberek.Színház
aszínházban,komédiaatragédiában,
tragédiaakomédiában.
Valóban. A shakespeare-i szín-

háznemcsakavilágról,hanemma-
gáról a színházról szól, mert ha
„színházazegészvilág”,akkorazis

igaz,hogya„világazegészszínház”.
AHam let nemcsakadönteniképte-
lenhősről,aIII. Ri chárd nemcsaka
gazemberről,aII. Ri chárd nemcsak
alemondásrakésztetettgyengeural-
kodórólszól,hanemmagárólaszín-
házról.Szaknyelvenezta„színház-
ról szóló színháznak”, „metaszín-
háznak”nevezik.
Aszínháznemcsakatermészet-

nek,hanemmagánakaszínháznak
tarttükrötéstükröket:domborút,
homorútésmindenfélét,hogykacag-
ni tudjunkmásokon, de leginkább
önmagunkon. Mégis, Shakespeare
hőseiközülalegnagyobbszínész,a
legkiválóbb bohóc maga Shakes-
pearevolt.

A19.századótaspekulál-
nak: vajon kit rejt az a
maszk, amelyre „William
Shakespeare”vanírva?Ta-
lánafilozófusFran cis Ba -
con-t? Talán Ch ri stop her
Mar lowe-t? Talán Oxford
grófját,Ed ward de Ve re-t?
Vannak, akik komolyan
hisznekazegyikvagyamá-
sik elméletben. Amikor
1996-ban a Los Angeles-i
Shakespeare-világkong-
resszuson voltam, neves
színészek és tudósok ad-
takbepetíciótazAmerikai
Shakespeare Társaság el-
nökének,hogyhivatalosan
iskutassákaszerzőségkér-
désétShakespearekapcsán
– különös tekintettelOx-
fordgrófjára.
Nemcsak Shakespeare

hőseirejtőzködnek,ésjátszanakbú-
jócskát egymással, hanem maga
Shakespeareis.Ővalóbanalegkivá-
lóbbszínész,alegnagyobbbohóc,hi-
szen„WilliamShakespeare”maszk-
jamögött–mindendivatoshíresz-
telésellenére–magastratfordiWil-
liamShakespearerejtőzik.Ezért is
autentikusMészárosAndoralkotá-
sa: Shakespeare színész. Nem. Ő
„A”színész.
Shakespearelénye,akárcsakPető-

fié, minden korban kultuszt, mí-
toszt,legendátgerjeszt.Természete-

senelegendákegyikesemigaz,dea
folklórönmagábaniskedvesésérde-
kes.A szerzőség kérdése csak egy
színaShakespeare-folklórgazdagpa-
lettáján.
Végezetülegymásikszíntisemlí-

tek. Bizonyára ismert, hogy 2011-
benazangolszászvilágJa kab király
Bibliája,aKing James Bib le megszü-
letéséneknégyszázadikévfordulóját
isünnepli.AhogyaKároli-Bibliaa
magyarok, a King James Bible az
angolok nemzeti kulturális ikonja.
AhogyaKároli-Biblianélkülnincs
Arany Já nos, Ady End re, Mó ricz Zsig -
mond, úgyaKingJamesBiblenélkül
nincsMil ton, Blake vagyCole ridge.
ÉsShakespeare?Shakespeareésa

Biblia, úgy érezzük, valamiképpen
összetartozik. Mindegyik egy-egy
könyv,ésmindegyikegy-egyvilág.
AkárcsakShakespeare,aBibliais

–mindenkié.

***

Sakkorkezdődjékafolklór!Sokak
fantáziáját mozgatta és mozgatja
meg, hogy Shakespeare, az angol
nyelvlegnagyobbművészenemhoz-
ható-eösszefüggésbea17.századian-
golnyelvzseniálisdokumentumával,
JakabkirályBibliájával.Shakespeare
majdnemegyévtizedenátA Ki rály
Em be rei színtársulatábandolgozott,
a király biblikus tudósai pedig hét
évenátszorgoskodtakakorábbifor-
dításokon alapuló legkorszerűbb
bibliafordításelkészítésével.
Egyikilyenlegendaa46.zsoltár-

ralkapcsolatos(„Godisourrefuge
andstrengtht”;Károli:„Is ten a mi ol -
tal munk és erős sé günk!”).Vanolyan
elképzelés,hogyShakespeareisrészt
vettafordításban,ésasajátnevétbe-
lecsempészteebbeazsoltárba.Haa
szavakatelkezdjükszámolni,akkor
elölrőla46.szóashake, hátulróla46.
szóa spear. Ráadásul a46. zsoltár
1611-esfordításaéppenakkorjelent
meg,amikorShakespearea46.évé-
benjárt.Érdekesésmulatságoseza
spekuláció,decsakfolklórésnemtu-
dományosanbizonyítotttény.
ShakespeareésaJakab-koriBiblia

kapcsolatamegmozgattaanevesan-

golíró,Kip ling fantáziájátis.Egyikno-
vellájaarrólszól,hogyéletealkonyán
astratfordielegánsházábavisszavo-
nultShakespeareéppenegykoririvá-
lisával,Ben Jon son nal sörözik,amikor
futárérkezikOxfordból,azújbiblia-
fordításmunkálataitkoordinálóMiles
Smithkövetségében.Atudóskanonok
Shakespeare-tkérifel,hogyirodalmi
szempontból is csiszolja az oxfordi
munkacsoport által fordított bibliai
szövegekangolságát.Ésekkoralati-
nulisjóltudóJonsonésaköltőnekzse-
niálisShakespeareéjjel-nappaljavít-
ja-csiszoljaaszövegeket.
Kiplingszerintvanegyolyanköl-

tőimondataz1611-esÓszö vet ség ben,
amelyetcsakShakespeareírhatott:
„The sh ips of Tar shish did sing of thee
in thy mar ket: and thou wast rep le -
nis hed, and ma de very glo ri o us in the
mid st of the se as.” (Ez27,25–Apro-
testánsújfordításszerint:„Tar sís-ha -
jók szál lí tot ták áru i dat. Meg gaz da -
god tál, te kin tély re tet tél szert a ten -
ger kö ze pén.”)
Párhuzamosgéniuszoktalálkoz-

nak–legalábbisegykormajdavég-
telentérbenésidőben,deaddigisa
lelkesolvasókfantáziájában.Azikon
ikonraíródik,sezáltalazújalkotóa
régibeismétéletetlehel.
Shakespeare életműve is „living

monument”,azaznemhalott,hideg-
rideg szobor. Ben Jonson szavaival:
„Thou art a monument without a
tombe/Andartalivestill,whilethy
Bookdothlive,/Andwehavewitsto
read,andpraisetogive.”„Tesírnélkül
ismagad szobra vagy, / Sélsz,míg
könyvedél,smígolvasniés/Magasz-
talnileszbennünkigazész.”
Azőtolvasók,azőtszeretők,ane-

kitapsolókújabbésújabbnemzedé-
keiéletrekeltikamindenkoriShakes-
peare-szobrot,eztaDuna-partitis,
mertaszeretetéletetteremt.Ami
szeretetünk,lelkesedésünkáltaleza
szobor–akárcsakHermione„szob-
ra”aTé li re gé ben –megmozdul,el-
indul.Sazörök,halhatatlanszínész
mostmeghajol,leszállközénk,velünk
együtttapsol,táncolésénekel!

A szer ző iro da lom tör té nész, vi lá gi
teo ló gus, az 1987-ben ala kult har ma -
dik Ma gyar Shakes peare Bi zott ság
szer ve ző je és tit ká ra, a 2013-ban ala -
kult ne gye dik Ma gyar Shakes peare
Bi zott ság ve ze tő sé gi tag ja

A Tem ze part já tól a Du na-par tig –
Shakes peare min den kié

MintazEvangélikusÉlet ishírtadottróla,születésnapjánidén
iskoszorúzásiünnepségettartottakadrámairodalomkoro-
názatlankirályánakabudapestiDuna-korzónállószobrá-
nál(képünkön). LapunkhúsvétiszámábanEvangélikusok
Shakespeareigézetében címmelsoroltunkfelnéhányatazan-
golszínpadiszerzőhöz,illetveműveihezszorosabbankötő-
dőlutheránusokközül.APetőfitől rajzoltvázlatabudapesti

szoboreredetijétmegalkotóMészárosAndorig terjedt,jól-
lehet éppenséggel a jelenben is találkozhatunkWilliam
Shakespeare (1564.április23.–1616.április23.)munkássá-
gávalbehatóbbanfoglalkozótudósevangélikusokkal.Pél-
dának okáért a születésnapját Shakespeare-rel egyazon
naponjegyzőD.dr.HarmatiBélanyugalmazottpüspökif-
júlelkészkéntaMagyarTelevízióShakespeareésazErzsé-

bet-koridrámák címmelhirdetettvilágirodalmivetélkedő-
jétnyertemeg1966-ban,aMariottHotelelőtt2003ótadí-
szelgőegyetlenmagyarországiShakespeare-szobornálpe-
dig(legutóbb)a2011.április23-ikoszorúzásalkalmábólem-
lékezettevangélikusirodalmár.Azalábbiakbaneztahárom
évvelezelőttelmondottünnepibeszédetosztjukmegolva-
sóinkkal–aShakespeare450emlékévapropóján.

S H A K E S P E A r E  4 5 0

Elsőszavamacsodálat:őrlőszázadok
ellenéreisShakes peare él,éskortár-
sunk.Megfejthetetlentitokéstékoz-
lógazdagság.Drámáiújésújöltöze-
tekközöttisizzószövegek,szonettjei
maisfrissek,inspirálókéselevenek.
Harminchétszíndarabotírt,shaszám-
bavesszük,hogycsakötvenkétévetélt,
megdöbbentőatermékenység.Ate-
remtőképzelettárgyiasulásaakésőesti
gyertyafénybenlúdtollalkörmöltolda-
lakon.Úgyfogalmazni,hogyaváros
másikvégén,azaprószínházbanvár-
jákatársakaveretesfolytatást…
„Bármelyik darabját leemeljük

könyvespolcunkról–írtaKosz to lá -
nyi –,ahíreseketésakevésbéhíre-
seketis,ittvagyott,olyantömörso-
rokatlelünkbenne,melyeknektar-
talmávalmeglehetszépíteniazéle-
tünket. Szövegébe beletömörített
mindent, amit tudott és érzett.

Shakespearepedigmindenttudott.”
Amitteremtőösztönévelösszegyúrt,
aztszétkellszednünk,fölkellolda-
nunkajelenben,sversek,színdara-
bok,regényektermékenyülnekmeg
gondolataitól.
Azelmúltévbenújraolvastam.A

remekműveket: Ham let, Ro meo és
Jú lia, Lear ki rály, Mac beth, Ot hel lo…
Té li re ge, amelyben összegzi életét.
Prosperoeltörivarázspálcáját,adör-
gőtengerbehajítja,ésvégképpbúcsút
mondaművészetnek.Visszatérszü-
lőföldjére,erősházatvásárol,jóboro-
kattárolópincétépíttet.Talánmeg-
szólítottaazajlóélet,denemmozdult.
Maradtcsakaszemlélődés,abosszan-
kodás,hogysemminemváltozott,fő-
legazemberigonoszságnem.

Énerreaférfirakevesebbetgon-
dolok.Inkábbarra,akikörmölt,ló-
tott-futott,szervezett,pénztkoldult
a mecénásoktól. Az élet robotba
fogta,ésúj,napifeladatokteljesíté-
sérekötelezte.Álltaakihívást,pazar
könnyedséggeloldottamegaszorí-
tóhatáridőket.
London az ő idejében kisváros

százharmincezerlakójával.Éltemin-
dennapjait,dehafelröppentahír,hogy
Shakespearemesterújdarabotírt,és
társulatarövidesenbemutatja,akora
délutániórákbanmindenkiaGlobe
Színházbaigyekezett.C. H. Her ford re-
mek irodalomtörténeti könyvéből
tudjuk,hogyezafábólkészültszínház
kicsinyvolt,köralakú,égboltatete-
je.Meghittéscsaládias.Aszínészek

karnyújtásnyiravoltakaközönségtől,
mondhatni,négyszemköztbeszélget-
tek.Ésasírószerelmesnők,azámul-
dozóférfiakelismondtákvéleményü-
ket:hangosbekiabálásokkal.
Azelmúlthónapokbansokszorke-

rültemazünnepeltközelébe.„Willi-
amShakespearezsenivolt–mond-
taCh ris Rolls angolrendező.–Azon
fáradozom, hogy közel kerüljek a
misztériumához.Hatalmastudásés
igazságbirtokosa,ezértmaradtmeg
ahosszúévszázadokban.Nekünkis
újrafelkellettfedeznünk.Legfőbbér-
tékét:azárnyalatgazdagságot.Akü-
lönbözőszinteketésrétegeket,ame-
lyekhezegyéletiskevés…”
Jelesszínészünk,Husz ti Pé ter szin-

ténszületésnapos,igaz,csakhetven-

éves.Ígyvallott:„Játszottamésren-
deztemShakespeare-t.Nagyonsokat
kaptamazseniálisírótól.Aztmond-
ják,aszínészbelebújikaszerepébe,
énúgyérzem,őbújikabőrünkbe,lel-
künkmélyébe.Drámáiaveszendő
emberrőlszólnak,azéletkiscsodá-
iról,nagybukásairól.Próbáljameg-
oldanianehézélethelyzeteket,leg-
többször hiába. A világban nincs
rend, igyekszik megtisztítani. Sok
hőseelpusztul,hogymifénybeöltö-
zöttenföltámadjunk…”
Shakespeareazéletneveltjeésaz

élettanítója.Avilágirodalomegyikleg-
nagyobbalkotója.Asápadt,tétovaki-
rályfirólírtműveazemberiszellem
legnagyobb teljesítménye. A Ham -
let ben nincsegyetlenhamishang,fe-
leslegesszó.Üzenetealélekmélyéről
fakad,mindenidőbenöröktanulságul.

g FenyvesiFélixLajos

A meg szé pí tett élet
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„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett!” (Zsolt98,1)

Húsvétünnepeutána4.hétenazÚt -
mu ta tó reggelishetiigéiazélősének-
lő gyülekezet képét állítják elénk.
HúsvétkorIstencsodálatosancsele-
kedett:énekeljetek!Can ta te –„Éne-
keljetekazÚrnakújéneket,mertcsodadolgokatcselekedett!”(GyLK737)„Jó
dologazUratdicsérniéséneketzengeniatenevednek,ó,felséges!”(Zsolt92,2;
LK)„Ezért…áldunkésmagasztalunktéged,ésujjongóénekkelhirdetjükszent
neveddicsőségét!”(LK)„HaaSzentlélekéneklésrekésztet,bizonyos,hogycso-
dákelfogadásáraiskésztet,minthogyecsodákamiüdvösségünkretörténtek
éshirdettettek.Steénekeljboldoghálaadással.Ezazénakaratoméstanácsom”
–írjaLu ther Már ton. Jézushálaadása:„Ma gasz tal lak, Atyám, menny és föld
Ura, mert el rej tet ted eze ket a böl csek és ér tel me sek elől, és fel fed ted az egy sze -
rű em be rek nek.” Mindenkithív:„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá -
rad ta tok és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” (Mt
11,25.28)Akiazigájaaláhajtjamagát,aztJézushordozza,ésmegtapasztalhat-
ja,hogyazőigájaboldogító,jó(30.v.;lásdRÚF),ésterhekönnyű.Akikmár
azújembert:Jézustmagukraöltötték(lásdRóm13,14),azokháládatosak.Ne-
kikszólPáltanácsa:„Krisz tus be szé de lak jék ben ne tek gaz da gon úgy, hogy…
há la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben az Is ten nek.” (Kol3,16)KiketIstenakara-
taújjászültSzentlelkesazigazságigéjeáltal,újéletbenjárnak.Nekiküzeni
Jakab:„Le gye tek az igé nek cse lek vői… aki… nem fe le dé keny hall ga tó ja, ha nem
te vé keny meg va ló sí tó ja: azt bol dog gá te szi cse le ke de te.” (Jak1,22.25)Ígyzengett
atanítványokvirágvasárnapiéneke:„Ál dott a ki rály, aki az Úr ne vé ben jön!
A menny ben bé kes ség, és di cső ség a ma gas ság ban!” (Lk19,38)Amiújénekünk
sehallgassonel,mertakkorakövekfognakkiáltani!Apogányokapostolaegész
életéveldicsőítetteUrát:„…mert sem mi olyan ról nem mer nék be szél ni, amit
ne Krisz tus tett vol na ál ta lam a né pek meg té ré sé ért szó val és tet tel…, a Lé lek
ere jé vel” (Róm15,18–19),ahogymegvanírva(21.v.;lásdÉzs52,15).Ésígyta-
nít:„…mind nyá ja tok nál job ban tu dok nyel ve ken szól ni, de a gyü le ke zet ben in -
kább aka rok öt szót mon da ni ér te lem mel, hogy má so kat is ta nít sak, mint sem
tíz ezer szót nyel ve ken. (…) Mi kö vet ke zik mind ezek ből? Imád ko zom lé lek kel, de
imád ko zom ér te lem mel is, di csé re tet ének lek lé lek kel, de di csé re tet ének lek ér -
te lem mel is.” (1Kor14,18–19.15)AGecsemáné-kertbenJézusígyimádkozik:
„Atyám, ha aka rod, vedd el tő lem ezt a po ha rat; mind az ál tal ne az én aka -
ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” Stanítványaitígyfigyelmezteti:„Kel je tek fel,
és imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek!” (Lk22,42.46)Azőszavalélekés
élet;ámekeménybeszédakkorissokakatmegbotránkoztatott,nemjártak
többévele.PéteramindenkoriKrisztus-hívőknevébenisszólt:„Uram, ki hez
men nénk? Örök élet be szé de van ná lad. És mi hisszük és tud juk, hogy te vagy
az Is ten nek Szent je.” (Jn6,68–69)„Amiszívünktégedóhajt,/Jézus,IstenBá-
ránya!”(EÉ377,1)Őél,halleluja!

g GaraiAndrás

HE TI ÚT rA VA LÓ

cantatevasárnapjára

Lár ma vagy csönd
„Éne kel je tek új éne ket az Úr nak! Áld já tok ne vét!” (Zsolt96,1)
Ismerjükazajokfárasztó,idegesítőhatását.„Zajártalom”–mondjáka
szakemberek.Műszerrelakezükbenmérikafelsőtűrésihatárt,éski-
dolgozzákavédekezéslehetőségeit.Lármátazonbannemcsakkülsőhan-
gokokozhatnak.Vanbelsőhangzavaris,amikorkülönbözővélemények,
indulatok,érzések,elvárásoklármájábanélünk.
Ismerjükamásikvégletetis:asüketcsöndet,afélelmetesnémaságot,

azelhagyatottságürességét,amikormárnemérnekelhozzánkahan-
gok,legfeljebbmagábanbeszélazember.
Ekétvégletközött„új”énekörömtelidallamaszólalmegafentidézett

zsoltárban,ésarrahív,hogyálljunkbeazIstentdicsérőkkórusába.Az„új”
nemdátumotjelent,hiszenezazsoltárazókoriköltészetháromezeréves
remeke.Neménekeskönyv-reformotsürget,nemmodernnélismoder-
nebbzenét.Atartalmaúj.Nemsiralmasének,nemembertdicsőítőhim-
nusz,nembódítózene,nemandalító-érzelgősének,nemcsatasorbahí-
vótoborzó,nemduhajkodónóta–hanemujjongóIsten-dicséret.
HogyanjuthatunkelerreazIstentdicsérőörömre?
Azegyházősiliturgiájábaneztazsoltárthúsvétkorolvasták.Istenné-

pénekhiteéstapasztalataszerintJézusgyőzelmesfeltámadása,jelenva-
lószeretetefakasztúj,Istentdicsérőéneketszívünkben.

g MadocsaiMiklós

Is ten tisz te let és szál lás le he tő ség 
Ba goly ir tá son

Szeretetteladjukhírül,hogyaFébéEvangélikusDiakonisszaegyesület
mátraiNázáret-templomábanezévbenismájustóloktóberigminden
vasárnapfél12-koristentiszteletettartunk.Atemplomcíme:Mátra-
szentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7–9.Jézusszavávalhívunk:„Jöj je tek én -
hoz zám mind nyá jan!”
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.)

Amiótaegyházkerületimisszióina-
pokatszervezünk,tudatosanExau-
divasárnapjának,amisszióünnepé-
nek„előestéjére”,szombatratervez-
zükeztaprogramot.Idénmájus31-
éntalálkozikegyházunknépeGyőr-
ben,Dabason ésOrosházán. Pün-
kösdelőttegyüttvárunkaSzentlé-
lekre,akinélkülnincshit,nincsegy-
ház,nincsmisszió–valójábannincs
élet,nincssemmi.
„A titok nyitja” reménységünk

szerintsokaknakfeltárulmajdezen
anapon.Aszervezőknevébenállít-
hatom,hogyhihetetlenmunka,el-
képzelés,ötlet,terv,odaszánásvana
programokösszeállításánakhátteré-
ben. Szakavatott missziológusok

mondhatjákerre,hogyhit,indulás,
ébredésottésakkorvan,aholésami-
koraSzentlélekakarja.Ezigaz,de
amiamifelelősségünk,aztkárlen-
neazÚrszámlájáraírni.
Győrbenatavalyinagydunaiár-

vízreisemlékezünk.Nemvalamilyen
protokolláris ünnepség keretében,
hanem olyan bizonyságtételen ke-
resztül,amelyjólmutatja,hogyavé-
dekezéssikereszázszázalékbantő-
lünk,emberektőlfüggött,apéldaér-
tékűösszefogástóléserőfeszítéstől–
ugyanakkormégisszázszázalékban
azéletünket,ateremtettvilágotake-
zében tartó hatalmas Istenen állt
minden.
Amisszióbanvannakilyenfurcsa

ellentmondások. Mindent megte-
szünk,éslátszólagnincseredmény;
mindentmegteszünk,ésjönazáldás.
Sőtsemmitsemteszünk,éskönyö-
rülrajtunkazÚr.Aparancsmégisaz,
hogymenjünk,éstegyük.
Ahátralévő tizenháromnapban

mindenkiamagahelyén–gyüleke-
zetben, gyárban, iskolában vagy a
mezőn – elvégezheti a hívogatás,
bátorítás, buzdítás szolgálatát. A
maradékszázszázalékértmegkér-
hetjükazUrat,hogyősegítsenne-
künk,őkönyörüljönrajtunk,ésőáld-
jonmegbennünket.

g VerasztóJános
ke rü le ti misszi ói lel kész

Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let

Misszi ói nap ra ké szü lünk
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Szeretjükazablakonbeszűrődőfénytésaszép
kilátást.Kitekintünkazablakunkon,ésazégegy
darabját,épületekszögletesidomaitvagyfák,
bokrokmozgóleveleitcsodálhatjuk.Kilátásnél-
külnemvagycsaknehezentudunkélni.Aki-
látásalakásvagyházolyantartozéka,melyakár
milliókkalnöveliazértékét.Ésegytízmillió-
katérőszéplakástésahozzátartozócsodála-
toskilátástazidőközbenfelépítetttűzfalelér-
téktelenítheti.
Akiknekkilátásátfalaktakarják,alátásmód-

jukismáslesz.Afaleltakar,behatároléselzár
–ésarrakésztet,hogymagunkiseltakartak,
behatároltakészárkózottaklegyünk.
Nemrégfelfigyeltemarra,hogyegybelsőud-

varbankéttűzfalnézettszembeegymással,és
azegyikenmégkéterkélyisvolt.Azegyiker-
kélytésahozzátartozófalfelületetkifestették
alakók,ígyküzdveasivár,lepusztultfalakural-
maellen.Ezzelnemcsakmagukkaltettekjót,
hanemazokkalis,akiknekakilátásátszebbé,
élvezetesebbéformálták.Perszeatűzfalettől
mégtűzfalmarad,ésegytűzfalralátniazab-
lakbólnemmérhetőegyfolyó-vagytópartra,
esetlegatávolihegyekre,netánatengerpart-

ravagyaSzentVárosravalókilá-
táshoz…

Dá ni el pró fé ta köny vé ben aztol-
vassuk, hogy szobája ablakát ki-
nyitotta, amikor imádkozott (vö.
Dán6,11).Szükségevoltakilátásra,
azsegítetteazimában.Nemtudjuk,
mit látott – de nehéz elképzelni,
hogyegymásikfalralátottvolnacsu-
pán.Biztos,hogyjókilátásbanvolt
része,ésazakilátás,amelyelétár-
sult,ésaz,melyetalelkébenhordott,
összeadódottegynagytágastérré.
Ésezalelkilegmélyenátélttágastér
tettelehetővé,hogylelkeszárnyra
keljenaszámáraolyfontoshely,a
SzentVárosfelé.Azemberlelkében
hordott kilátása, tágashely-élmé-
nyeafeltételelelkeszárnyalásának.
Nekünkisszükségünkvankilá-

tásra,valósésképzeletbeli,lelkiki-
látásraegyaránt.Avilágelsőfotográfiájaegy
ablakbólvalókilátáströgzített.Eztazelsőfo-
tográfiátezenanévenismeriavilág:Ki lá tás a
dol go zó szo bá ból. Ni cép hore Ni ép ce készítette
Saint-Loup-de-Varennes-ben,sajátdolgozószo-
bájánakablakábólfeltehetően1826nyarán.Ni-
épceaképetegycameraobscurávalkészítet-
te;azexpozíciótöbbmintnyolcóravolt.Ni-
épcemég1827-benbeszámoltaRoyalSociety-
nekafelfedezéséről.Aképrögzítésieljárásról
szólóbeszámolótazonbanelutasították.
NemsejtettékazakkoriKirályiTudományos

Akadémianagyrabecsülttagjai,hogyolyandol-
gotutasítottakel,melyaztánévtizedekmúlva
gyökeresenátalakítottaaművészetet,atársa-
dalomtudományt,asajtótésazegésztársadal-
mat.Ezamodernkort,sőtajelenünketisalap-
vetőenmeghatározótechnikaifolyamategyki-
látásmegörökítésénekazigényébőlszületett.
MárkétszerisjártamaSzélrózsaországos

evangélikusifjúságitalálkozónyárihelyszínén,
aVadkerti-tónál–lenyűgözőleszakilátás!Re-
méljük,mindenrésztvevőtlelkiszárnyalásrafog
késztetni.

g Réz-NagyZoltán

5.0: Ki te kin tés szár nya lás előtt

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

ÉnekeltükaHim nuszt,majdhallgattukabúcsú
szavaiközt:„Igaziközösségekkéformálódtunk.
(…)Összekötminketazistentiszteletekésáhí-
tatokdallamainakismereteis…”Ígyemlékezett
ésemlékeztetettazelmúltgimnáziumiévekre
avégzősöknevébenCsu ma-Ko vács Ri ta.
Ésemlékeztünkkésőbbmégdalbanis:„Nem

számít,hogyhányévmesszeség,azapercma
semmúltelmég.”Többszázemberhallgattané-
macsendbenHaj du Li li á na előadásábanCser -
há ti Zsu zsa Egy el fe lej tett dal címűslágeréta
BonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnázi-
umésKollégiumideiballagásiünnepségén.
Örömünkvolt,ésénekeltünk…Közbenérez-

tem,valamiténylegösszeköt;nemcsupánagyer-
mekeinkszeretete,hanemegyláthatatlanköte-
lék,egyalaphang,amelyreegyformánhangoló-
dunk.Mindezttesszükabbanavilágban,ahol
elképesztőensokaváltozáskörülöttünk.

„Jól vi gyáz za tok te hát, ho gyan él tek; ne esz -
te le nül, ha nem böl csen, ki hasz nál va az al kal -
mas időt, mert az idők go no szak”–intbennün-
ketazapostol(Ef5,15–16).Azidőjön-megy,az
alkalmasjön,azutánmárnemamiénk.Eszmék
jönnek-mennek.Emberek,akikholilyen,hol
olyanhatássalvannakránk.Annyiszólamban
ésannyian„muzsikálnak”afülünkbe…Jó,hogy
vanegyállandóhang!
Ennekapropójánjutotteszembeahangvil-

laésaz„A”hang,amelynemváltozik.Amit
egy-egykoncertelőttakoncertmesterbelehe-
gedülmindenkifülébe,mindenegyeshangszer-
csoportnak,hogyközösjátékukközbennecsu-
pánhangokat,hanemzenéthalljunk.

Lelkiszemeimmelláttam,amintahagyomá-
nyoszászlóátadáspillanatátmegelőzőenün-
nepségünk„karnagya”magasbalendítikezét,
hogymindenlépés,mindenmozdulatamu-
zsikávalharmonizálólegyen.
Azthiszem,ezttesziJézus,amikorelmond-

jatanítványainakazaranyszabályt:„Amit te -
hát sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le -
ked je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve lük.” (Mt
7,12a)
Elmondja az élet, az együttélés rendjét,

melyremindenkiépíthet,alegkisebbközösség-
tőlalegnagyobbig.Addignincsgond,amígott
vanafülünkbenazigazodás„A”hangja.
Cantatehetébenisénekeljünk,mertafeltá-

madottÚrfáradhatatlanulrójaútjainkat,sze-
lídszeretetévelbelemuzsikáljalelkünkbeazélet
hangját,hogyottlegyünk,ahovátartozunk.És
olyanoklegyünk,amiegyedülméltóamegvál-
tottságunkhoz.

g MakánHargita

palackposta

„Örö me van-e va la ki nek? 
Éne kel jen di csé re tet!”

(Jak 5,13b)

névjegy:makánHargita
Majoson élek tizenöt éve
egyparányi,deaktívgyüle-
kezet közösségében mint
parókuslelkészésaBonyhá-
diPetőfiSándorEvangélikus
Gimnázium és Kollégium

iskolalelkésze.Többminthatszázdiák,száz
munkatárséscsodálatosegyházközségita-
gokszeretetében,örömbentelnekanapjaim.

adávid-hagyomány
Dávidkirálylegendásszemélyi-
ségvolt.Élettörténeteszámta-
lanírót,költőtinspiráltazév-
századoksorán.Csakkétpél-
daagazdagkínálatból:Ste fan
Heim: Dá vid ki rály kró ni ká ja;
Jo seph Hel ler: Is ten tud ja.
Haamagyaroknagykirályá-

rólahíresrockoperailyencí-
menszületett:Ist ván, a ki rály,
akkorugyaneztmondhatjaDá-
vidrólazÓszö vet ség ésazegész
zsidóság.Őa király:minden-
ki mást – legyen bármilyen
nagy vezető, szent ember –
mindhozzámértekésmérnek.
Dávid király kalandos, ve-

szélyektől,bukásoktólsemmen-
tessorsáról,küzdelmeirőléssi-
kereirőlsokatírazÓszö vet ség:
1Sám16-tól2Kir2-igolvashat-
jukavelekapcsolatoselbeszé-
léseket.Azókorikeletigyakor-
lattal ellentétben Dávidot és
tetteitezekahagyományokna-
gyonemberimódonláttatják:
hibáit, vétkeit sem hallgatják
el.Ezazárnyaltábrázolásmód
elképzelhetetlenlenneegyasszír
vagybabiloniuralkodóesetében.
PerszeazÓszö vet sé genbelül

is történt kísérlet arra, hogy
Dávidkirályterősenidealizált,
„retusált” képben örökítsék
meg:ezatörekvésaKró ni kák
el ső köny vé ben (11–29.fejezet)
figyelhetőmeg.Hiábakeressük
ittazesendőségét,gyarlóságát
ismegmutatóepizódokat.Dá-
vidatökéleteshívő,akultusz
megszervezője,amindenszem-
pontbólkifogástalanúriember.
Ezamegközelítésababiloni

fogságutáninehéztörténelmi
időszakra jellemző, amikor a
zsidóságkörébenegyreerőseb-
benbontakozikkiamessiáshit.
IzráelnépeegyIstentőlrendelt
uralkodótvár,akimegszabadít-
jaazelnyomásalól,ésegyúj,
szabadkirályságbanmegteremti
atörvényésigazságuralmát.Ki-
hezislehetnehasonlóazeljö-
vendőmessiás?Azetalonegy-
értelműenDávid.

dávid,azsoltáros
DávidrólnemcsakazÓszö vet -
ség történetikönyveiemlékez-
nekmeg:hetvenháromzsoltár
felirataisjelzi,hogy„Dávidé”;
sőtéleténekegyesepizódjairais
utalástörténikegyik-másikzsol-
tárban(lásd3.,6.,18.,34.,51.,54.,
56.,59.zsoltár).Tény,hogynem
tekinthetjük Dávid királyt e
zsoltárokszerzőjének,deahhoz
nem férkétség,hogyértett a
lantpengetéshez, és istenfélő
ember lévén biztosan sokat
imádkozott.Eztavelekapcso-
latoselbeszélésekisjelzik.
Az ismeretlen zsoltárszer-

zőkfontosnaktartották,hogy
hiteles,istenhívővezetőtállítsa-
nakpéldaképülazsidóságelé.A
bibliaiidőkembereiugyanakkor
Dávidéleténekeseményeiben
fölismerhettékasajátküzdelme-

iketis.Akudarcok,nehézségek,
bukások,csapásokközöttDávid
istenfélőmaradt:példája erőt
adhatott másoknak is. Dávid
életénekegymottójalehetnea
62.zsoltár7.verse:„Erős szik lám
és ol tal mam az Is ten.”Aközép-
kortólkezdveazegészZsol tá -
rok köny vét úgyolvasták,mint
Dávid „lelki naplóját”. Ittmár
perszenematörténetiszemé-
lyenvoltahangsúly,sokkalin-
kábbDávidonmintamessiás
„előképén”.
ADáviddalkapcsolatostör-

ténetihagyománybaisbeleke-
rültegyzsoltár:Sá mu el má so -
dik köny vé nek 22.fejezeteDá-
vidgyőzelmiéneke,amelypon-
tosanmegegyezika18.zsoltár-
ral.Azimádságlegvégéneztaz
ígéretetolvassuk:„Nagy győ zel -
met ad ő ki rá lyá nak, hű sé ges
ma rad föl kent jé hez…”

sikerek,harcok,remények
Abibliaihagyománybólérdekes
módonaziskiderül,hogyaki-
rálydédanyjaidegenasszony,a
moábitaRuth,akijövevényként
telepedettleBetlehemben.Aki-
rályitörténetebbőlavároskából
indulel,aholDávidIsaifiaként
héttestvérévelegyüttnevelke-
dett,ésbirkapásztorlett.Nép-
meseifordulatnaknevezhetjük
azelbeszélésben,amintezaleg-
kisebbfiúlesz–„rátermettebb”
testvéreihelyett–akiválasztott.
Mindezmeglepetésnekszámí-
tottmégSámuelprófétaszámá-
rais,akiacsaládjakörébenken-
tefölőtkirállyá.Dávidkarrierjét
egy mondatban így lehetne
összefoglalni: ju hok pász to rá -
ból egy nép pász to ra lett.
DávidSauludvarábakerült.

Errőlkétfélehagyománymaradt
fenn Sá mu el el ső köny vé ben.
Azegyikszerintafiúudvarize-
nész és fegyverhordozó lett.
Saulkirályegyreerősödőde-
pressziójátegyedülDávidhár-
fázása–zeneterápiája–gyógyí-
totta.EzatörténetszolgáltDá-
vid zsoltárszerzői képességé-
nekalátámasztásául.Amásik
hagyományafiliszteusveszély
erősödésévelhozzakapcsolat-
baafiúkarrierjénekkezdetéta
királyiudvarban.AGóliátlegyő-
zésérőlszólóhősitörténetérde-
kesmódonnemtudDávidés
Saulkorábbi ismeretségérőla
zenévelvalógyógyításkapcsán.
Saul,látvaDávidnagysike-

reit,féltékenylettafiatalhar-
cosra.Egykisdalocska,amelyet
akkoribanénekeltekróluk,fel-
ingerelteakirályt:„Saul meg -
ölt ezer em bert, Dá vid meg tíz -
ezer em bert.” Dávid minden
harcból győztesen került ki,
ígySaulelhatározta,hogymeg-
öli.Akirálykiszámíthatatlan,
gonosztermészetemiattDávid
kénytelenvoltelmenekülni.
DávidJúdapusztájában„ge-

rillasereget” toborzott. Ezzel
leendővállalkozásainaksikerét

ismegalapozta.Afiliszteusok-
kalvalónagyütközetbenSaul
ésfiai,közöttükJónátán,Dávid
barátjaismeghalt.Dávidgyá-
szábanegypanaszzsoltárténe-
kelt(lásd2Sám1).
Politikaiváltozásokkezdőd-

tek: Dávidot Júda, a déli or-
szágrészkirályáváválasztották.
Hosszaspártharcokutánvégül
egész Izráel királya lett.Kr. e.
1004-től40évenáturalkodott.

dávidatrónon
ElsőintézkedésekéntJebúszvá-
rosállamát Jeruzsálem néven
fővárossátette,aholnagyépít-
kezésekbe kezdett. Hatalma
egyrenőtt,aszomszédosorszá-
gokatisuralmaalávonta.Ebben
azidőszakbanérteelIzráelor-
szágaalegnagyobbkiterjedését.
DávidaszövetségládájátisJe-

ruzsálembevitette.Tervbevet-
te,hogytemplomotépít,ámNá-
tánprófétaáltalIstenaztüzen-
teneki,hogynemőfogIstennek
házatemelni,hanemmagaaz
ÚrépítmajdDávidnak„házat”,
vagyisdinasztiát.Adávidikirály-
ság örökkévaló fennállásának
reményea89.ésa132.zsoltár-
banismegjelenik.
Az uralkodóknagyságát az

ókoriKeletenhódításaikmellett
háremükmutatta.Dávidissok
feleségetszerzett.Egyszermeg-
látta Uriásnak, egy katonájá-
nakfeleségét,éspalotájábahív-
ta.Betsabévárandóslett.Dávid
aseregélvonalábaküldteUriást,
aki elesett a harcban.Miután
DávidfeleségülvetteBetsabét,
IstenNátánprófétaáltalkérdő-
revonta.Dávidbűnbánatottar-
tott,ésahagyományszerintaz
51. zsoltár szavaival imádko-
zott:„Kö nyö rülj raj tam ke gyel -
med del, Is te nem, tö röld el hűt -
len sé ge met nagy ir gal mad dal!”A
közösgyermekmeghalt,deDá-
vidésBetsabéházasságábólké-
sőbbmegszületettSalamon,akit
Istenaszeretetébefogadott.
Mindenuralkodóegyikleg-

fontosabbfeladata,hogyidőben
és felelősen gondoskodjon
utódjáról.Dávidsokáighalogat-
taadöntést,ezértdrámaihely-
zet alakult ki uralkodásának
utolsóéveiben.A trónörökös
személyét illetően különböző
pártok versengtek egymással,
lobbiztakjelöltjeikért.Avégső
trónharcDávidkétfia,Salamon
ésAdónijjáközöttdőltel.Végül
Dávid önhatalmúlag királlyá
tette Salamont. Halála előtt
utolsó intelmében Isten iránti
hűségreszólítottafelfiát.
Dávid soknemzetiségű bi-

rodalma azért jöhetett létre,
mertatörténelemnekebbenaz
időszakábanegymegfelelőem-
beramegfelelőidőbenéshe-
lyen lépett fel. Dávid olyan
uralkodóideálttestesítettmeg,
amelyet Izráel hosszú törté-
nelmesoránsohanemfelejtett
el,demegismételnisemtudott.
EzeresztendővelkésőbbDá-

vidházábólszületettegykirály,
aki Isten országát hozta el a
földre,ámnempolitikaihata-
lommal, hanem a Lélek és a
szeretethatalmával.JézustazÚj -
szö vet ség ben többszörnevezik
Dávidfiának.Aprófétaijöven-
dölés–amelyDávidházának
örökkévalófennállásárólszól–
benneteljesedettbe.

g Dr.VargaGyöngyi

reformációÉskultÚra

Dá vid, a zsol tá ros ki rály
b AzEvangélikusÉlet ifjúságioldalán(is)többszörolvashat-
tatokmárarról,hogyareformációkezdetének2017-benese-
dékesötszázévesjubileumárakészülvetematikusévekethir-
detettmegegyházunkreformációiemlékbizottsága.Azidei
esztendőközéppontjábanareformációésakultúrakapcso-
lataáll,azévbibliaiszemélyepedigDávid.Azsoltárszerző-
kéntisemlegetettlegendáskirályt–Cantatevasárnapján
–dr.VargaGyöngyi,azEvangélikusHittudományiEgyetem
ÓszövetségiTanszékénekdocensemutatjabenektek.(VJ)
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g OláhTamás

„És amidőn ezt a könnyszentelte
kincsetegy-egyolykormánybiztos
kezébeadták,mintBaradlayÖdön,
bizonyosvoltfelőleanemzet,hogy
aminekkenyérnekkellbelőlelenni,
abbólkenyérlesz;saminekfegyver-
rékellbelőlelenni,abbólfegyverlesz;
és oda fog jutni bizonnyal, ahova
küldvevolt.”(Jó kai Mór: A kő szí vű
em ber fi ai)
EszavakatJókaiakárBoronkayAl-

bertről,Zemplénvármegyeteljhatal-
múkormánybiztosárólisírhattavol-
na,akiaz1848–1849-esforradalom
és szabadságharcegyikkevéssé is-
mert,deemlékezetünkreméltóáldo-
zatavolt.
AboronkaiBoronkaycsaládSo-

mogyvármegyébőlszármazó,a18.
századbanmártöbbvármegyébenis
birtokos köznemesi família volt,
amelynekzemplénievangélikuságá-
bólszármazottBoronkayAlbert.
Apja,Bo ron kay Gás pár többvár-
megyetáblabírájavolt.1832-bena
családibirtokközpontaZemplén
vármegyei Rákóc, ahol kúriájuk
állt,demászempléni,ungiésbiha-
ribirtokkalisbírtak,sövékvoltegy
iglóibányaharmadrésze.
BoronkayAlbert1801.szeptem-

ber18-ánszületettRákócon.Ifjú-
korijogitanulmányokutánZemp-
lénésmásvármegyéktáblabírája-
kéntműködött.Feleségeaszintén
evangélikusmárkusfalviMá ri ássy
Tek la lett. Egyetlen fiuk, Lász ló
(Rákóc,1829.március5/6.–Buda-
pest, 1896.május 15.) 1848/49-es
honvédfőhadnagy,1860–1861-ben
ZemplénVármegyeBizottmányá-
naktagjaésarákócikerületalszol-
gabírója.1867-tőlisméttagjaletta
vármegyeibizottmánynak,és1871-
bentörténtlemondásáigaHomon-
naijárásfőszolgabírója.
Leányaik közül An na Al ber ti na

(Rákóc,1831.június29.–1896)Vla -
dár Ta más nejelett,mígTek la (Rá-
kóc,1833.május13.–1898)arefor-
mátusföldbirtokos,volt1848/49-es
huszár főhadnagy, majd Zemplén
vármegyeifőszolgabíróhoz,Der csé -
nyi Kál mán hoz mentnőül.
BoronkayAlbertareformkoride-

jén,az1830-asévektőlbekapcsoló-
dottazempléniellenzéktevékenysé-
gébe. Az 1840-es évek közepétől
részt vett vármegyéje folyószabá-
lyozásimunkáibanmintazOndava–

TapolySzabályozásiTársulatigazga-
tója. Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcalattZemplénVárme-
gyeBizottmányánaktagja,ilyenmi-
nőségébenrésztvettazelsőnépkép-
viseleti országgyűlési követválasz-
tásalatt,1848.június24-énTőkete-
rebesentörténtrendzavaráskivizs-
gálásában.
Szeptember4-étőljelentősszere-

petjátszottaszeptember11-évelSá-
rospatakraösszpontosítottészász-
lóaljbaszervezettZemplénvármegyei
önkéntesgyalognemzetőrökfelsze-
relésébenmintazecélbóllétrehozott
megyei alválasztmány tagja. 1848.
október2-ánavármegyeáltalapán-
szlávizgatásokmiatt„aközbátorság
fenntartása végett” kirendelt egyik
vármegyeibiztoslett,akitamegye
felvidékijárásokbaküldöttki.
Politikaipályája1848októberében

értcsúcsára.Zemplénvármegyeok-
tóber23-ánkérelemmel fordultaz
OrszágosHonvédelmiBizottmány-

hoz(OHB),hogyaGalíciafelőlfe-
nyegetőveszélymiattKa zin czy And -
rás első alispánt nevezze ki kor-
mánybiztossá,ésküldjönfegyverta
megyébe.AzOHBerreválaszulok-
tóber26-ánahatárvédelemmegszer-
vezése céljából a politikai elveiről,
polgárikövetkezetességérőléseré-
lyességéről ismert Boronkayt ne-
veztekiZemplénvármegyeterületé-
rekiterjedőhatáskörreltörvényható-
ságiteljhatalmú(országos)biztossá.
Kormánybiztosként,mintavégre-

hajtóhatalomképviselője,teljeskö-
rűintézkedésijogavoltavármegyé-
ben.Felettese1848.december13-tól
1849.áprilisközepéigSze me re Ber ta -
lan, Felső-Magyarországteljhatalmú
országosbiztosa.Boronkayfőfelada-

taahelyivédelmiintézkedésekmeg-
szervezése,ígyahatályostörvények
tiszteletének és a belső rendnek
fenntartása,azavargási,lázításikísér-
letekelfojtása,azújoncozás,hadfel-
szerelés,hadellátásvagyéppahír-
szerzésvolt.
Akormánybiztosiintézmény1849.

májusiátszervezésekorSzemereBer-
talanminiszterelnök és belügymi-
niszter hívta vissza állásából. Ez-
utánbizottmányitagkéntvettrészt
avármegyeiközéletbenaszabadság-
harcbukásáig.
Világosután,1849.december18-án

kormánybiztositevékenységemiattaz
osztrákkormányzáralávettejavait,
majdhaditörvényszékeléállították.
Első fokon a pesti császári-királyi
rendkívüli hadbíróság felségárulá-
sért és fegyveres lázadásban való
részvételért 1850. augusztus 21-én
kötéláltalihalálraésteljesvagyonel-
kobzásraítélte.Azeredetiítéletetmá-
sodfokonI. Fe renc Jó zsef 1851.szep-
tember6-aileirataalapjánkegyel-
miútonhatévivárfogságraenyhí-
tették. Boronkay börtöne épp a
Rá kó czi családegyikfőrezidenci-
ája,Munkácsváralett,ahol1853.jú-
lius28-ánhaltmeg.Özvegyecsak
az 1856. július 12-én kibocsátott
császári-királyikegyelemútjánkap-
ta vissza az elkobzottbirtokokat.
Temetéséremajdfélévvelhalá-

laután,1854.január6-ánkerültsor,
hamvaifelettharságiLindt ner Já -
nos pazdicsievangélikuslelkész,a
zemplén-sárosievangélikusespe-
rességalesperesemondottgyász-
beszédet.AzáltalaZemplénVár-
megye Levéltára számára 1863-
ban készített halotti anyakönyvi
másodpéldányszerint„halálozásá-

nak legközelebbi oka”: „szomorú
szenvedés”, és érdekes, viszonylag
ritka,azelhunytatméltatóbejegyzés
szerepela„Szüleinekvagyházastár-
sánakvezetékvagycsalád’skereszt-
nevekéséletmódjok”rovatban:„Rá-
kóczibirtokos.Áldottaklegyenekföl-
dimaradványai.”
Azőésfelesége;valamintlányaik,

Teklaésférje,DercsényiKálmán;il-
letveözv.VladárTamásnéBoronkay
Annahamvaimaisegykoribirtoku-
kon,amaSzlovákiábanfekvőRákó-
con(RakovecnadOndavou)nyug-
szanak,afalutemetőjében.

A szer ző a Sá tor al ja új he lyi Le vél tár
osz tály ve ze tő fő le vél tá ro sa

Egy zemp lé ni evan gé li kus ha za fi

tHesaurus

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

b Anevesevangélikusszemélyiségekéletútjánakkövetéséhezazishoz-
zátartozik,hogyismerjükéletükegyeshelyszíneit.Szerencséseset-
benmáremléktáblajelöliegy-egyarraérdemeselődünklakó-vagy
szülőházát,sjóesetbenaztistudjuk,holazilletősírja.Rovatunkban
istörekszünkarra,hogyvirtuálisemléktáblákatállítsunk.MostBo-
ronkayAlbert zempléni48-askormánybiztosemlékétidézzükfel,aki
amaiSzlovákiaterületén,Rákóconszületett,sottisvaneltemetve.
AboronkaiBoronkaycsaládrákócilevéltáránakirataitaSátoralja-
újhelyiFióklevéltárbanőrzik.

evangÉl ikus
gyű jtemÉnyi  sz emle

Azüléstdr. Fáb ri György egyházke-
rületifelügyelővezette,akiminde-
nekelőttBart ha Ist ván balassagyar-
matilelkésznekadottszót,hogybe-
mutassaavendéglátógyülekezetet.
(A tavaszi közgyűlések helyszínei
azértisváltoznak,hogyagyűléseken
résztvevőkminéltöbbközösségetis-
merhessenekmeg.)
Azelnökségijelentéseksorátdr.

Fa bi ny Ta más kezdte. A püspök
egyrésztszóltsaját2013-asszolgála-
tairól,másrésztnégyévfordulótanul-
ságaitvontale.KitértLu ther Már ton
reformátorráformálódásánakévére,
1514-re,azelsővilágháború1914-es
kitörésére, az 1944-esnémetmeg-
szállásra, valamint az 1989-esma-
gyarországirendszerváltásra.Záró-
gondolataiban külön szóltKrá mer
György leköszönőpüspökhelyettes-
ről:„Jóvoltvelemindenlényegeskér-
déstegyeztetni.»Higgadtradikaliz-
musa«nagyonfoghiányozniazegy-
házkerületélén,ugyanakkorbiztos
vagyokabban,hogyországosirodai
szolgálata még nagyobb hatókört
jelentszámára,ígytevékenységeez-
utánegyházunkegészérenézvelehet
jótékonyhatással.”
JelentésébenFábriGyörgyönkri-

tikusanállapítottameg:azegyévvel
ezelőttkitűzöttcélokhozképestsaj-
noskevésanemprotokollárisgyü-
lekezetilátogatásainakszáma.Orszá-
gosegyházimunkájatavalyaszokott-
nálmagasabbprioritástkapott.Vé-
gülelmondta:„Asajátmagunkalkot-
taszervezetikeretekkelvalókonfron-
tációésakörülöttünklevőtársadal-
miközegzavaros,értékkereső,egy-
refeszültebbviszonyainaktudomá-
sulvételesokenergiátemésztfel,fi-
gyelmetvonelakrisztusiközösség-
ben való hitmegéléstől. Felügyelői
munkámlegnagyobbnehézségének
éskeresztjéneképpenezttartom,s
kérematestvérekimádságostámo-
gatásátabban,hogyegyháziszolgá-
latunkinkábberőforráslegyenmind-
ebben,mintsemahitésatestvérikö-
zösségörömétkiszárítóprobléma-
halmaz!”
KrámerGyörgymármintországos

irodaigazgatószólaltfelaközgyűlé-
sen.Mindenekelőttkifejezteabbéli
örömét,hogyazelmúltévekbenaz
ÉszakiEgyházkerületszolgálatában
lehetettpilisilelkész,esperes,illetve
püspökhelyettes.Ezutánrövidenbe-
számoltazországosirodaéléntöltött
elsőhetérőlésalegfrissebbországos
presbitériumi döntésről, amely új
gyülekezetiésmisszióiosztálylétre-
hozásátírjaelő.
Apüspökhelyettesibeszámolóra

reagálvaFabinyTamásmelegszavak-
kalköszöntemegKrámerGyörgynek
anyolcévesszolgálatot,ajándékként
egykilométerórátnyújtvaátneki,ez-
zelisbiztatvaazújirodaigazgatót,
hogyafővárosbaköltözveseadjafel
kerékpárszeretetét.
Amintegyötórásgyűlésszámos

napirendipontjaközöttidőközivá-
lasztásokisszerepeltek,mindenek-
előttazújpüspökhelyettesmegvá-
lasztása.Atisztségreháromjelölés
érkezettaHor váth-He gyi Oli vér ál-

talelnököltjelölő-ésszavazatszám-
lálóbizottsághoz.Mivelkettennem
vállalták a jelöltséget, a grémium
egyjelöltrőlszavazhatott.Ahivata-
loseredménykihirdetésétkövetően
azegyházkerületpüspökeCser há ti -
né Sza bó Iza bel la fótilelkészszemé-
lyében iktathattabeújhelyettesét.
ÚtraindítóigeigondolataitFabiny
TamásazÚt mu ta tó napiószövetsé-
giigéjealapjánfogalmaztameg:„Ör -
ven dez ve fog tok vi zet me rí te ni a sza -
ba du lás for rá sá ból.” (Ézs12,3)

AválasztásokutánBu day Bar na -
bás esperes arról amásfél tucatnyi
gyülekezeti alkalomról számolt be,
amelyek az egyházkerület költség-
vetésébenelkülönítetthárommilliós
összegbőlvalósulhattakmegazelmúlt
esztendőben.Azarnótilelkipásztor
bevallása szerint a „borsod-hevesi
projekt”jegyébenmindenközösség-
bensikerültsokakat–nemgyüleke-
zeti tagokat is–mozgósítani.Mint
mondotta:szükségevoltazegyházme-
gyénekerreaz„impulzusra”,amelynek
lendületétnemmegszakítvafognaka
továbbiakbanistörekedniaközösség-
építéskreatívformáira.

Bu day-Ma lik Ad ri enn azegyház-
kerületkészülőpályázatistratégiájá-
rólszólt.Mintismeretes,azországos
presbitériumazsinatonelfogadott
stratégiaalapjándöntöttegy„projekt-
stratégiaimunkabizottság”létreho-
zásáról, amely a gyülekezetek tá-
mogatásának módozatait hivatott
lefektetni.
Aközgyűlésvégénmindenkike-

zébevehetteazimmáronötödikal-
kalommalmegjelentKe rü le ti kró ni -
kát, azelmúltévszázhatvanegyegy-
házkerületieseményétdokumentá-
ló képes beszámolót. A kiadvány
függelékében(azegyházkerületel-
nökségénekévesbeszámolójaután)
akerületgyülekezetiésintézményi
lelkészeinek„képcsarnoka”ismegta-
lálható.Ezzelösszefüggésbenhang-
zottel,hogyaMá té 118 címmelhá-
romévvelezelőttmegjelentprédiká-
cióskötethezhasonlóanismétkészül
egykiadványazegyházkerületlelké-
szeinekközreműködésével;apászto-
rokezalkalommalnapiáhítatokon
keresztülkapnakbenneszót.
Azegyházkerületiközgyűléslegkö-

zelebb ősszel, november 24-én ül
összeakerületpüspökihivatalában.

g Horváth-HegyiÁron

Pótolta a püspökhelyettest
az észa kiak köz gyű lése 

b ÚjabbgyülekezettelismerkedhettekmegazÉszakiEgyházkerületköz-
gyűlésének delegáltjai. Május 9-én, pénteken a Balassagyarmati
EvangélikusEgyházközségtágasgyülekezetitermébenaszavazatijogú
huszonhatközgyűlésitagonkívülszámosérdeklődőisjelenvolt.A
kezdőáhítatotdr.CserhátinéSzabóIzabella fótilelkésztartotta.Jn
20,19–23alapjánafeltámadásésabűnbocsánatéletetátformálócso-
dájáról szólt. Mindezt az asztalra helyezett és megöntözött nö-
vénnyel,Jerikórózsájávalszemléltette,amelyagyűlésvégéregyönyö-
rűenkiisnyílt…

Cser há ti né Sza bó Iza bel la
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továbbképzőkonzultáció
gyülekezeti

munkatársaknak
Szeretettelértesítjükavégzetthallga-
tókatésazérdeklődőket,hogyjúnius
13–15.közöttPiliscsabángyülekezeti
munkatársaknaktovábbképzőkonzul-
tációt tartunk, amelyre örömmel
hívjukmindentestvérünket. Jelent-
keznilehetakata.polyak@lutheran.hu
e-mailcímenvagya20/824-2013-as
telefonon.Ajelentkezőknekrészle-
tesprogramotküldünk.Arészvétel
térítésmentes.

D.SzebikImre
ny. püs pök, tan fo lyam ve ze tő

születésnapjukatünneplikamagyarjohanniták
AJohannitaLovagrendMagyarTagozataidénünnepliújkorifennállásá-
nakkilencvenedikévfordulóját.Arendtagjaireformátusésevangélikus
személyiségek,akikpéldamutatóéletükkeléshumanitáriusgondolkodá-
sukkalmagukévátettékakilencszázévesrendkétalapgondolatát,ahit
védelmétésarászorulóktámogatását,ésmeghívástkaptakarendbe.
Aháromnaposegyüttlétcsúcspontjamájus24-én,szombatondél-

előtt10órakoralovagiistentiszteletleszBudapesten,aDeáktérievan-
gélikustemplomban,úrvacsorával.IgéthirdetGáncs Pé ter elnök-püs-
pök.Alovagiliturgiakereteinbelülvárományosokfogadalomtétele,új
lovagokelkötelezésiszertartásaéskitüntetésekátadásaisszerepel.
ArangoseseményenjelenleszOsz kár poroszkirályiherceg,arend

úrmestere,valamintarendiésamagyarkormányzattöbbtagja.
Azistentiszteletnemzártkörű,mindenkedvesérdeklődőtöröm-

mellátunk.
BánffyMiklóskom men dá tor
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h i r d e T é sistentiszteletirend•2014.május18.
Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jak 1,16–21; Ézs 12,1–6. Textus: Lk 19,37–40. Énekek: 233., 318.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;de.10.(német)Jo-
hannesErlbruch;de.11.(úrv.)BaliczaIván;du.6.BencénéSzabóMárta;Fébé,II.,
Hűvösvölgyiút193. de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.Szto-
janovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;
Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.10.(úrv.,összegyülekezésnap-
ja)DonáthLászló;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.BálintnéVarsányiVilma;
Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer,
MegyeriKlub,Megyeriút207. de.9.SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deák
tér4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.,kantátazenésisten-
tisztelet)SmidéliuszGábor;du.6.megállónevűifjúságiistentisztelet;Fasor,VII.,
Városligetifasor17. de.11.(úrv.)SzirmaiZoltán;Józsefváros,VIII.,Üllőiút24.
de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,úrv.)Gu-
lácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.GombkötőBeáta;Fe-
rencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kő-
bánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.
de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;de.fél11.(úrv.,zenésistentisztelet)dr.BlázyÁrpádné;
du.6.(vespera)SchulekMátyás;XI.,Németvölgyiút138. de.9.GáncsTamás;
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)BaliczaIván;Budahegyvidék,
XII.,KékGolyóu.17. de.10.(úrv.)dr.BácskaiKároly;Angyalföld,XIII.,Kassák
Lajosu.22. de.10.dr.ReussAndrás;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)Tamásy
Tamásné;du.6.(zenésáhítat)dr.BácskaiKároly;XIV.Gyarmatu.14. de.fél10.
TamásyTamásné;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)dr.SzabóLajos;Rá-
kospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rá-
kosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota,XVI.,
Rózsalevélu.46. de.fél11.(finnkórus)VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodám
u.24. de.9.VilmosAndrea;Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemp-
lom) du.3.VetőIstván;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(konfirmáció)
NagynéSzekerÉva,KovácsÁron;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.
GyőriGábor;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.
8.GyőriGábor;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.SzéllBulcsú;XIX.,Hungária
út37. de.8.SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16.
de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitásu.
112. du.4.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.
fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza;
Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma de.fél12.
KeveháziLászló. Összeállította: BallaMária

Százévesvagyok.Azigaz,hogycsak
egykabát.Denemakármilyen.Szol-
gálatikabát:Lu ther-ka bát.Aztmond-
ják,akerületekbenszolgálólelkésze-
ketrégenapapikabátjuksajátossá-
gárólismeglehetettismerni.
Atiszaiegyházkerületbenszolgá-

lókkabátjavégigzsinórosvolt.Mi-
ért?Talánazért,mertezzelisjelez-
niakarták,történelmividékenél-
nek.Hiszenezenatájonatáro-
gatóis„régmúltdicsőségrőlbe-
szél”.Rá kó czi ak földjeez.Esze Ta -
más kuructalpasainakharcmeze-
je.Köl csey Fe renc isezenatájon
írtamegnemzetiimádságunkat,
aHim nuszt. Azittélőknekmin-
dignagyobbvoltaszívük,forróbb
aszeretetükésatenniakarásuk
–hazájukért.
Első gazdám, La bos sa La jos

Rozsnyón született. Tanulmá-
nyaitisottvégezte.Azeperjesi
teológiautánDebrecenbekerült
Ma terny La jos esperesmelléegy-
házmegyeisegédlelkésznek.
Hogyholéskikészített,nem

tudom,tény,hogyDebrecenben
kezdtemszolgálatomat.Ottlett
gazdámállamihitoktatóis,smint
ilyenaDebrecenvárosterületén
találhatóiskolákbanazevangéli-
kusgyermekeklelkivezetője.Ez
hetentetöbbmintharmincórát
jelentett.Huszonhétévigtartott
debreceniszolgálatom.
Egyfényképőrziaztajelene-

tet,amikorgazdámbaleseteutánelő-
szörveszmagára,sindulistentiszte-
letet tartani. Az történt ugyanis,
hogyDeb rec ze ni Fe renc cel kerületi
cserkésztalálkozóramentekaNagy-
erdőre.Útközbena taxiaSimonyi
úton villanyoszlopnak ütközött. A
gazdámmellettülőDebreczeniFe-
rencszörnyethalt.Gazdámhalálhí-
reismegjelentazújságokban,deő
csakkétoldaliállkapocscsonttörést
szenvedett.
DebreczeniFerencsírjaaközteme-

tőravatalozójamellettvan.Egészala-
kos cserkészt ábrázol a síremlék.

Rajtavanacserkészjelzés:akettős
karika,melyazt adja tudtul:haza-
mentem.Jelenlegigazdámnagyszü-
lei sírját látogatva minden évben
megállennélasírnális,ésolvassaa
dátumot: 1931.Egyéves volt akkor.
Elsőgazdámhuszonhétévidebre-

ceniszolgálataalattnégyparókuslel-
készevoltagyülekezetnek.Sajnosa

debreceni gyülekezet megfeledke-
zettróla.Azegyházkerületgyüleke-
zeteinek történetét összefoglaló
könyvben,melyet2006-banadtakki,
adebrecenirőlszólórészméganevét
sememlíti.Arrólsemszólatörténet,
hogya„Schäffer–Legányi”alapítvá-
nyiárvaháznakisővoltavezetője.
Gazdámnevemégisfennmaradt.

Mo csár Gá bor 1986-banmegjelent,
Ele i től fog va címűirodalmi-önéletraj-
zikönyvébenírarról,hogyamikora
harmincasévekbenafa-ésfémipa-
ri szakiskolába járt, irodalomórán
Ady End re költészetéről hallott –

azakkorottmégújdonságnakszámí-
tott–,sőmagaisAdyróltartottelő-
adást az önképzőkörben. Mocsár
Gáborígyírerrőlkönyvében:
„Devajonhogyanvoltlehetséges,

hogyabbanazönképzőkörbenAdy-
ról beszélhettem,méghozzá olyan
modorban,amiazakkorihivatalos
tankönyvekértékelésétőlelégmere-

dekmódondivergált? Furcsa a
magyarázat,elkellmondanom.
Azatanár,akiamagyarirodal-
mat heti egy órában tanította,
egyúttalazönképzőkörtárselnö-
ke is volt. Képzettségére nézve
evangélikuslelkész,aneveLabos-
saLajos.Már1920-banistanított
aszakiskolában.”(200.o.)
Gazdám1942-benanyíregyhá-

zi Geduly Henrik Evangélikus
Leánygimnázium vallástanára
lett,saszovjetmegszállásutáni
évekbenigazgatójais.
A megszállás első hónapjai-

banvédőruhakéntisszolgáltam.
Azelvadultaka„pópát”mégtisz-
teletbentartották.Gazdámnagy
szakálltisnövesztett,hogy„pó-
paságát”meggyőzőbbétegye.
Azidőtmegállítaninemlehe-

tett.Az1951.évbengazdátcserél-
tem.Másodikgazdámazelsőszü-
löttfiúlett.Ózdravitt,sottMar -
csek Já nos „káplániskolájában”fe-
gyelmet, rendet és a szolgálat
„mindenekelőtt-valóságát”láthat-
ta,tanulhatta.Komárombanpe-

digSchu lek Ti bor nagycsaládiközös-
ségéneklettszintebefogadotttagja.
UtunkTatabányáravezetett,ahol

abányászokamélybeszálltak,hogy
aföldkincsétfelszínrehozzák.Ott
lettgazdámalélektüzétőlátforróso-
dottszívvelamaradandómennyei
kincskövete.
1959-benújbólgazdátcseréltem:

testvératestvérnekadott,sújutak,
állomásokkövetkeztek:Sopron,Cse-
pel,Rudabánya.Ezutóbbinsok-sok
kilométerttettünkmeggazdámmal
egyDongókerékpáron.
1962őszéngazdámKölcsérevitt

magával,slettünkkettenalutherire-
formációkihelyezetthírnökei,köve-
tőinyolcvankilométereskörzetben,
másvallásúaktengerében.
Sokat utaztunk együtt. Én leg-

többször hátizsákba gyömöszölve
vagy kézitáskába betuszkolva. Téli
időben,mígénazsákbanvártamso-
romra,addiggazdámújságpapírral
béleltenadrágját,hogySimsonmo-
peden„száguldva”megérkezzen,és
megfagyásnélkülhazaistérhessen.
ÉvekmúltánegyTrabantjelentettfel-
szabadulástmindkettőnkszámára.
Teltekazévek.Húszéveskölcsei

tartózkodásutángazdámújkabátot
kapott. Az átadás alkalmán meg-
ígérte,hogynemhagyel,mindigün-
nepileszazazalkalom,amikorma-
gáraölthet.Hiszviselésemösszeköti
korábbigazdáimmal:azédesapával
és édestestvérével. Ígéretét betar-
tottagazdám.Velejártamezutánis
aszórványokútját.Bennemálltmeg
betegágyakmellett.
Időközbenazidőismegviselt.Hi-

ányosságokmutatkoztak.Egyáldott
emlékűasszony,név szerint Ju hász
Gyu lá né, Ka ro lin nénivarázsoltújjá:
gallértcseréltrajtam,pótoltaapótol-
nivalókat.Aligismertemmagamra.
Negyvenkétévikölcseiszolgálat

utánNyíregyházárakerültünk.Ha
öregotthoniszolgálatrakérikgazdá-
mat,énmegyekvele.Ígyívelődikát
aszázév,hiszenelsőgazdámeleset-
tekirántikészsége,figyelmemara-
dandónak bizonyult, átöröklődött.
Hogyantovább?Nemtudom.Lesz

méggazdám?Voltidő,mikorheten
isviseltekLuther-kabátotegyidőben
gazdámékcsaládjában!Valakimajd
befogad,srámtekintveIstennekad
hálátazokért,akikhűségesekvoltak
hozzám.Akiknemdísznekfognakte-
kinteni,hanemjelnek:lehetmegma-
radnimagyarnakslélekkelszentelt
szolgának.

A száz éves ka bát mo no lóg ját le je gyez -
te a je len le gi gaz da: 

g LabossaLászló

Száz éves va gyok

kortársésszakrális?
asztalibeszélgetések
aludwigmúzeumban
Afélévzáródisputát– Ke resz tény -
ség és isz lám –május21-én,szer-
dán18órakortartjukaLudwig
Múzeumban(1095Budapest,Ko-
morMarcellu.1.).Beszélgetőtár-
sak: El-Has san Ró za szobrász,
intermédia-művész,festőésNé -
meth Pál reformátuslelkész,isz-
lámkutató.Moderátor:Ga lam bos
Ádám evangélikusteológus.
Asorozatévadzáróalkalmánki-

indulási pontunk Szíria, ahol a
kortárs művészetben nemcsak
egyszerre, hanem sokszor egy-
másmelletttalálhatómegakeresz-
ténységésaziszlámszimbólum-
rendszere.Hogyanlehetkeresz-
tényszimbólumaziszlámban,és
fordítva?Miakülönbségaziszlám
ésakeresztényképfelfogásközött?
Erősíthetivagygyengíthetiegymást
akettő?Ilyenkérdésekrekeressük
aválaszokatésatovábbikérdése-
ketbeszélgetőtársainkkal.
Belépő:felnőtt:600Ft;nyugdí-

jas,diák:300Ft.(Abelépődíjjala
Ludwig Múzeumot támogatja.)

AsztaliBeszélgetésekKulturális
Alapítvány • 1071 Budapest,
Damjanichutca28/B•asz ta li.hu
• asztali@yahoo.com

dr.tőkéczkilászló
alőrinciÉrdeklődők

teaházában
A pestszentlőrinci evangélikus
gyülekezet Lőrinci Érdeklődők
Teaháza (LÉT) szeretettel hív
minden érdeklődőt következő
alkalmáramájus16-án,pénteken
18órára,aholdr. Tő kécz ki Lász -
ló történész,aDunamellékiRe-
formátusEgyházkerületfőgond-
nokaleszavendégünk.Helyszín:
1183 Budapest, Kossuth tér 3.
(evangélikusgyülekezetiterem).
Megközelíthető az Üllői úton
vagyaz50-esvillamossal.
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A százéves Luther-kabátban a 84 éves szerző



Mivelakerítésünkettöbbtízméteren
bodza (népies nevén boj za, boc fa,
cse te, fái bo dza)szegélyezi,magamis
évekótakészítekszörpötegyjólbe-
vált recept szerint. Különlegesség-
kéntkerültmárpalacsintatésztában
kisütöttbodzavirágacsaládasztalá-
ra,sőtakamránkpolcánazalma-bo-
dzabogyóvegyeslekvárismegjelent
asorban.Mégismeglepődtem,hogy
mindezekentúlmennyiérdekesre-
cepttel,felhasználásimóddaltalálkoz-
hatunk,haegykicsitkutakodunk
aneten.Sőtegyegészportálfog-
lalkozik(bo dza.lap.hu) ateremtett
világenagyszerűajándékával.
AnövényegészEurópábanel-

terjedt,éstitokzatoshagyományok
övezik. A germánok szent nö-
vénykénttisztelték,mígazangol-
szászterületekenegyenesenva-
rázserővelruháztákfel.AzŐrség-
benagonoszlélekfájánaktekin-
tették,ésnemültettékházakmel-
lé,mígapalócoképpenazállatok
sebeinekmegtisztulásátremélték
tőle.Gyógynövénykéntvaló fel-
használásaősiidőkbőlvaló,máraz
ókorigörögökisemlítik.
Igengyakoriárokpartokon,út-és

erdőszéleken, bolygatott talajokon.
Ennekoka,hogykitűnőenalkalmaz-
kodottazemberibeavatkozásokkö-
vetkeztébenkialakultfeltételekhez,jól
tűriavárosi,szennyezettlevegőtis.
Kedveli a nitrogéndús talajokat, de
gyengébbtalajokonismegél,naposés
félárnyékoshelyekenegyaránt.Avar-
jagyorsanbomló,ezértkomposztba
kevervegyorsítjaannakérését.
Külleméttekintvehárom–tízmé-

ter magasra megnövő, terebélyes
cserje,ritkánfa.Egyéveságaizöldek,
atöbbévesekszürkekérgűek,para-
szemölcsösek,vesszőiívesenlehajlók.
Levelepáratlanulszárnyasanössze-
tett,fogazottszélű,virágaikrémfehé-
rek,jellegzetesenillatosak,ésboger-
nyőtalkotnak.Atermésefeketeszí-
nűcsonthéjasbogyó.Egykoranö-
vénymindenrészétfelhasználták,e
hasznosításoktöbbségemárafeledés-
bement,maleginkábbcsaktáplálko-
zásiésgyógyászatiszerepeismert.
Atöbbéves,egyenesbodzahajtások-

ból(vastag,szivacsos,rugalmas,deszi-
lárdbélszövetemiatt)régenkiválóásó-
éslapátnyeletkészítettek,ahajtásabél
eltávolításautánalkalmasvoltaková-
csok fújtatójának elkészítéséhez, de
gyakranebbőlkészültahalászokhá-
lóvarrótűjeis.Amáremlítetttulajdon-
ságokmiattágaibólfúvóshangszerek:
furulya, tilinkó, kaval készíthető. A
szintetikusfestékekfeltalálásaelőttbo-
gyója(éslevele)fontosfestőnövényis
volt,erősszagúlevétalegyek,egerek

távol tartására permetezték (ma a
biokertészkedésbenishasználják).
Gyakorielőfordulása,könnyűhoz-

záférhetősége, egyszerű, sokoldalú
felhasználhatóságamiattnevezhették
egykoraszegényemberpatikájának.
Anépigyógyászatbanfájdalomcsilla-
pítóként, gyulladáscsökkentőként,
enyhehashajtóként,vizelethajtóként,
köptetőként,vértisztítóként,hámosí-
tásrahasználták.Mafőkéntnyugta-
tó,izzasztóésvizelethajtóteakeveré-
kekfontosalkotórésze.
Azértékeshatóanyagokfőkéntavi-

rágban(példáulflavonoidok,szaponi-
nok)ésatermésben(példáulszerves
savak,antocianinok,vitaminok:C-vi-
tamin-tartalmaduplájaacitrusféléké-
nek)fordulnakelő,demegtalálhatók
alevélbenis.Egyeserőshatású,dehő-
relebomlóanyagaimiattkerülendőa
nyers,éretlenbogyókfogyasztása!
Avirágotmájus–júniusban,ateljes

érésben lévő bogyókat augusztus–
szeptemberbengyűjthetjük.Alapve-
tőszempont–mintáltalábanminden
gyógynövénygyűjtésesorán–,hogy

lehetőlegvédett,szennyeződésmentes
helyekről,szárazidőbengyűjtsükafel-
használnikívántnövényirészt.Fon-
tostudni,hogyafeketebodzamérge-
zőrokonaa–szinténazutakmentén
gyakori–gyalog-(vagyföldi)bodza,
amelyazonbanmáshabitusú,kórósze-
rű,lágyszárúévelő,virágaihófehérek,
porzójapediglilavagyfekete.
Szárított,lemorzsoltvirágátéster-

mésétteakeverékekbetehetjük,frissvi-
rágátszörpnekvagykülönbözőételek-

hez(tésztábaforgatva)használhat-
jukföl,termésébőligaziimmun-
erősítőlekvárkészülhet.Aszárról
a bogyókat villával lehet a leg-
könnyebbeneltávolítani.Azéret-
lenszemeketkiválogatjuk,azapró
magvakatpedigpasszírozássaltá-
volítjukel.Mivelpektintartalmavi-
szonylag alacsony, érdemesmás
gyümölcsökkelkeverni(afagyasz-
tóbatéveakülönbözőgyümölcsö-
ketösszevárhatjukalekvárfőzésig).
Különlegességkéntemlíthetőmég
levesként,szószként,ecetként,li-
kőrkéntvagypálinkakénttörténő
felhasználása.(Számtalanreceptet

találhatunkazinterneten.)
Habár abodza aBibliábannem

szerepel,hozzákapcsolódóanmég-
is megemlíthető az elhalt töveken
gyakranmegjelenőjú dás fü le gom ba,
melynekneveonnaneredeztethető,
hogy egyes hagyományok szerint
Júdásbodzabokronleltehalálát.
Abodzahajlékonyága,kedvesfe-

hérvirágatöbbköltőtismegihletett
egy-egyjátékosgyerekversmegírásá-
ra,Med nyánsz ky Lász ló Vi rág zó bo -
dza bo kor címmelörökítettemegegy
festményéneztakedveltnövényt,Fer-
tőboztelepüléstöbbízbenrendezett
márbo dza fesz ti vált, sőtegyBékésme-
gyeitelepülés,Med gyes bo dzás címe-
rébenisfellelhetjükagyümölcsöt.
Remélem,ekedvcsinálónakszánt

sorokelolvasásautántöbbenindul-
nakmajdkosárral,ollóvalakezükben
sétáraegynaposdélutánon,ésgyűj-
teneknéhányatafehérvirágtányé-
rokból,hogymagukismegtapasztal-
jákaTeremtőemenagyszerűajándé-
kánakjótékonyhatásait…

g JCsCs
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evangélikusóvónőktovábbképzése
Húsvétkeddje.Alocsolkodásutánillatosfejjel,szomorú,esősidőbenindul-
tunkOrosházárólBalatonszárszóraazországosóvónőitovábbképzésre.A
Balatonpartjánmár,hálaIstennek,verőfényestavaszfogadottbennünket.
Eztmindenképpenbiztatásnakéreztük,hiszenhónapokótakészültünkaz
előadókkalerreatalálkozásra.
Mivelegyházunkazelmúltévekbenjelentősszámúóvodaátvételérőldön-

tött,ezértjogosigénykéntmerültfelakolléganőkrészéről,hogyszervezzünk

egytöbbnaposországostovábbképzéstannakérdekében,hogyakeresztyén
nevelőmunkaminélinkábbgazdagodhasson.Afelnőttképzéskereteinbe-
lülezértkerültsoráprilis22–25.közöttegyintenzívtovábbképzésindítá-
sáraBalatonszárszón.
Célunkazvolt,hogyarésztvevőketolyangyakorlatiismeretekhezjuttas-

suk,melyekbirtokábanazóvodákmindennapitevékenységeibebeemelhe-
tikabibliaitörténeteket,ésaSzentírássegítségévelagyermekekéletkoriszint-
jénmutathatjákfelazokatazerkölcsi-etikaiértékeket,melyekelfogadásaalap-
vetőenmeghatározzamajdkésőbbiéletüketis.Mivelakeresztyénértékek
átadásaebbenakorbancsakérzelmekenkeresztüllehetséges,ezértkülönö-
senisfontosnaktartottukgyermekeinkérzelminevelésénekközéppontba
állítását.Mostazeneinevelésthelyeztükelőtérbe.
Azének,azenenélkülözhetetlenazóvodásokéletében.Eztatémakört

előadóinkegyházzeneimegközelítésbendolgoztákföl,sok-sokgyakorlatiis-
meretátadásávalegyütt.

Betekintéstnyerhettünkatörténelmiegyházakáltalfenntartottóvodák
munkájábais.Keddendélutánegygyőrikatolikusóvoda,majdaszékesfe-
hérvárireformátusóvodamunkájávalismerkedtünkmeg.Estearésztvevők
kötetlenbeszélgetéssoránismerhettékmegegymástésazóvodáinkbanvég-
zettszolgálatokat.Győ ri Gá bor esperes–atovábbképzéslelkivezetőjeként
–bensőségesáhítattalzártaestiegyüttlétünket.
Szerdánfoglalkoztunkrészletesenabibliaitörténetekfeldolgozásával,azok

érzelmi,erkölcsihatásaival,illetveazzal,hogyagyermekekéletébenazének,
azenemilyenfontosatesti,alelkiésazérzelmiéletszempontjából.Ennek
fejlesztőlehetőségeiről,azenefontosságárólhallottunkBán ki né Ré vész Ad -
ri enn ésGyőriGáborelőadásaiból,illetveasokgyakorlatipéldasegítségé-
velmegisélhettük,hogymitadhatunkátóvodásainknak.
Estilelkiegyüttlétünkegymeghatófilmmegtekintésévelzárult.
CsütörtökönreggelszabadtériáhítatonvettünkrésztRozs-Nagy Szil via

lelkészvezetésével.AdélelőttfolyamánUzsaly né Pé csi Ri ta értékeselőadá-
sáthallhattukgyermekeinkérzelminevelésénekkiemeltfontosságárólésa
Bibliaerkölcsi-etikaineveléstsegítőtanításáról.
Arésztvevőkvisszajelzései–melyeketatovábbképzésházigazdájának,Ré -

vész Ri tá nak továbbítottak–aztmutatták,hogyvárjákafolytatást,hiszen
agyakorlatiismeretekbővítésenagyonfontosmindenkiszámára,akióvo-
dáinkbanakeresztyénneveléstmindteljesebbenszeretnémegvalósítania
munkájasorán.

RévésznéTóthErzsébetóvo dai szak ta nács adó

tanítóiállás
APodmaniczkyJánosEvangelikusÓvodaésÁltalánosIskolatanítóiál-
lásthirdeta2014szeptemberébenindulótanévtől.Jelentkeznilehetaz
iskola@podmaniczky-evangelikus.hue-mailcímen.Továbbielérhető-
ségeink:1173Budapest,Ferihegyiút115.;telefon:1/256-2897.

b Amelegtavaszkezdetnekköszönhetőenmégáprilisvolt,amikormeg-
jelentekazelsővirágtányérokabodzabokrokon,azótapedigegyretöbb
illatos,fehérvirágüdvözöl,amikorkilépekaházunkajtaján.Erede-
tilegnemis„róluk”szerettemvolnaírni,ámvégülhagytam,hogymeg-
győzzöna–nemvéletlenül–szegényekpatikájaként isemlegetett,
hazánkbanőshonosnövény,hiszenéppenidőszerű,hogyfelfedezzük
számoskedvezőhatását,sokoldalúságát.

Amagyarkormány2010-benindítot-
ta el a Ha tár ta la nul! programot.
Céljaaz,hogyaközoktatásbantanu-
ló minden magyar fiatal legalább
egyszeramagyarállamtámogatásá-
valeljussonaszomszédosországok
magyarlakta területeire, és csere-
kapcsolatokrévénminéltöbbkülho-
ni magyar diák juthasson el Ma-
gyarországra.
ANyíregyháziEvangélikusKos-

suthLajosGimnáziumévekótasike-
resenkapcsolódikbeebbeamozga-
lomba,ésígytöbbdiákcsoportunk
jutottelatestvériskolákba:Kárpát-
alján a Técsői Magyar Tannyelvű
ReformátusLíceumba,valamintEr-
délybe, a székelykeresztúri Berde
Mózes Unitárius Gimnáziumba.
ÚjabbkapcsolatainkrévénaFelvi-
dékreisszeretnénkeljutniajövőben.
Atörténelmihelyekkiválólehető-

ségetteremtenekarra,hogyadiákok-
bantovábberősödjönanemzetiön-

tudat érzése. A csoportok színes
programokonvettekrésztmindkét
kirándulás során: rendhagyó, elő-
készítőészáróórákattartanak,sze-
mélyesenismegismerhetikaKárpát-
medence földrajzát, történelmét,
emlékhelyeit,nevezetességeit,akül-
honiiskolarendszertéscsaládokat.
Május 9-én érkezett meg isko-

lánkbaatécsőidiákokcsoportjavi-
szontlátogatásra.Aközösmúltokán
többpárhuzamoseseményrekerült
sor:amunkácsiésasárospatakiRá-
kóczi-vármegtekintésére,Huszton,
Visken,illetveTákosonésCsarodán
azősitemplomokmeglátogatására,
a malenkij robot emlékműveinek
megkoszorúzásáraSzolyván,anyír-
egyházi temetőben és a városköz-
pontban.(Adiákokközöstevékeny-
ségkéntgondozzákmindkétváros-
banazintézményekkiemelkedőta-
nárainak,lelkészeineksírjait.)
Az evangélikus Nagytemplom-

banrendhagyótörténelemórakere-
tében ismerkedtek meg a diákok
Nyíregyházaésatirpákságmúltjával,
jelenével.Bekapcsolódtakamájus10-
énNyíregyházánrendezett,acseh-
szlovák–magyarlakosságcseréreem-
lékezőemléknapprogramjaiba.
Közös emlékkönyv is készült.A

nyíregyházidiákokfotókonésvide-
ókonörökítettékmeganemzetiün-
nepeinken előadott műsorokat, a
trianoniemlékhelyekmegkoszorúzá-
sát,aközösvetélkedőket,sportese-
ményeket. Viszontlátogatásuk so-
ránatécsőitestvériskolásokmegis-
merhettékamegye,arégió(például
Debrecen,Tokaj,Szabolcs)ésNyír-
egyháza nevezetességeit. Az ese-
ménydúsnégynapzáróeseménye–
Sóstónafalumúzeumésavadaspark
meglátogatása–mégemlékezeteseb-
bétetteatalálkozást,éstovábberő-
sítetteazegyüttműködést.

g HlatkyAttiláné
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kizárólagahétvégieseményekkelösszefüggő(ésaszerkesztőséggelelőzetesenegyeztetett)írásokattudjukfigyelembevenni.
Aze-mailbenküldendőkéziratokatazevelet@lutheran.hu,ahirdetéseketahirdetes@evelet.hucímrevárjuk.

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.40/M1
Cigánypasztoráció
(dokumentumfilm)
11.00/DunaTv
Református istentisztelet
11.15/M1
Evangélikus templomok
Mezőberényben
11.30/M1
Gyóni Géza-emlékműsor
18.30/Kossuthrádió
Regényes történelem
23.50/DunaWorld
Baptista istentisztelet
0.25/M1
Ádám almái
(dán–német film, 2005) (91’)

HÉTFŐ

13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
16.15/DunaWorld
Református ifjúsági műsor
16.45/M3
Grosics Gyula – 
A fekete párduc
(magyar portréfilm)
20.25/M3
Molière: Tartuffe
Közvetítés
aKatonaJózsefSzínházból
21.05/Kossuthrádió
Belépő
(kulturális magazin)
23.15/M1
Aranymetszés
(kulturális magazin)
24.00/DunaTv
Azenén túl – 
Vásáry Tamás 
zenés beszélgetései

KEDD

14.30/Bartókrádió
Népzene – távolról
Aney
16.00/DunaWorld
Élő egyház (vallási híradó)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.20/DunaWorld
Fekete vonat
(magyar dokumentumfilm,
1970) (40’)
21.40/DunaTv
Te vagy a hunyó!
(francia játékfilm, 1980) (90’)
22.00/DunaWord
Ammen
(magyar dokumentumfilm,
2013) (56’)
23.00/M1
Hon-vágy
(magyar dokumentumfilm,
2010)

SZERDA

7.35/DunaTv
80 liter alatt a Föld körül
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
10.10/M1
Család-barát (magazinműsor)
12.00/Nemzetiségiadások
Déli harangszó a tótkomlósi
evangélikus templomból
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
MácsaiPálszínművész
16.00/DunaWorld
Metodista magazin
18.55/HBO
Pi élete
(amerikai kalandfilm, 2012)
(122’)
22.15/DunaWorld
Muzsikál a mozi
Filmslágereka’40-esévekből

CSÜTÖRTÖK

15.35/DunaTv
Másfél millió lépés
Magyarországon – 
32 év múlva
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
ABükk–
Emberekarengetegben
17.40/M1
Ridikül
(női talkshow)
21.00/Bartókrádió
Trajtler Gábor orgonaestje
Mátyás-templom,1995
21.40/DunaTv
Jadviga párnája
(magyar játékfilm, 1999)
(128’)
21.45/DunaWorld
Semmit magamról
(holland–ír játékfilm, 2009)
(82’)
22.30/Kossuthrádió
A nap történetei

PÉNTEK

5.15/M1
Hajnali gondolatok
12.05/Bartókrádió
Szétszakított Magyarország –
a holokauszt áldozatainak
emlékére
15.10/DunaTv
Kövek és emberek
(francia dokumentumfilm-
sorozat)
APireneusok
15.30/DunaWorld
Kérdések a Bibliában
16.10/DunaWorld
Biblia és irodalom
17.05/DunaTv
Váratlan utazás
(kanadai tévéfilmsorozat)
23.15/DunaTv
Az irányítás határai
(angol–japán–spanyol játékfilm)
23.15/M1
MobilVers
RadnótiMiklós:Bájoló

SZOMBAT

8.35/DunaTv
Akadálytalanul
(esélyegyenlőségi magazin)
9.30/Kossuthrádió
Szellem a fazékból
(gasztronómiai műsor)
10.35/M1
Kajak-kenu világkupa
ÉlőközvetítésSzegedről
10.45/DunaWorld
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
KapisztránJános
14.30/Bartókrádió
Népzene – újragombolva
ACimbaliband
ésazAccordzéâmegyüttes
19.40/Kossuthrádió
Esti mese
LázárErvin:BabBercikalandjai
21.05/DunaTv
A balek bosszúja
(francia játékfilm, 1961) (93’)

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári evangélikus
templomból
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet 
az alsózsolcai templomból
Igéthirdet:
AlexaGáborlelkipásztor
12.00/Nemzetiségiadások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
12.15/M1
Ybl 200
FesteticsGyörgy
pestipalotája
22.35/M1
Európai parlamenti
választás 2014

VASárNAPTÓL VASárNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 18-ától május 25-éig

vasárnap(május18.)
Szen ved-e va la ki kö zöt te tek? Imád koz zék! Örö me van-e va la ki nek? Éne kel -
jen di csé re tet! Jak5,13(Zsolt38,10;Mt11,25–30;Kol3,12–17;Zsolt98)Azének-
lésvasárnapjaarraalehetőségrehívjafelafigyelmünket,amelyreminden-
kivágyik,deamelyetcsakakeresztyéngyülekezetadhatmeg.Mertcsakaz
egyházbanhirdetikmegakegyelmet,másuttazelvárások,ateljesítménydo-
minálnak.Jézusazegyedüli,akihívminket,ésvárakkoris,hagyengékva-
gyunk,szenvedünk,akkoris,haörömünketakarjukmegosztani.Ezértmin-
denkitbiztatok,hogybátranszólítsamegazUrat,éshaszükségevanrá,
keressenlelkitestvért,akivelegyüttimádkozhatésénekelhet!

Hétfő(május19.)
Di cső sé gé nek ma gasz ta lá sá ra le gyünk, mint akik elő re re mény ke dünk a Krisz -
tus ban. Ef1,12(Zsolt66,8–9;Jak1,17–25/26–27/;Jón1,1–16)Számomraaz
egyiklegnagyszerűbbdologKrisztussalkapcsolatban,hogyazafontos,amit
őtettértem,snemazasokhibaésbűn,amelyeténelkövettem.Ezértre-
ménykedhetekelőreazüdvösségben,snemúgy,hogyháthamajdmegad-
ja,figyelembevévecselekedeteimet.ElőttünkvannakJézuslelkigondozóipél-
dái:feltámadásautánatagadóPétertrehabilitálja,szolgálatárakéri,mielőtt
mégbármivelisjóvátehettevolnabukását.Ottvanakegyelmetkérőlator,
akinekmárkésőbbsincslehetősége„bizonyítani”.EgyedülJézusirgalmába
kellkapaszkodnunk,ésmagasztalnunkkellszeretetéért!

kedd(május20.)
Ki mi lyen lel ki aján dé kot ka pott, úgy szol gál ja tok az zal egy más nak, mint Is -
ten sok fé le ke gyel mé nek jó sá fá rai. 1Pt4,10(Zsolt119,64;Lk19,36–40;Jón
2,1–11)Alapvetőhibánk,hogyaztszeretnénk,hafelénkszolgálnának,mi-
közbenmindenkiarravár,hogymikorlépnekhozzáközelebb,mikorkér-
dezimegtőlevalaki,hogymibenlehetneasegítségére.Aproblémanyitja
az,hogyaközösségben,agyülekezeticsoportbannyugodtanlehetekkez-
deményezőakkoris,hanekemisvannakszükségleteim.Akórházbanasú-
lyosbetegbabahívőédesapjaelkezdettimádkozniatöbbiaggódószülőgyer-
mekeiért.Ezáltalbátorítottaszülőtársait,másrésztnemcsakasajátbajával
foglalkozott.Eznekiissegítettabetegséggelvalómegbirkózásban.„Imád-
kozóháttér”bárkilehet,mégágyhozkötöttbetegemberis.Őisszolgálhat-
jagyülekezetét.

szerda(május21.)
Jé zus mond ta: „Aki te hát hall ja tő lem eze ket a be szé de ket, és cse lek szi azo -
kat, ha son ló lesz az okos em ber hez, aki kő szik lá ra épí tet te a há zát.” Mt7,24
(5Móz30,14;Róm15,14–21;Jón3,1–10)Sokanvannak,akikhomokraépí-
tettékéletükházát.Detalánmiisúgyérezzük,hogynagyonmegtépáztaéle-
tünketabetegség,acsaládiproblémák,aveszteségek.Hogylehetségesaz
–tesszükfelszívünkbenakérdést–,hogyIstenrebíztukazéletünket,snem
kíméltbennünketa„zápor,árvízésaszelek”rombolóhatásától?Lehet,hogy
valamitelrontottunk?Büntetésértbennünket?Nemtudom.Deaztigen,hogy
haújrarábízzukmagunkatJézusbeszédeire,akkoramegpróbáltatásoknem
gyengíteni,hanemerősítenifogjákahozzávalóragaszkodásunkat,smeg-
tartjaéletünket,ahogyanmegállakőszikláraépültház.

csütörtök(május22.)
Joppé ban volt egy nő ta nít vány, név sze rint Tá bi ta… Ez a nő sok jót tett, és bő -
ven osz tott ala mizs nát. ApCsel9,36(Zsolt90,17;1Kor14,6–9.15–19;Jón4,1–
11)Anapószövetségiigéjeaztavágyunkatszólaltatjameg,hogymunkánk
legyenmaradandóvá.Perszeegymásutánszűnikmegéspusztulmindenal-
kotásunk.Egyetlenmódonlehetamunkánkat,anyagijavainkatmaradan-
dóvátenni:haIstennekajánljukfel.Őtkérdezzükmeg,sgyülekezetünkben
tájékozódjunk,mirelennealegnagyobbszükség,mireajánljukfelegyébként
veszendőanyagijavainkat.Gyülekezeteinknagyproblémájaazanyagielle-
hetetlenülés,aminagyproblémánkviszontatúlzottragaszkodásazokhoz
adolgokhoz,amelyeketúgysemtarthatunkmeg.

péntek(május23.)
Élet tel és sze re tet tel aján dé koz tál meg, és gond vi se lé sed őriz te lel ke met. Jób
10,12(3Jn2;Lk22,39–46;Gal1,1–9)NagyonszépJóbvallomása:„Élet tel és
sze re tet tel aján dé koz tál meg…” Azértszép,mertakkormondja,amikorna-
gyonnehézeztkimondani,amikorkönnyezvebeszélünkerrőlamegtapasz-
taltéletviharokban.Jóbnemértiszenvedéseokát,ahogytörténeténekavé-
génsemérti.MégishiténekmindenstádiumábankapaszkodikaGondvi-
selőbe,selfogadjavégül,hogynemisérthetiahatalmasÚrtitkait,csakra-
gaszkodhathozzá.Misemtudunkválasztadniaszenvedésekmiértjeire,de
átélhetjük,hogyközbenazÚrmegőrzilelkünket.

szombat(május24.)
Így hát mit vár ha tok, Uram? Egye dül ben ned re mény ke dem! Zsolt39,8(Mt
9,22a;Jn6,/60–62/63–69;Gal1,10–24)Sokszorérzem,hogyaBibliaare-
alitásoktalajánáll.Dávid,ahatalmaskirályiseztszólaltatjameg:napjainak
aszámaarasznyi,semmiség.Milehetareménysége?Amegerősödöttország?
Asikeresgazdaság?Az,hogyazországelsőembere?Nem.Ezeknembiz-
tosalapok.Mégsemmondja,hogysemmitsemvárhatmárazélettől:Urá-
tóltöbbetkaphat,mintamitőbármikoriselérhetett.Ezértbenneremél.

g BarankaGyörgy

Új nap – új kegyelem
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GYÁSZHÍR
Jé zus Krisz tus mond ja: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én -
ben nem, ha meg hal is, él…” (Jn11,25)
Fájószívvel,deafeltámadottKrisztusbavetettélőreménységgeltudat-

juk,hogyid. As bóth Lász lóny.evangélikuslelkészéletének88.évébenha-
zatértteremtőUrához.Temetésemájus23-án14órakorleszasopronievan-
gélikustemetőben.Gyászolják:felesége,gyermekei,unokáicsaládjukkal,
valamintrokonaiésjóbarátai.KoszorúmegváltásaaSoproniEvangélikus
Egyházközségjavára:
OTPBank11737083-20006895-00000000.

HÍREK, HIRDETÉSEK
van-euniverzálismorál?

Dr. Bé res Ta más elő adá sa Bu da ke szin
Május15-én,csütörtökön19órakoraKálvinteremben(Budakeszi,Fő
u.159.)Van-e uni ver zá lis mo rál? címmeltartelőadástdr. Bé res Ta más
professzor,azEvangélikusHittudományiEgyetemRendszeresTeológiai
Tanszékénekvezetője.Szeretettelvárunkmindenérdeklődőt.Azelőadás
ingyenes.AdományokatabudakesziProtestánsKörtevékenységénektá-
mogatásáraahelyszínenelfogadunk.

fébé-taggyűlés
AFébéEvangélikusDiakonissza-
egyesületsoronkövetkezőtag-
gyűlésétmájus23-án,pénteken
13órakortartjaaSarepta-szere-
tetotthontemplomában(Buda-
pestII.,Ördögároku.9.).

segítségazélethez
Úti tár sak misszióibibliaóralesz
május27-én18órakoraMagyar-
országiEvangélikusEgyházOr-
szágosIrodájánakutcárólnyíló
földszinti termében (Budapest
VIII.ker.,Üllőiút24.).Vendé-
günkSi mo nyi And rea, aSegítség
azÉlethezAlapítványmunkatár-
saésholokauszttúlélők.Házigaz-
da:Sze ve ré nyi Já nos.

EvangélikusélEt.élEd?


