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Kölcsönkenyér visszajár f 2. oldal
A mandátumok napja f 3. oldal
Bokodi pásztorportré f 5. oldal
Bachománia Cegléden f 7. oldal
Lepelkérdések f 13. oldal 
Politikai/etikai prédikáció? f 13. oldal

„SánthaGyörgyhívőembervolt,Krisztushoztért
ember.Istenesverseiahitszemévellátóemberval-
lomásai.Bennükarrólvall,hogymitjelenta20.
századmásodikfelébenelindulniahitútján,fel-
felé,Istenrenézniamindennapokban.”

Az aranyhomok poétája f 7. oldal

„Őképviselteaztaszemléletet,amelyetamaiidők-
benabulvárlapokkészítői,akikaztgondolják,hogy
mindentnyilvánosságrakellhozni,amimegtörté-
nik,vagyúgylátszik,hogymegtörtént.Nóékétmá-
sikfianemosztottatestvérüknézetét…”

Egy áthelyezés viharai f 3. oldal

„Arrakéremolvasóinkat,hogykulcsoljákössze
kezüket, s a nyitott Evan gé li kus Élet felett
mondják el ezt az ezerhatszáz éve hangzó
imádságot,belekapcsolódvaazIstennelbeszél-
getőkésabizonyságtevőkfellegébe.”

A nagy könyörgés f 2. oldal

Nemhallgathatunk!
Nemzetköziimanapazüldözött

keresztényekért–2014.november9.
Világszertetöbbmintszázmilliókeresztényszembesülnapontaaz
üldözésvalamilyenformájávalazért,mertJézusKrisztustéleteUrá-
nakésMegváltójánakvallja.Ezígyvoltnemcsakakereszténységhaj-
nalán,desokszoratörténelemfolyamán,ígyamúltszázadbanis.
Napjainkbanazinternettérhódításával,detöbbszörmárafősod-

ratúmédiánkeresztüliselérnekbennünketahívőkszenvedésérőlszó-
lóhírek,melyekvilágossáésnyilvánvalóváteszik,mennyireindokolt,
fontoséssürgős,hogyimádságbanésmindenlehetségesmódonül-
dözötttestvéreinkmelléálljunk.
Azelmúltévbentöbbezerirakiésszírkereszténykényszerültel-

hagyniotthonátaradikálisiszlamistákáltalelkövetetttámadásokmi-
att.Mára–azIszlámKalifátuskikiáltásátkövetően–ezekenaterü-
letekenezreket,tízezreketkínoztak,öltekmeg,vagyvetettekrabszol-
gasorba,ésmilliónyianváltakföldönfutóvácsakpusztaéletüket,csa-
ládjukatmentve.UgyanígyNigériábaniskeresztényeksokaságátölik
megésüldözikelhitükért.Avilágszámosországábólérkeznekhír-
adásokarról,hogyhatalmiszervekvagyerőfölénybenlévőradikális
vallásicsoportoktámadásokatintéznekKrisztuskövetőiellen.
AzEvangéliumiVilágszövetség(WEA)évrőlévrenemzetköziima-

napothirdetazüldözöttegyházért,amelylehetőségetbiztosítszá-
munkraisarra,hogycsatlakozhassunkakeresztényekazonmillió-
ihoz,akik–szerteevilágon–enaponisegyütt,egységbenimád-
koznakazüldözöttekért.
EhhezafelhíváshozcsatlakozvaaMagyarEvangéliumiSzövetség

(Aliansz)ésaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(ME-
ÖT)nevébenarrahívjukkeresztényegyházainkat,hogyálljunkkiül-
dözötttestvéreinkért,imádkozzunkértük,éssegítsükőketminden
lehetségesmódon.
Ennekmegfelelőenbátorítunkmindenlelkipásztort,elöljárótésgyü-

lekezetitagot,hogyno vem ber 9-én, va sár nap azistentiszteletekke-
retében,illetvekülönalkalmakonegyesüljünkazüldözöttegyházért
való,Lélekáltaliimádságban,jöjjünkegyüttazÚrelé,beteljesítveaz
igét:„…ha szen ved az egyik tag, ve le együtt szen ved va la mennyi, ha
di cső ség ben ré sze sül az egyik tag, ve le együtt örül va la mennyi. Ti pe -
dig Krisz tus tes te vagy tok, és egyen ként an nak tag jai.” (1Kor12,26–27)
AMagyarEvangéliumiSzövetség(Aliansz)ésaMagyarországiEgy-

házakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)vezetőségenevében,testvérisze-
retettelésáldáskívánással:

Bár esőnemesett, sokanbetértek a
templomformájú,mindenkiszámára
nyitott„bárkába”,hogyNóénemzetsé-
géhezhasonlóanélhessékátazIstenés
emberközöttköttetettszövetségössze-
tartóerejét.
AKo rál-szi get együttesbevezetőéne-

keiutánanapmoderátora,Sze ve ré nyi Já -
nos országosmisszióilelkészirányítot-
taráafigyelmetazokraaz„özönvízután”
iselhatalmasodórombolórealitásokra,
amelyekről nap mint nap értesülhe-

tünk;beleértveaszámunkratávolinak
tűnőirakikeresztényüldözéstvagyana-
gyonisközeliukrajnaiháborúshelyze-
tet.Azutóbbifegyvereskonfliktusóha-
tatlanulérintiatérségmagyarlaktavi-
dékeit(többekközöttakötelezőkatonai
szolgálatrévén),ezértazevangélizációs
napoffertóriumátkárpátaljaiközösségek
éscsaládokrészéreajánlottákfel.

Sze me rei Já nos misszióért felelős
püspökajóhírtovábbadásánakfontos-
ságáthangsúlyozvaköszöntöttea103.

zsoltárszavaivalarésztvevőket:„…az
Úr sze re te te mind örök ké az is ten fé lők -
kel van, és igaz sá ga még az uno ká ik kal
is; azok kal akik meg tart ják szö vet sé gét,
és ar ra tö rek sze nek, hogy tel je sít sék
ren del ke zé se it.” (Zsolt103,17–18)
Ezutánakiskőrösievangélikusóvo-

dásokésiskolásokközreműködésével,
illetveFar kas né Gom bár Il di kó ésFo dor -
né Fa ra gó Krisz ti na pedagógusokveze-
tésévelhangzottelaNóé bár ká ja című
gyermekkantáta.Akeretjátékkalésbib-
likus átvezetésekkel kiegészített, ka-
marazenekarralkísértkiskórusműegy-
fajtagyermekirácsodálkozássalidézte
fel a Te rem tés köny vé nek vízözönről
szólótörténetét,megszólaltatvanem-
csakNóét,hanemamellettevégigkitar-
tócsaládját,azőtbolondnakkikiáltótö-
meget,sőtmégabárkábaigyekvőállat-
seregletetis.(Aműzenéjétésszövegét
német házaspár – Dag mar és Klaus
Heiz mann – jegyzi.)

Valaholaszivárványalatt
Országosevangélizáció–2014

b Istennelszövetségben volt a mot tó ja az ok tó ber 11-én, szom ba ton im má -
ron hu sza dik al ka lom mal meg ren de zett or szá gos evan gé li zá ci ó nak, mely -
nek a ha gyo má nyok hoz hí ven a bu da pes ti De ák té ri evan gé li kus temp lom
adott ott hont. A hit mé lyí tő prog ra mo kat kí ná ló ese ményt szo kás sze rint
az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer vez te, száz nál több ön kén tes se gít -
sé gé vel. A ren dez vény két év ti zed del ez előt ti „meg ál mo dó ja”, GáncsPé-
ter el nök-püs pök ja vas la tá ra az ószö vet sé gi Nóé alak ját fel idéz ve in vi tál -
ták az egy be gyűl te ket Is ten „bár ká já ba”, ahol egy nap ra fe le ke zet től füg -
get le nül le het tek együtt a fő vá ro si és vi dé ki kö zös sé gek tag jai. 

f Folytatás a 8–9. oldalon

g SzeverényiJános,
az Ali ansz el nö ke

g SteinbachJózsef,
a ME ÖT el nö ke
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Nincsigazságaföldön!HalenneIs-
ten,eztnemengedhetnémeg!Igaz-
ságtalanazIsten,hogyazártatlano-
katszenvednihagyja,agonoszokat
nembüntetimeg!Énnemeztérdem-
lem!Gyakranhallunkilyenkijelen-
téseketmagukathívőnekvallóembe-
rekszájábólis.
Pálmégsem vonja kétségbe, sőt

határozottanállítja:„Aki pe dig igaz -
ság ta la nul cse lek szik, azt kap ja
vissza, amit tett, mert nin csen sze -
mély vá lo ga tás.” Pont úgy, ahogy a
közmondás tartja: Kölcsönkenyér
visszajár!Mertvanisteniigazságszol-
gáltatás. Fenyegetés ez? Vagy in-
kábbvigasztalás?Kinekez,kinekaz.
Pálúgygondolja,hogyahatalmon

levőknekinkábbfenyegetés,demin-
denesetrefigyelmeztetés:„Ti, urak, ad -
já tok meg szol gá i tok nak azt, ami igaz -
sá gos és mél tá nyos, hi szen tud já tok,
hogy nek tek is van Ura tok a menny ben.”
Jajannakahatalomnak–legyenaz

egyházi,világi,munkahelyivagycsa-
ládon belüli –, amely Isten törvé-
nyétlábbaltiporva,erejétfitogtatvaér-
vényesítiamagaakaratát.MertazIs-
tentörvényéből–mikéntJézusmond-
ja–jottányisemveszhetel.
Mitmondjunkerre?Pálegypil-

lanatramegfeledkezetttanításaalap-
pilléréről,ahitáltal,kegyelemből,a
törvény cselekedetei nélkül való
megigazulásról?Szósincsróla!El-
lenkezőleg!Éppaviszonzástörvé-
nye teszi fenyegetően sürgetővé a
hitbőlvalóigazságelnyerését!Mert
aztfogodvisszakapni,amitmások-
kaltettél!Talánmáritt,aföldönis,
emberektől,devégülamindenekBí-
rájától,Istentől,azonanapon,ami-
korigazságottesz.

Mert el fog jönni az igazságtétel
napja!Nemkésik,bárIstentürelmes.
Irgalmasszeretettelmégaztisvállal-
ja,hogytürelméértazIstendolgaintá-
jékozódninemtudóemberekigazság-
talansággalvádolják.Detürelmenem
végtelen.Legalábbisazidődimenzi-
ójábannemaz.Mertmélységébentü-
relmeisolyanvégtelennagy,mintsze-
retete.Deatürelmiidőhalálaóráján
mindenkiszámára lejár.Egynapon
pediglejáravilágszámárais.
PáléppenezértírjaaRó mai le vél -

ben: „Vagy meg ve ted jó sá gá nak, el né -
zé sé nek és tü rel mé nek gaz dag sá gát, és
nem ve szed tu do má sul, hogy té ged Is -
ten jó sá ga meg té rés re ösz tö nöz?” (Róm
2,4)MertPálfelfogásaszerintKrisz-
tusazérthaltmeg,hogyabűnösnek
türelmi időt nyerjen, és keresztje
alattegybenlehetőségetisbiztosítson
amegtérésre.Deezzelalehetőséggel
élniésnemvisszaélnikell!Élnipedig
csakahitképesvele.Ezértvanegye-
dülhitáltalamegigazulás,atörvény
cselekedeteitőlfüggetlenül.
De hogyan kell élnie a hitnek a

Krisztus halála árán nyert türelmi
idővel?Mindenekelőttaztkellfelis-
mernie, hogyKrisztust az őbűnei
szögeztékakeresztre.Mertazokat,
akikamegfeszítéstfizikailagvéghez-
vitték,ugyanazokabűnökhajtották
ésösztönözték,amelyeketaKrisztus
keresztjérehittelnézőemberama-
gaszívébenkénytelenfölismerni.
Ezért aki valóban hittel néz a

Krisztus keresztjére – legyen bár
egyházivagyvilágihatalomgyakor-
lója,legyenmunkahelyivezetővagy
házastársésszülő–,rögtönleesika
magaslóról,amelyenaddigült,ésmi-
kéntPáladamaszkusziúton,lélek-

benmegszégyenülve,arcraborulva
hever Krisztus lába előtt. Miután
ígymegigazult,azazhelyérekerültIs-
tenelőttazönértékelése,önkéntele-
nülelkezdirgalmasanbánniazokkal,
akikkel szemben addig csak a vélt
vagyvalóshatalmáttudtafitogtatni.
Ígyviszontaviszonzásnapjánmaga
isszámíthatrá,hogyIstenazirgalom
mértékévelfogmérnineki.

Lu ther ahamissáfárpéldázatáról
(Lk 16,1–9) szóló prédikációjában
eztmondja:„Ígyhangzikafösvény-
ségelleniprédikáció,hogyakikeresz-
tényakarlenni,necsakamarkáttart-
sa,nemindigcsakkapniakarjon,és
ne iscsakazértnyújtsakiakezét,
hogymásoktólelvegyen,miközben
magacsaknagynehezencsöppent-
csurrantegy-egyfillértarászorulók-
nak.Hanemahányszorcsakalkalma
nyílik,szívesen,készséggelésbőke-
zűen adjon a szűkölködőknek, és
segítsenrajtuk.Eztnevezikvalódiis-
tentiszteletnek,amitIstenvégülmeg
isfogjutalmazni.”Majdígyfejezibe:
„AmikortehátKrisztuseztmond-

ja:»sze rez ze tek ma ga tok nak ba rá to -
kat a ha mis mam mon nal, hogy ami -
kor el fogy, be fo gad ja nak ti te ket az
örök haj lé kok ba«, akkorsemmitöb-
betnemkívántőlünk,minthogyle-
gyünkatanítványai,éstegyünkjót
mindenkivel.Majdmegígéri,hogyIs-
tenazörökéletbenviszonzásbanré-
szesítajócselekedeteinkért.
DemitismondPál?Ahhoz,hogy

egycselekedetjólegyen,hitbőlkell
fakadnia.Krisztuspedigeztmond-
ja:ahitaz,amiáltalbűnbocsánatot
nyerünk,hogybeléphessünkazörök
életbe.Ezekakijelentésekigazak,és
nem hazudnak. Ezek mindegyikét

hittel kell elfogadnod. Az pedig,
hogy a Krisztusban való hit által
nyerünkbűnbocsánatotésörökéle-
tet, úgy egyeztethető össze a mai
evangéliumtanításával,hogyIsten
tetszését csak a hitből adott ala-
mizsnánkésahitbőlfakadóegyébjó
cselekedeteinknyerhetikel.Ezekért
azörökéletbengazdagésbőségesvi-
szonzásban részesít, és megjutal-
mazértük.
Ezérthaebbenazéletbenmégoly

keservesisszámunkraIstenszolgá-
lataésajócselekvése,annálinkább
készségesnekésbuzgónakkelllen-
nünk,azzalareménységgel,amelya
mennybenvanfenntartvaszámunk-
ra,mikéntPálmondjaKol1,5-ben.
(»Há lát adunk azért a re mény sé -
gért is, amely ké szen van szá mo tok -
ra a mennyek ben, amely ről már
előbb hal lot ta tok az igaz ság be szé dé -
ből, az evan gé li um ból.«)
Eztehátahelyesésvalódiértelme

amaievangéliumnak,ésezazegye-
dülhelyesésmegalapozottfeleleta
jócselekedetekkérdésére.Istenle-
gyenhozzánkkegyelmesazőFiának,
JézusKrisztusnakközbenjárásaáltal,
ésSzentlelkévelszítsafölszívünkben
abizalmat,hogyamahallottfigyel-
meztetésésszépígéretgyümölcsöt
teremjenbennünk,hogyhátralevő
életünketmegjobbítsuk,ésvégülel-
nyerjükazüdvösséget.Ámen.”

g VéghelyiAntal
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A vA sárnAp ig éje

Egyilyen–akeletikereszténységben
születettsazutánvilágszerteelterjedt
–imádságegyetlenmondatárólol-
vashattunkrovatunklegutóbbiírásá-
ban:azidőjárásésazimádságkap-
csolatáról.
Mostpedigarrakéremolvasóin-

kat,hogykulcsoljákösszekezüket,s
a nyitott Evan gé li kus Élet felett
mondják el ezt az ezerhatszáz éve
hangzóimádságot,belekapcsolódva
azIstennelbeszélgetőkésabizony-
ságtevőkfellegébe.Lassan,aszava-
kat, kifejezéseket, témákat végig-
gondolvamondjukhangosan,amon-
datokköztszünetettartva.(Hacsak
átfutjukaszemünkkel,akkornemju-
tunkeltitkánakmélyére.)
„ÁldottazAtyaésFiúésSzentlé-

leknekországamostésmindenkorés
örökkön-örökké!/Ámen./Békesség-
benkönyörögjünkazÚrhoz!/Uram,
irgalmazz!/Amennyeibékéértéslel-
künküdvösségéértkönyörögjünkaz
Úrhoz!/Uram,irgalmazz!/Azegész
világbékességéért,Istenszentegyhá-
zainak jólétéért és mindnyájunk
egyesítéséértkönyörögjünkazÚrhoz!
/Uram,irgalmazz!/Ezenszenthaj-
lékértsmindazokért,kikidehittel,

buzgósággalésistenfélelemmeljár-
nak,könyörögjünkazÚrhoz!/Uram,
irgalmazz!/Istenszeretőpüspökün-
kért(névszerintismondhatjuk),a
tisztespapságért,aKrisztusszerinti
segédlőpapságért,azegészegyházi
rendértésanépértkönyörögjünkaz
Úrhoz!/Uram,irgalmazz!/Ezenvá-
rosért(községért),mindenvárosért,
községértésvidékértsazazokbanla-
kó hívekért könyörögjünk az Úr-
hoz!/Uram,irgalmazz!/Alevegő-
nekkedvezőmérsékletéért,aföldter-
ményeinekbőségéértésbékességes
időkért könyörögjünk az Úrhoz! /
Uram, irgalmazz! / A hajózókért,
utazókért,betegekért,fáradozókért,
foglyokértsezekszabadulásáértkö-
nyörögjünkazÚrhoz!/Uram,irgal-
mazz!/Hogymentsenmegminket
mindenaggódástól,haragtólésszük-
ségtől, könyörögjünk az Úrhoz! /
Uram,irgalmazz!/Oltalmazz,ments
meg,könyörülj,ésőrizzmegminket,
Isten,atekegyelmeddel!/Uram,ir-
galmazz!/Önmagunkat,egymásts
egészéletünketKrisztusIstenünknek
ajánljuk!/Néked,Uram!/Mertté-
gedilletmindendicsőség,tiszteletés
imádás, Atya és Fiú és Szentlélek,

most és mindenkor és örökkön-
örökké./Ámen.”
Azimádságbólegyetlenmondatot

hagytamki,azt,amelyalutheriteo-
lógia alapján számunkra nemcsak
hogy idegen, de elfogadhatatlan –
Máriamindenkorszeplőtlenésszűz
voltáról–,hiszenaSzentírás,mint
számunkraegyedülmértékadó(„so-
laScriptura”),errőlnemteszemlítést.
Természetesen–érezhetjükaszö-

vegvisszatérőfordulatából–erede-
tilegpárbeszédesimádságvolt.
Mindigújtéma,mindigugyanaz

akérés.Mertebbenakérésbenben-
nevanminden…Nemvéletlenülez
voltakéréseavakBartimeusnak,a
vérfolyásosasszonynak,atízleprás-
nakéssokaknakmásoknakazÚj szö -
vet ség tanúsága szerint. Emberek,
akikfizikaivagylelkinyomorúságuk-
banJézussaltalálkoztak,ígyszólítot-
tákmeg:„Jézus,Dávidfia,könyörülj
rajtam,irgalmazznékem!”Ezeketa
bibliaimondatokatvetteátazegy-
házazistentiszteletiszövegeiközé,
ígyváltelterjedttésamainapigis
használatbanlevőfordulattáakyrie,
azazaz„Uram,irgalmazz!”.Lehethát
ezt az imádságot úgy használni,
hogyegymagamolvasom,mondom,
imádkozom,éslehetúgyis,hogya
közösségben egy előimádkozó
mondja az egyes mondatokat, s
együttfolytatjukazegyesmondato-
katazősikéréssel.
Akereszténységelsőnégyévszá-

zadának gyakorlata alapján fogal-
maztamegazantiókhiaiArany szá jú
Szent Já nos azúgynevezett„istenili-
turgiában”,majdazegyháztizenhat
évszázadonkeresztülcsiszolta,érlel-
teeztazimádságot.Az,hogyake-
reszténységa21.századbanishasz-

nálja,aztigazolja,hogyigazi,mara-
dandóimádságkincsrőlvanszó,ame-
lyetnekünkisérdemeshasználni.
MiatitkaAranyszájúimádságá-

nak?Elsősorbanaz,hogyalényegre
tör.Nincssemmisallang,nincsfölös-
legesmondat.Aztmondjael,amiaz
élethez,amindennapihozésazörök-
höz tartozik. Aztmondja el, amit
mindenimádkozónakvalamimódon
megkellfogalmaznia.Aztmondjael,
amimindenkorbanérvényesésak-
tuálisazIstenésemberkapcsolatá-
ban. Azt, hogy rászorulunk Isten
segítségére,akigazdagonmegaján-
dékozminket,ésvédi,óvja,hordoz-
zaahozzábizalommalfordulókat.
Talánezértérezzüktöbbmintmás-
fél évezredeshasználat utánolyan
frissnekésidőszerűnek.
Fontos,hogyebbenazimádságban

nincssemmiönzés.Ezpedignagykí-
sértése a mindenkori keresztény-
ségnek.Krisztusiküldetésünk,hogy
másokértélünk;haezígyvan,akkor
elsősorbanmásokért imádkozunk.
Az imádság témái is felállítanak

egyfajtarangsort.Miaz,amifontos,
smiaz,amikevésbélényeges?Erre
azösszeszedett,koncentráltimádság-
ratanítmindnyájunkatKhrüszosz-
tomosz(=Aranyszájú)imádsága.S
hogymilyenfontosazösszeszedett-
ségazimádságban–arrólmajdjö-
vőhetiszámunkbanolvashatunk.

g Dr.HafenscherKároly

Anagykönyörgés

SzeretőmennyeiAtyánk!Köszönjük
nekedahitajándékát,amelyáltaltel-
jesbizalommalállhatunkmegelőtted.
Köszönjük,hogytemagadteszelmeg
mindentezértazajándékért.Haveszít
fényéből,erejéből,tetáplálod.Hakét-
ségtámadja,teújítodmegbennünk.
Haazéletterheielfedik,teélesztedúj-
já.Hitéshitetlenséghatáránjárvakö-
nyörgünkmostishozzád.
Kérünktégedazönmagábanésate-

remtményekbenbízóemberiségért.Te
gátoldmegazemberinagyravágyás,a
magabiztosság,azönzéspusztítóere-
jét.Teadjújésújlehetőségetarra,hogy
mindtöbbenvegyékészreavilágkin-
cseimögöttazazokatnyújtókezedet.
Figyelmeztessbennünketarra,hogy
mindenünketajándékbakaptunktő-
ledazért,hogyazajándékozóésaz
egymásirántiszeretetteléljünkvelük.
JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
Könyörgünk azokért, akik életük

terheimiattnemtudnakrádmintsze-
retőAtyjukratekinteni.Könyörgünk
azokért,akikmegkeseredtek,akikaz
emberibűnpusztításátrajtadkérikszá-
mon.Segítsahitetlenségéskétségmé-
lyében.Üresítsdmegazoklelkét,akik-
benreménytelenfájdalom,magabiztos-
ság vagy harag uralkodik. Könyör-
günkazokértis,akikéletükterheialatt
ishozzádkiáltanak.Neengedjsenkit
erején felülkísérteni.Kérünk, teadj
erőt,hogyahozzádkiáltóktürelemmel
és bizalommal tudják megtalálni a
szabadulásútját,amelyetelkészítettél
számukra.JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg… 
Könyörgünkegyházadért.Teújítsd

megahitben,aszeretetbenésare-
ménységben.Neengedd,hogyemberi
kezeinkeltakarjákbenneazt,amirete
elhívtad.Addmegegyházadnak,hogy
életteltelivé,hozzádvezetővé,sóváés
világossággálegyenmindenütt,ahol
teösszegyűjtöttedésigédhirdetőjé-
vétetted.Kérünk,tanítsdegyházadat
ésmindenszolgálattalmegbízotttest-
vérünketahozzádvalóhűségre,azért-
hetőbeszédre,amásikemberterhét
hordozószeretetre.Kérünk,bocsásd
megkegyelmesenegyházadbűneit,és
neengedd,hogyhamistisztaságtudat-
bóltakargassaazokat,deaztse,hogy
amúltbanvagyajelenbenelkövetett
bűneinek foglyává váljon. Mutasd
meg újra és újra, hogy egyházadat
azérthívodel,hogybenneújélettá-
madjonigédésszentségeidáltal.Jézus
Krisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg… 
Könyörgünk saját gyülekezetün-

kért.Add,hogyközöttünkmindenszó,
mindentett,mindenalkalomhozzád
vigyenközelebb.Add,hogymindnyá-
jan,akikrésztvállalnakgyülekezetünk
életében,átérezzék,hogyalegkisebb
dologgalisnekedszolgálnak.Kérünk,
add,hogymegtudjukbecsülnimin-
denkibenagyülekezetünkértvégzett
munkát,szolgálatot.JézusKrisztusért
kérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg… 
Könyörgünkmagunkért.Telátod,

hamegkopotthitünk,vagyhamártúl
természetesnekvesszük,hogyszere-
tőAtyánknakszólíthatunk.Kérünk,
ajándékozzmegújraésújraahitele-
venségével.Telátod,hakétségeinktá-
madnak,éserőtlenségeinkerőtvesz-
nekrajtunk.Tebiztassújraésújraigéd-
del:erődazerőtlenségáltalércélhoz
–amiéletünkbenésüdvösségünkben
is.JézusKrisztusértkérünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg… 
Köszönjük,Atyánk,hogyteljesbi-

zalommalmondhattukelnekedkéré-
seinket.HallgassmegbennünketJé-
zusKrisztus,amiUrunkáltal.Ámen.

ré g i-ú j liturg ikus
sArok

Kölcsönkenyérvisszajár

b Ami kor a ta nít vá nyok Jé zust kér ték, hogy ta nít sa őket imád koz ni, Jé -
zus egy szer re adott min tát és hasz nál ha tó szö ve get. Az a jé zu si vá lasz,
hogy „tiazértígyimádkozzatok”, egy szer re utal hat ar ra, hogy imád -
koz za tok ezek kel a sza vak kal, vagy ar ra, hogy imád koz za tok ha son -
ló mó don – va la hogy így, ilyen lel kü let tel, ilyen té mák kal, ilyen po -
zí ci ó ból. Ké sőbb az egy ház év szá za dok so rán – le szűr ve az imád sá -
gos élet ta pasz ta la ta it, gaz da gít va az is ten tisz te le ti éle tét ép pen úgy,
mint az egyé ni hit éle tet – szá mos ilyen min ta imád sá got ké szí tett. Aki
eze ket meg ta nul ta, az ér té kes, jól hasz nál ha tó imád ság gal gaz da go -
dott, de a sa ját spon tán mó don meg fo gal ma zott kö nyör gé se i nek is jó
hát te ret adott.

Oratio
œcumenica
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Mindenemberéletébenvannakvárat-
lanmeglepetések.Ezalólmégapüs-
pökiszolgálatbanállóksemkivételek.
Nemvártviharokathozottegyolyan
döntésem,amelyneksoránkifejezet-
tenkörültekintőenigyekeztemeljár-
ni,figyelemmellenniazérintettmun-
katársra,családjáraésperszeagyü-
lekezetekre is.Egy tehetségesfiatal
gyülekezetimunkatársategysomogyi
gyülekezetbőlegyVeszprémmegyei
gyülekezetbehelyeztemát…
Ajogihelyzetteljesentisztavolt.

Kizárólagospüspökijogkörbetarto-
zottazérintett,akivelráadásuladön-
tésemetelőreegyeztettem.Egyedül
az időzítés nem volt szerencsés,
mertoktóber1-jeihatárnappaltör-
téntazáthelyezés,bárennekismeg-
voltamagaérthetőoka.
Azáthelyezéshíreazérintettgyü-

lekezettemplomábannagylétszámú
szimpátiatüntetéshezvezetett,amely-
nekpedigerőteljes–éssajnosegy-
házellenes–médiavisszhangjalett.
Az ügy részleteiről itt és most

nemszeretnéktöbbetmondani,hi-
szeneztmártöbbhelyenmegtettem,
mostinkábbazügykapcsánbennem
felgyűltkérdéseketszeretnémmeg-
osztaniazolvasókkal.
Az első kérdés az, hogy egyhá-

zunkbanvajontudunk-efelnőttként,
felelősenbeszélniegymásközöttarról,
amirőlbeszélnikell,és–legalábbisa

kívülállókelőtt–tapintatosanfátylat
borítaniarra,aminemtartozikakül-
ső nyilvánosságra. Ebben különös-
képpenisérdemesfelfigyelniarra,amit
a Biblia elején Nóé története kap-
csánolvashatunk.
AmikorazözönvízutánNóészőlőt

ültetett, majd bort ivott, lerészege-
dett,ésmezítelenülfeküdtasátrában.
Azegyikfiamegláttaezt,kiment,ésel-
mondtaatestvéreinek.Őképviselteazt
aszemléletet,amelyetamaiidőkben
abulvárlapokkészítői,akikaztgondol-
ják,hogymindentnyilvánosságrakell
hozni,amimegtörténik,vagyúgylát-
szik,hogymegtörtént.Nóékétmásik
fia nem osztotta testvérük nézetét,
hanemapjukruhájátavállukraterít-
veháttalmentekbeasátorba,ésbeta-
kartákazédesapjukat(1Móz9,20–23).
Azegymásirántitapintatosszere-

tetreazÚj szö vet ség ben istalálunkpél-
dát,példáulaztazapostoliintést,hogy
„a sze re tet sok bűnt el fe dez” (1Pt4,8)…
Eztermészetesennemaztjelenti,

hogyaproblémákatnevegyükko-
molyan, vagy söpörjük a szőnyeg
alá,vagytegyünkúgy,minthaazegy-
házéletébenelősemfordulnánakné-
zeteltérések, hibák és bűnök. Az
egyház emberekből áll, mégpedig
kizárólagbűnösemberekből.Meg-
váltásraszorulóbűnösökből.Akára
reformációegyikrefrénszerűgondo-
latátisidézhetném:„simuljustuset

peccator”,azazegyszerreigazésbű-
nösaKrisztustkövetőember.
Véleményemszerintegymáskö-

zött kikerülhetetlen az őszinte és
világosbeszéd,amelynekamiként-
jéreiskapunkútmutatástIstenigé-
jéből. „Ha vét ke zik atyád fia, menj el
hoz zá, intsd meg négy szem közt: ha
hall gat rád, meg nyer ted atyád fi át. Ha
pe dig nem hall gat rád, végy ma gad
mel lé még egy vagy két em bert, hogy
két vagy há rom ta nú sza va erő sít sen
meg min den val lo mást. Ha nem hall -
gat rá juk, mondd meg a gyü le ke zet -
nek.” (Mt18,15–17)
Amásodikkérdés,amelyelgon-

dolkoztatott,abizalomkérdése.Az
eset kapcsán a bizalmatlanságnak
olyanhullámveréseitámadtak,ame-
lyek engem megdöbbentettek, és
nagyonelszomorítottak.
Azon,hogyszerencsétlenülkiszi-

várgottezatörténet,ahiányosinfor-
mációkat a választási időszakban a
médiafelkapta,ésegyházelleneskam-
pányrahasználta,nagyonnemcsodál-
koztam.Azonviszontsokkalinkább,
hogyolyanfokúbizalmatlanságnyil-
vánultmegvelemszemben,deálta-
lábanazegyházivezetőkkelésaköz-
egyházzalszembenis–nemcsakkí-
vülállók,deegyháztagokésméglel-
készekrészérőlis–,amiteljesenért-
hetetlenszámomra.Személyszerint
ezazértérintettnagyonrosszul,mert

amintpüspöki székfoglalómbanel-
mondtam, szolgálatomban kiemelt
hangsúlytszeretnékfektetniabizalom
építésére.Nemértem,hogymiértfel-
tételeznek egyesek automatikusan
rosszindulatot,önzőérdekeket,dekü-
lönösen gyülekezetellenességet az
egyházvezetőidöntésekmögött.
Ezazeseménysorésazaztkövető

viharosreakcióktünetértékűek,ame-
lyekkomolyabbfeldolgozástigényel-
nek,ésmindannyiunkatönvizsgálat-
ra késztetnek. Természetesen sze-
mélyszerinténisvégigfogomelemez-
nitanácsadóimsegítségévelatörtén-
teket,megpróbálommegkeresniaz
esetlegesenáltalamelkövetetthibákat.
Médiás kifejezéssel „kikockázva”, a
folyamatmindenaprórészletétnagyí-
tóalattátfogomnézni.
Mindettőlfüggetlenülúgygondo-

lom, hogy a mostani eset indulati
fellobbanásamögöttzsigerirosszta-
pasztalatokvagymélyengyökerező
előítéletekhúzódhattakmeg.Megol-
dástkellkeresniezekfeltárásáraéske-
zeléséreis.
A hívő embernek nem biztos,

hogymindigkönnyebbvagygondta-
lanabbazélete,mintanemhívőnek,
sőt.Devanegyfontoskapaszkodó-
ja.Ezpedigaz,hogytudhatarrólaz
Úrról, aki egykor tanítványaival
együttutazottahajójukban.Amikor
vihartámadt,éstanítványaierejüket

megfeszítveéshalálraváltanigyekez-
tekküzdeniazéletbenmaradásért,
valakinekeszébejutott,hogyaMes-
terottalszikacsónakban.Felébresz-
tették,őpedigráparancsoltatajték-
zó tengerre és a viharos szélre, és
azokengedelmeskedtekneki.
A néha viharokba is keveredő

egyházegyetlenreményeaz,hogyő
velünkvanahajóban.Arrakérema
kedvesolvasókat,hogyimádságuk-
bankérjékUrunkat,csendesítselea
bennünk és körülöttünk tomboló
viharokat.

Egyáthelyezésviharai

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

é gtájoló

LelkésziktatásGyulánAmandátumoknapja
HivatalábaiktattákaBlatniczkylelkészházaspártPilisen

AziktatástvégzőKon dor Pé ter kelet-
békésiesperesZsolt25,4–5alapján
hirdetteIstenigéjét.Rámutatottar-
ra,hogyIstenútjaiésgondolataimá-
sok,mint amieink. Éppen emiatt
azonban nem kell aggódnunk az
előttünkállóútmindenrészletéért,
hiszenIstenszebbetésjobbatakar
adni,mintamitszívünkkínál.

Ba lázs Vik tó ria ünnepiigehirde-
tésealapjáula90.zsoltár17.versét
választotta.Atemplomtornyátelle-
pőgalambokbólindultki.Akárho-
gyanpróbálisazemberküzdeniel-
lenük, hiába vannak vastüskék az
épületen, a madarak erre fittyet
hánynak,ésrendszeresenösszepisz-
kítjákatemplomkörnyékét.Ámha
jobbanbelegondolunk,lehet,hogy
nemiskellolyannagyoncsodálkoz-
nunkagalambokválasztásán.Mert-
hogy tudvalévő: a galamb a béke
hírnöke.Ésmilehetneannáljobbvá-
lasztás a béke hírnökei számára,
minthogyaBékesugárútitemplom
tetejénleljenekhajlékra?Úgytűnik,
őkmegtaláltákittazt,amitkerestek.

„Devajonmiahelyzetvelünk?–szó-
lítottamegalelkésznőagyülekezet
tagjait.–Nekünkmirevanszüksé-
günkahhoz,hogyhajlékkénttekint-
sünkerreatemplomra?Közösségben
lenniIstennelésközösségbenegy-
mással:errekaptunkmeghívástés
egybenmegbízástis.Ahogyanazol-
tárdíszenlévőgalambszájábanisott
vanazolajág,éshirdetinemzedékek
ótaIstenésemberszövetségét,úgy
kellnekünkiseztakapcsolatotitt,a
mihajlékunkbanmegélnünkésto-

vábbadnunk a következő nemze-
déknek.MagaabékességIstenese-
gítsenminketebben!”–zártaszavait
BalázsViktória.
AzigehirdetésutánújraazEr kel

Fe renc ka ma ra kó rus szolgálatakövet-
kezett,majdagyülekezetmegáldá-
sávalzárultazistentisztelet.Eztkö-
szöntésekbenbővelkedőünnepiköz-
gyűléskövetteLis ka And rás felügye-
lőmoderálásával.Anapotszeretet-
vendégségzárta.

g L.V.

Ba lázs Vik tó ri át 2008 nyarán
szenteltelelkésszédr. Fa bi ny Ta -
más püspökamiskolcievangé-
likus templomban. Gyakorlati
évétisotttöltötteSán dor Fri gyes
mentorságaalatt.Eztkövetőena
debrecenigyülekezetbeosztott
lelkészeésegyetemilelkészlett.
2011-ben,aparókusivizsgasike-
res letételeutánadebreceniek
meghívták,majdbeiktattákpa-
rókuslelkészüknek.Hatévdeb-
receniszolgálatutánidénnyáron
fogadtaelagyulaievangélikusok
hívását, és szeptember 1-jétől
szolgálavárosban.

b A gyu lai evan gé li kus gyü le ke zet meg vá lasz tott új pa ró kus lel ké szét,
BalázsViktóriát ok tó ber 11-én, szom ba ton ik tat ták hi va ta lá ba. A zsú -
fo lá sig meg telt temp lom ban a gyu la i ak mel lett szép szám mal vol tak
je len a deb re ce ni evan gé li kus hí vek is, akik ko ráb bi lel ké szük tisz te -
le té re ér kez tek a Fe hér-Kö rös part já ra. Az ün ne pi al kal mon tisz te le -
tét tet te több mint két tu cat lel kész kol lé ga is, be le ért ve a test vér egy -
há zak kép vi se lő it.

Hatezeraktívhívővelazországötö-
diklegnagyobbevangélikusgyüleke-
zeteapilisi.Aközösség–atemérdek
ellátandófeladattudatában–biztos-
rament:ismétkétemberrebíztáka
nyájpásztorolását.
Alelkészházaspárbeiktatásakor

Győ ri Pé ter Ben já min esperessem
egyigét,hanem„igepárt”hirdetett.
ApCsel21,5ésJel3,8alapjánmondott
prédikációjábanazidézetttengerpar-
totalelkészekelőttállófeladatokra,
a tengernyi nehézségre vonatkoz-
tatta.
Aparókusihivatalbanugyanakkor

nemcsakagyülekezethagyománya-
ira,hanemacsaládilelkészörökség-
reistámaszkodhatnakazújpászto-
rok.Istennemcsupánjóváhagyóként,
hanemaktívközreműködőkéntadja
áldásátaszolgálatra,hogyazimád-
ságutánatettekkövetkezzenek.
Az Izsóp ifjúsági zenekar énekes

szolgálata utánBlat nicz kyné Ham -
mersberg Ganc zs tu ckh Jú lia 5Móz
30,14 alapján tartott igehirdetése
hangzottapilisitemplomszószéké-
ről.A„szájbanésaszívben”hordozott

igeállíthatjahelyreIstenésember,Te-
remtő és teremtmény kapcsolatát,
amelyelőfeltételeaboldogságnakés
boldogulásnak.Azembernekválasz-
tásadatottéletéshalál,áldásésátok
között–mutatottráalelkésznő.
Ahitvesévelközösenkijelöltószö-

vetségiigemellettBlat nicz ky Já nos

Dá ni el továbbikétigére–Kol4,17és
Ezsd8,21–alapoztaprédikációját.Az
akadályokéskötelességekközöttaz
Istenbeszédénekésakaratánakszol-
gálatát alázattal és megnyugvással
kellvégezni,mertIstenigéjebizo-
nyossággaltöltielasajáterejébenké-
telkedőembert.Azazújút,amelyen
mostapilisigyülekezetbenindulnak
el,ugyanannak„arégiigének”azút-
ja.EzIstenjóságánakútja,melynek
győzniekellmindenemberiszándék-
banéscselekedetben.A lelkészaz
alázatésabizonyosságfontosságát
hangsúlyozta,hogyKrisztusútjára
térjünk,ésazonmaradjunkmeg.
Azistentiszteletetkövetőünnepi

közgyűlésenapilisigyülekezetfel-
ügyelője,Pin tér Mik lós felidézteazel-
sőtalálkozásélményét,hiszenrégi
barátokként, örömmel fogadták a
lelkész házaspárt. A felügyelő az
egymáselfogadásábóláradószeretet
ápolásátkérteésígérteagyülekezeti
szolgálatban.
AzünnepiköszöntőksorátaDél-

PestMegyeiEgyházmegyefelügye-
lője,Bak Pé ter folytatta,majdKrá mer
György, agyülekezetelőzőlelkésze,
egyházunkországosirodájánakigaz-
gatójabiztattaőszinteszeretetreés
munkatársiegyüttműködésreakö-
zösségetésújlelkipásztorait.
Azegyházközséglelkivezetését

többmintnegyvenévigellátóD. Ke -
ve há zi Lász ló nyugalmazottesperes
életreszólóélménykéntírtaleapi-
lisiszolgálatot.Azeklézsiajóöku-
menikus kapcsolatát bizonyította
areformátuslelkész,Mor va Ákos, a
baptistalelkipásztor,Szi lá gyi Bé la és
arómaikatolikusgyülekezetelnö-
ke,Víz György üdvözlőköszöntése.
Végülaszügyiegyházközségésfili-
áinevébenTö rök Já nos felügyelőbú-
csúzottalelkészházaspártól,majd
Pintér Miklós tolmácsolta Gáncs
Pé ter elnök-püspökésFa bi ny Ta más
püspökáldásátésjókívánságait.
Azünnepiistentiszteletetszeret-

vendégségkövetteagyülekezetite-
remben.

g WalkóÁdám

b Szem mel lát ha tó an nem hoz ta láz ba a Pest me gyei kis vá rost az ön -
kor mány za ti vá lasz tás nap ja, a Pi li si Evan gé li kus Egy ház köz sé get vi -
szont új lel ké sze ik meg vá lasz tá sa, il let ve a be ik ta tá si ün nep ség tar -
tot ta iz ga lom ban ok tó ber 12-én. BlatniczkyJánosDánielt és Blatnicz-
kynéHammersbergGanczstuckhJúliát a Dél-Pest Me gyei Evan gé li -
kus Egy ház me gye es pe re se, GyőriPéterBenjámin ik tat ta be a pa ró -
ku si szol gá lat ba.

Alelkészházaspárateológiaiegyetemiévekalattismerkedettmeg,és
együttkészültekazegyháziszolgálatra.SegédlelkésziéveiketTótkom-
lósontöltötték,majdSzügyönpályáztákmegazönállólelkészihivatalt.
Ezutóbbittizenötévigláttákel.Já nos – aklasszikuslelkésziteendők
mellett– főkéntagyülekezetdologiügyeit,Jú lia pedigagyermek-és
ifjúságimunkákatintézte,négyfiúgyermekmellett.
Aházaspárelhivatottságátőseikpéldájaiserősíti:Jánosevangélikus

lelkészdinasztialeszármazottja,Júliacsaládfájapediga17.századbanPo-
roszországbólelűzöttevangélikusprédikátorig,Gans tuchk Sá mu e lig ve-
zethetővissza.Különlegesörömszámukra,hogyegyenrangúlelkészek-
kéntiktattákbeőket,ésegyüttállhatnakanépesgyülekezetbőlérkező
kihívásokelé.Azelődeikáltalmegkezdettjóiránytszeretnékfolytatni,
közvetítveamennyországajándékát,akrisztusimegváltást.
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Délelőttötalbertirsaiéskétpilisigyü-
lekezetfogadtaavendégigehirdetőket.
Az alberti evangélikus templomban
Haj dú Zol tán Le ven te szóládireformá-
tuslelkész,azirsaievangélikustemp-
lombanDa ni Esz ter reformátuslelkész,

azsinatmisszióiosztályánakvezető-
je, az irsai református templomban
Gyur kó Jó zsefpécsimetodistalelkipász-
torhirdetteazigét.Azirsaibaptista
gyülekezetbenPin tér Im re lelkipásztor,
aMagyarPünkösdiEgyházalelnöke,

azirsairómaikatolikustemplomban
dr. Fischl Vil mos evangélikuslelkész,a
MEÖT főtitkára, apilisi református
templombanDur kó Ist ván, aMagyar-
országiBaptistaEgyházmisszióiigaz-
gatója, a pilisi baptista imaházban
Sze ve ré nyi Já nos, a Magyarországi
EvangélikusEgyházországosmisszi-
ói lelkésze, az Evangéliumi Aliansz
elnökeprédikált.
Mindignagyonáldásosakezekazis-

tentiszteletek,amelyekenmáskeresz-
tyénfelekezetekigehirdetőiszolgálnak.
Lelkiélményezazigehirdetőknekés
az igehallgatóknak egyaránt, hiszen
ugyanarrólateremtőésmegváltóIs-
tenrőlszólhatnak,illetvehallhatnak,
mintsajátgyülekezetükben,demeg-
tapasztalhatjákazegyetemesegyház
gazdagságát,színességét.
EbédreKi szel Mi hály rómaikato-

likusprépost,plébánosláttavendé-
gülamisszióibizottságtagjaitésahe-
lyi lelkipásztorokat, finom ebédet
és szeretetteljes légkört biztosítva.
Koradélutánazirsaibaptistaima-

házbankülönlegesegyházzeneiáhí-
tatrakerültsor.Esorokírója,ahá-
zigazdagyülekezetlelkipásztora,abi-
zottságelnökeköszöntötteazöku-
menikusgyülekezetet.Ezutánavá-
ros felekezeteinek énekszolgálata
következett.A baptista gyülekezet
énekkarátCzi bu la Ist ván né, azalbert-
irsaiökumenikusgospelkórustIker
Bor bá la, akatolikusfiatalokének-ze-

neiegyüttesétOlt fán Zsolt vezette.
EzutóbbiszolgálócsoportaKÖSZ
nevetválasztotta–abetűszófeloldá-
saKrisz tus Örö mét Su gá roz zuk Ze -
né vel. AzIstentdicsőítőénekekkö-
zöttaMEÖTtagegyházainakmisszi-
óivezetőiszóltakegyházaikküldeté-
sérőlésközösfeladatainkról.
A záró istentisztelet az alberti

evangélikustemplombanvolt.Ste in -
bach Jó zsef református püspök, a
MEÖT elnöke igehirdetésében Lk
1,1–4alapjánlelkesítőenmutatottrá
arra,hogymiaz,amitakeresztyének

egyenkéntismegtehetnekazevan-
géliumterjedéseérdekében.Fischl
Vilmos MEÖT-főtitkár rövid elő-
adásában az ökumenikus tanács
munkájánaksokrétűségéttártafela
gyülekezetelőtt.
Azáróistentiszteletliturgiájában

amisszióibizottságtagjaiisrésztvet-
tek.
Az istentisztelet után szeretet-

vendégségen,személyesbeszélgeté-
sekenfolytathattákaközösségépítést
azalkalmigyülekezettagjai.

g NemeshegyiZoltán

Krisztusörömétsugározták
ÖkumenikusmisszióinapAlbertirsán

b Sze ré nyen hú zó dik meg a re for má ció hó nap já nak ren dez vé nyei kö -
zött az öku me ni kus misszi ói nap, pe dig év ről év re vissza té rő nagy sze -
rű al ka lom ez, me lyet a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) Misszi ói Bi zott sá ga szer vez. Min den év ben más te -
le pü lé sen ren de zik, ta valy Szó lá don volt, eb ben az év ben ok tó ber 12-
én pe dig Al ber tirs án tar tot ták meg.

ÖtszázévvelezelőttLu ther Már ton
nyilvánvalóannemgondoltavolna,
hogy95tételekifüggesztésénekdátu-
ma(1517.október31.)valamikoregy-
szerfutóversenymétereitésnapját(is)
fogja jelenteni.Ezazonbanígyvan
immárhatéve.Egyszépoktóberina-
ponaBudapest-FasoriEvangélikus
Gimnáziumelőttgyülekeznekafut-
nivágyók,majdrövidigemagyarázat
ésNo votny Zol tán sportriporterlel-
kesítőszavaiutánirányaVárosliget,

aholWin ston Chur chill szobraelőtt
körözveteszikmegaz1517méterestá-
vot.Fricskaezazegykoriállamférfi-
nak,akihíresvolt „Nosports, just
whisky and cigars” (Semmi sport,
csakwhiskyésszivar)mondásáról.

Idénisállandónakmondható,mint-
egynegyvenfőscsapatjöttel.Afutók
megtéveatávot–teljesítményüknek
megfelelően–oklevelet,igéslapot,ki-
tűzőtvehettekát.AzalkalomaMi -
atyánk közöselmondásávalésGren -
dorf Pé ter áldásávalértvéget.
Párszázméterrelarrébbpedigép-

penakkorindultelsokezernyifutó,
akikaklasszikusmaratonitávlefu-
tásávalmégsportosabbátettékezt
anapota29.SPARBudapestMara-

tonon.Éshogymilyenkicsiavilág:
anevezőkközöttLa czi Ro land lel-
késszeléscsaládjávalisösszefutot-
tunk.
Merttudjuk:1517ótafrissebben!

g Horváth-BollaZsuzsanna

1517ótafrissebben
Lezajlottareformációiemlékfutás

b Ha to dik al ka lom mal ren dez ték meg múlt szom ba ton a re for má ci ói
em lék fu tást. Mi vel a ko ráb bi évek ben ok tó ber vé gén az idő já rás már
nem na gyon ked ve zett a sza bad té ri prog ram nak, ezért a szer ve zők –
AradiGyörgy,GrendorfPéter és PelikánAndrás evan gé li kus lel ké szek
– úgy dön töt tek, hogy idén ok tó ber 11. len ne al kal mas idő pont ar ra,
hogy a részt ve vők le fus sák a tá vot. Ar ra azon ban nem szá mí tot tak,
hogy ezen a na pon ren de zik meg a 29. SPAR Bu da pest Ma ra tont is.
A kon ku ren cia el le né re a ko ráb bi évek meg szo kott fu tó lét szá ma jött
el az evan gé li kus al ka lom ra.

Biblikus „bemelegítés” – Gren dorf Pé ter szolgálatával

Izlanddal kapcsolatban szeretnék
egy olyan élményről beszámolni,
amelyvalószínűlegmindenkedves
olvasónakismerős.Annakazélmé-
nyérőlvanszó,hogynemzetihova-
tartozásunkszív-,illetvetorokszorí-
tómódontörténőmegtapasztalásá-
hozáltalábankikelllépnünkorszá-
gunkhatáraintúlra.Havalakibele
akarborzonganialábujjahegyétőla
fejebúbjáiga„mitjelentmagyarnak
lenni”érzésébe,azlátogassonelFel-
vidékre,Kárpátaljára,Erdélybe…
Máshatásmechanizmussalugyan,

delegalábbannyiraműködikugyan-
ez,amikoregészentávolihelyeken–
amelyekhez elképzelésünk szerint
semmifélekapcsolódásunknemlehet
–valamimagyarvonatkozásüveggo-
lyószerűenadjakezünkbeavégtelent.
Természetesenahatásakkorlett

volna katartikus, ha nem tudtam
volna előre, már utazásunk előtt,
hogyvankapcsolódásipont–akár
hídnak,átjárónakisnevezhetjük–a
magyarésazizlandievangélikusság
között.NekemHall grím ur Pét urs son
Pas sió-éne kek című kötete Or dass
La jos fordításában,az1974-esreyk-
javíkikiadásbanvanmeg,amimár
önmagábanmegható.Őkadják,ad-
tákkinekünkmagyarul.Segítségkép-
penegyolyannemzetszámára,amely

nemmeríthetszabadonalelkiésszel-
lemiéletforrásaiból,éshálábólazért
amegbecsülésért,amellyelmegítélé-
sükszerintOrdassilletteőket.Nem
csupánHallgrímurPéturssont,ha-
nemazegészizlandinemzetet.
Egyszó,mintszáz,nemcsaktud-

tamerrőlatöbbezerkilométerenát-
ívelőhídról,deazemlítettkötettela
táskámbanérkeztemböjtidejénIz-
landra,azzalakülönösbelsőizgatott-
sággal, hogy a minden böjti idő-
szakhozhozzátartozóolvasmányo-
matmostvisszavihetemszülőföldjé-
re,ésottmerülhetekelbenne.
Olyan jó Izland kapcsán nem a

vulkánokról,gejzírekről,gleccserek-

ről,északifényrőlírni.Nemmintha
nemlettvolnamindezlenyűgöző.De
olyanjóarengetegésegyretöbbtu-
ristaközöttazonkevesekközétartoz-
ni,akiknek–magyarevangélikusként
–azérintődéstőlésérintettségtőlta-
lánmégkönnyisszökikaszemébe,
megpillantva a Hallgrímur-temp-
lombejáratátólbalraaPas sió-éne kek
fordításaibólvaló,állandóanottlát-
ható,különbözőnyelvűidézetekkö-
zöttamagyarszöveget(képünkön): 
Én Is te nem, Jé zus ál tal
légy ke gyel mes jó Atyám,
hadd jár has sak sok ál dás sal
hű meg vál tóm nyom do kán.

g NémethZoltán

HídIzlandésMagyarországközött
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Gáncs Pé ter, aMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püs-
pökeoktóber10-énhivatalábanfogadtaareykjavíkiÁrbae-
jarkirkjatemplommunkatársaiból,valamintazÁrbaeEgy-
házkerületvezetőségébőlállóizlandidelegációt.
Anéhánynaposlátogatásraérkezőcsoporttagjaiegyhá-

zunkműködésérőlérdeklődtek.AdelegációtMagyarország
tiszteletbelikonzulja,Szkle nár-Kal ló Krisz ti na vezette,aki
tizenötévekántorkéntszolgálazÁrbaejarkirkjagyülekeze-
tében.AcsoportszombatonérdeklődésselvettrésztaDe-
áktéritemplombanmegrendezettországosevangélizáció
nyitóistentiszteletén.

g KissTamásfelvétele

Izlandivendégek
azelnök-püspöknél
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– A temp lom szen te lés előtt járt már
a sváb he gyi re for má tus gyü le ke zet
Fel hő ut cai temp lo má ban?
–Voltampárszor,denemrendsze-

resen,mertaKékGolyóutcaievan-
gélikustemplombaisjártam.

– Ez azt je len ti, hogy evan gé li kus -
nak ke resz tel ték?
–Evangélikusnakezévben,húsvét

elsőnapjánkereszteltekabudahegy-
vidéki evangélikus templomban.
Ugyanisnemvallásosközegbennőt-
temfelegykatolikuskisfaluban,Ke-
mencén, a Börzsöny hegységben.
Édesapámatkiskorábannagyonno-
szogatták,menjenpapnak,deazel-
lenkezőjétértékel.Ennekellenéreén
kiskoromtól jártam hittanórákra,
misékre.Kértemédesapámat,hogy
húgommalegyüttmegkeresztelked-
hessünk,aztánáldozhassunk,deőra-
gaszkodottahhoz,hogymajdfelnőtt
fejjeldöntsünk,akarjuk-e.

– Mi kor kez dett ze nét ta nul ni?
–Másodikoskoromótafurulyáz-

tam, zongoráztam. Ötödik osztá-
lyoskéntjelentkeztemazevangélikus
kántorképzőbe.Hihetetlenüljólérez-
temottmagamakétésfélhétben.
Azótamindenévbenmegyek.

– Ho vá?
–Egyetlen evangélikus kántor-

képzővanazországban,Fóton.Bent-
lakásostanfolyamokonzajlikakép-
zés.Ottéreztemelőszörúgy,hogy
nemcsakazenévelkötődömazevan-

gélikusokhoz,hanemlelkilegis.Min-
denegyesalkalommalegyreközelebb
kerültemIstenhez,Jézushoz.Egyre
inkábbasajátomnakéreztemahitet.
Nemahely,deazazélményadtameg
alehetőséget.Azeneáltal.

– Vol tak-e, akik se gí tet ték a Jé -
zus hoz ve ze tő úton, akik re ma is sze -
re tet tel gon dol vissza?
–Barátnőm, Csor dás Ju li an na,

velemindenévbenotttalálkozom.
Egyébkéntpedigazottszolgálólel-
készek is nagyon sokat segítettek.
Mindennapkétszertartottakáhíta-
tot,ésazavallásosközegvalahogy
mindenkitmegérintett.

– Mit szól tak a szü lei, kör nye ze te,
hogy ötö di kes ko ra után alap ve tő en
meg vál to zott az éle te?
–Elfogadóanreagáltráédesapám.

Kezdetbennehezebben,mivelőmás
közegbennevelkedett.Akántorkép-
ző idejénmindenhétvégénszolgál-
tunk, kórussal, orgonajátékkal, ka-
marazenével.Egyszerelvittemőtegy
koncertre,amelyetmi,kántorképző-
sökmutattunkbeegyistentiszteletke-
retébenFóton,akkormegbékélt.Tel-
jesenelfogadtaezeketaváltozásokat.
Sőtegykicsitsikerültbeisvonnom…

– Hol tel tek a di ák évei?
– Budapestre jártam, az Eötvös

LorándTudományegyetemApáczai
CsereJánosGyakorlógimnáziumába.

– On nan ho va ve ze tett az út ja? 
–A tanítóképzőt választottam.

Eleintenagyonrosszkollégiumban
laktam,szerettemvolnavallásoskö-
zegbenélni.Maisúgyérzem,csoda,
devalahogyszépenidevezetettaz
utam.Érzem,ittahelyem.Ének-ze-
neműveltségterületentanulok,aztán
majd szeretnék a Zeneakadémiára
menni.

– Az or go na és a fu ru lya mel lett
ját szik más hang sze ren is?
–Nyolc évig fuvoláztam, ezt a

hangszertma is nagyon szeretem.
Hat évig zongoráztam,gitáron tu-
domazakkordokat.Anővéremisfu-
volázott,ahúgompedigzongorázott.

– Van-e olyan egy há zi ének az
evan gé li kus vagy a re for má tus éne kes -
könyv ben, ame lyet kü lö nö sen szí ve -
sen dú dol, ját szik?
–Nagyonsokilyenvan.Azevan-

gélikusénekeskönyvbőlmostmáraz
összes saját dallamot kívülről tu-
dom,szöveggelis.Egyébkéntezfel-
vételikövetelményisaZeneakadé-
mián, és a fóti kántorképzőben is
nagysúlytfektetnekerre.Alegked-
vesebbénekemazevangélikuséne-
keskönyvbőla355-ös,az„Áldóhatal-

mak…”,valaminta127-es,a„Feljött
máracsillag…”kezdetű.Akedvenc
reformátusénekema379-es:„Emlé-
kezzél, Úristen, híveidről…” Régi
magyardallam,azistentiszteletekvé-
génsokszoraztjátszom,amígkivo-
nulagyülekezet.

– Me lyik a ked ves bib li ai igé je?
–Kettőt is ki tudok emelni. Az

egyik:„Neítélkezz!”Elsajátítottamés
alkalmaztammagamra.Eztmások-
tól is elvárom, és buzdítom őket,
mertérzem,elégnagyproblémaa
maivilágban.Amásik:„Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den hív ta lak
téged, enyém vagy!”

– Mit je lent az Ön szá má ra a
temp lo mi szol gá lat? 
–Nekememelkedetthangulatot

jelent.Minthaegyszinttelközelebb
kerülnékIstenhezazénekléssel.Na-
gyonjóérzésittIstentszolgálnize-
nével.Nemfáradságszámomra,sőt
mégközelebbviszhozzá.

– Mi lyen nek is mer te meg a sváb -
he gyi re for má tus gyü le ke ze tet?
–Amikormégújvoltam,sokan

odajöttekhozzám.Nagyonjólesett,

hogyhamarbefogadtak,éskedvesen
biztosítottak a támogatásukról.
Őszinténelfogadtamazépítőjelle-
gű kritikákat is, azt, mit hogyan
csináljakmásképpen,hiszenezazel-
sővalódikántoriszolgálatom.Szol-
gáltammár itt, a kollégiumbanés
másholis,denemhosszútávon.Jó
volt,hogyelmondták,mitszeretné-
nek,éstámaszkodhattamazelhang-
zotttanácsokra,tapasztalatokra.Ez
anyíltságmindenképpentetszett,er-
retudtamalapozni,ésabizalomra
is,mertaztérzem,megbízhatokaz
emberekben.

– Mi lyen a kap cso la ta az if jú ság -
gal?
–Sokankérdezgettékakollégium-

ban:„Hovamész?Istentiszteletre?”
Mondtam:„Énittszolgálok,aSváb-
hegyen,gyertektiis!”Atemplomba
mindig korábban megyek, gyako-
rolokazistentiszteletekelőtt–köz-
benlátom,egyretöbbenjönnekutá-
namakoliból,ésleülnekahátsóso-
rokban.

– Hosszabb táv ra is ter ve zi a kán -
to ri szol gá la tot?
–Mindenképpen az életem ré-

szévéakartamtenniakántorizálást.
Mártizenhatéveskorombanelhatá-
roztam,énszolgálniszeretnék.Hafa-
lunfogokélni,akkorott,haPesten,
akkoritt,deazéletemrészekell,hogy
legyen, hogy én minden vasárnap
szolgálokkántorkodással.Azevan-
gélikus kántorképzőben majdnem
egyenlőaránybantanultakéstanítot-
takreformátusokis,keresztyéntest-
vérekként. Ezt fontosnak tartom
mostmegemlíteni:bárevangélikus
közegbenkerültemközelebbIsten-
hez,ugyanolyanáhítattalfordulokfe-
lé,ésszolgálokzenévelreformátusis-
tentiszteletekenis.

g BéresL.Attila

„JóérzésittIstentszolgálnizenével”
Beszélgetésasvábhegyireformátusokkántorával,GyörgyErikával

b Egy év vel ez előtt, 2013. ok tó ber 5-én szen tel te fel Bu da pes ten a sváb -
he gyi re for má tus temp lo mot dr.SzabóIstván du na mel lé ki püs pök.
A temp lom szen te lést kö ve tő va sár nap óta GyörgyErika kí sé ri or go -
nán bá jos ön fe ledt ség gel a gyü le ke ze ti ének lést a va sár na pi is ten tisz -
te le te ken. Ar cán őszin te mo sollyal be szélt éle té ről, ar ról, hogy a ze -
ne vi lá gán ke resz tül rá ta lált Is ten re, ön ma gá ra. Az Eöt vös úti Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ban be szél get tünk.

Szüleim somlószőlősi származású
evangélikusok. Később elkerültek
onnan Balatonfüredre, ahol 1981
nyarán láttam meg a napvilágot.
A maroknyi evangélikus gyüleke-
zetnekakkormégnemvolttemplo-
ma,ezérteleinteVeszprémbőllátták
elaszolgálatot,majdDörgicsérőljárt
átRi czin ger Jó zsef lelkipásztor.Két-
hetentevasárnapdélutánvoltevan-
gélikus istentisztelet a református
templomban,ahovaédesanyámmal
rendszeresen jártunk. Isten azon-
banegymásiklelkiközösségbeisel-
vezetettminket.
Anyainagymamámtestvérealel-

kiébredésidejénBudapestrekerült,
s néhai Sré ter Fe renc evangélikus,
majdszabadegyházilelkészközössé-
gébejárt,aSzabadEvangéliumiEk-
lézsianevűgyülekezetbe.Őotttért
meg, és a bizonyságtételére édes-
anyámisközelebbkerültJézusKrisz-
tushoz. Később Veszprém és Ajka
mellettBalatonfüredenisgondoztak
egyházicsoportot,amelyettízen-ti-
zenötenlátogattakhavonta.Emléke-
imszerintleggyakrabbanSréterFe-
ribácsifelesége–Már ta néni–jött
szolgálni.Ebbeakétlelkiközösség-
bejártunk,ésezeknemkioltották,
haneminkábbmegerősítettékegy-
mást.

Ígytörténhetett,hogy1993nyarán
aSzabadEvangéliumiEklézsiagyer-
mektáborábanmegismerhettemaz
Úr JézusKrisztustmint személyes
Megváltómat. Nagy ajándék volt,
hogykétévreráilyenlelkiállapotban
élhettemátakonfirmációt.
Tizenkét évesen megtérve még

nagyonsokmindenálltelőttem,de
semmilyen élethelyzet nem tudta
felülírni vagy elfeledtetni velem,
hogyJézusKrisztusazéletétadtaér-
tem,éshogyőszeret.Ezafelisme-
résgyermekkéntisrendkívülsokat
jelentett,skésőbbezindítottazige-
hirdetőiszolgálatra.
Gyakran hallgattam felvételről

különbözőigehirdetéseket,előadá-
sokat.SréterMártanénitanítása–
az 1Kor 12 alapján – a kegyelmi
ajándékokrólelgondolkodtatott:mi
azénajándékomIstentől?Rádöb-
bentett,hogymegtérthívőkéntnem
lehetekpasszívrésztvevőjeagyüle-
kezetlelkiéletének,hanemépítenem
iskellazt.
Tizenhat-tizennyolcéveskorom-

ban elindult bennem valami lelki
nyugtalanság,denemvoltigazánön-
ismeretemahhoz,hogytovábbtud-
tamvolnalépni.Világiközösségek-
benkeresgéltemaboldogságot.Kü-
lönböző sportkörökhöz csatlakoz-

tam,próbáltammagamatilyen-olyan
módonjólérezniavilágban,deva-
lahogymindenolyanüresvolt.
Érettségi utánmégmindignem

tudtambiztosan,hogyhol isahe-
lyem.Azttudtam,hogyJézusKrisz-
tusé vagyok, de még mindig nem
tudtam,hogymileszaszerepemaz
életben.
Két évvel az érettségi után az

EvangélikusHittudományiEgyete-
men folytattam tanulmányaimat.
Sokküzdelemvártrámezekbenaz
években,deIstenezekáltalfontosta-
pasztalatokatadott,ésmindigvolt
imakör, ahol segíthettük egymást.
MegismerhettemazEKE–Evangé-
likusokKözösségeazEvangéliumért
–közösségét,aholazótaisszolgálok.

Ateológiautolsó,gyakorlatiévétaz
érdievangélikusgyülekezetbentöl-
töttem.Idemárfeleségemmel,And -
re á val érkeztem.Miközbenénbepil-
lantástnyerhettemegyjólműködő
gyülekezetéletébe,addigfeleségem
azorvosiegyetemenvégeztetanul-
mányait.
Azáróvizsgátkövetőennemindul-

tamelagyülekezetiszolgálatba,ha-
nemvilágimunkahelyenhelyezked-
temel.AmainapighálásvagyokIs-
tennek,hogyaMagyarPostabuda-
örsilogisztikaiközpontjábankaptam
munkát. Olyan embereket ismer-
temmegott,akikközülsokannév-
legsemvoltakkeresztyének,devá-
laszravárókérdéseikIstennelkapcso-
latbanottfeszültekbennük.
Eleintefurcsánnéztekrám–mit

keresekottlelkészvégzettséggel–,de
amikorlátták,hogydolgoznimentem
oda,nempedigokoskodnivagyté-
ríteni,akkorelőkerültekazokabizo-
nyoskérdések.Abeszélgetésekered-
ményeképpenvolt,akiBibliátkért,
másvalakipárhónaputánmárgyü-
lekezetbeszeretettvolnajárni,éseb-
bensegíthettemneki.Eznagyonin-
tenzív missziói munka volt, azon
túlpersze,hogyazt is elvégeztem,
amireleszerződtem.
Egyidőutánfelmerültalehetőség,

hogymagasabbpozícióbahelyeznek.
Nagy kérdés volt, hogy maradjak,
vagypedigelinduljakalelkésziszolgá-
latba.VégülItt zés Já nos püspökúra
BokodiEvangélikusEgyházközségbe
helyezettkisegédlelkésziszolgálatra.

2009nyaránköltöztünkidefeleségem-
mel,sugyanazavágyvoltbennem,
mintamelyelvittateológiára:hogyaz
embereknekIstenigéjéről,JézusKrisz-
tusrólbeszéljek,hogyéletük legyen
őbenne.
Mostmármintparókuslelkészés

kétgyermekesapukavégzemaszol-
gálatomat.Amihezkevésazötév,de
mégegyéletis:hogyazigefeszült-
ségét megszokja az ember. Akár
gyülekezeti, akár ökumenikus ige-
szolgálatalkalmávalegyszerűennem
lehetúgyigéthirdetni,hogyembe-
reknekakarjaktetszeni.Istentiszta
igéjesokszorelválaszt,rombol,mi-
előtt építene, hiszenolyan,mint a
kétélűkard,vagymintasziklazúzó
pöröly(Jer23,29b).Ezazegyénésa
közösségéletérenézveisigaz.Nincs
megújulás bűnbánat és megtérés
nélkül.
Hála az Úrnak, az utóbbi idő-

szakbantöbbenmegtértek,lelkileg
megújultakagyülekezetben.Evangé-
likusok,akikcsaknévlegvoltakazok,
megolyanokis,akikmindigisjártak
templomba,demostérteelőketIs-
tenmentőszeretete.Közösségalakult
kiezekbőlazemberekből,akiksze-
rettekvolnaszolgálni.
Először közösen végigtanulmá-

nyoztukMárk evan gé li u mát.Utána
amissziórólszólóhatrészesoktató-
filmenkeresztülnyertünkbepillan-
tástegyangliaigyülekezetéletébe:
láttuk,mikéntteljesítiJézusmisszi-
óiparancsát.VégülkértükIstenve-
zetését, hogy meglássuk, milyen
szolgálatotakarránkbízni.Ezután
hoztuklétreazÉlek (Él te tő Evan gé -
li um Ka ri ta tív) Egye sü le tet, amelynek
keretében sokaknak szerezhettünk
márörömöt,ésdicsőíthettükIstent.

g TakácsFerenc

»pró bál tA M M A gA M jól éreZ ni A vi l ág bAn, de vA l A Ho g yAn Min den olyAn Üre s volt«

Bokodipásztorportré
b Va la ki meg szü le tik, fel ne vel ke dik, a lel ké szi pá lyát vá laszt ja, majd a

pos tán kezd dol goz ni… A bo ko di evan gé li kus lel kész – KósaGergely
– port ré ja kér dé se im re adott vá la sza i ból raj zo ló dott ki… 
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Egynyűgös,rosszkedvűőszi
napon bandukoltam, csip-
csupügyeketintézve,nemél-
vezettel„komissiózva”,mintaz
egyszeriúrihölgyek,hanem
fáradt egérként vergődve a
nemszeretemteendőkkásahe-
gyében.
Ahogymentem,mendegél-

tem,hirtelenúgydöntöttem,
bárnemvagyokavásárláste-
rápiahíve,„boltkóros”pedig
végképpnem,mégisbetérek
egypillanatraaközeli„ódon
ritkaságokboltjába”,aholkin-
csekéskacatokhevernekegy-
máshegyén-hátán.Defőként
azért, mert a tulajdonos –
egy kedves és művelt, idő-
sebbférfi–mindigbarátságo-
san,egykisjóízűeszmecseré-
rekészenfogadjaméganyil-
vánvalóannemvásárlókatis,
mert szereti az embereket,
szeretiatársaságot,ellentét-
benatöbbnyirekomoran-kö-
zönyösenlézengő(ezpersze
nemmindenkireigazközülük
sem!) „óriásbolti” eladókkal.
Százszónakisegyavége,

befordultamaboltocskába,s
néhánypercesböngészésután
egyújsághalomalól kiemel-
temegyvalódikin cset, Os car
Wil de (arégikönyvönpersze
WildeOszkárrámagyarítva!)
Me sék, tör té ne tek és köl te mé -
nyek pró zá ban címűkötetének
1912-eskiadását,Mi kes La jos
(becenevéna„doktorúr”,civil-
benSza bó Lő rinc apósa)régi-
ességébenismívesfordításá-
ban.Amelyetgyerekkéntazért
szerettemsokkaljobbanLen -
gyel Ba lázs modernebb,gör-
dülékenyebb átültetésénél,
mertebbenagyűjteményben
helyetkaptakatévelygéseivel
együttisfelejthetetlenangol
író prózai költeményeknek

nevezettbibliaparafrázisaiés
természetesen a világiroda-
lom egyik legszebb biblikus
meséje,Az ön ző óri ás.Amely
azegyiklegszebb,máragyer-
mekek számára is könnyen
felfoghatómegváltástörténet.
Befejezéseígyhangzik:„És

agyermek(Jézus)rámosoly-
gott az óriásra, és így szólt
hozzá:
–Egyszermegengedtedne-

kem,hogyittjátsszamaker-
tedben;ma pedig te jössz el
hozzám,azénkertembe,amely
aparadicsom.
Ésmikoragyermekekaz-

nap délután beszaladtak a
kertbe, ott találták az óriást
holtanafaalatt,amelytelis-
ded-teli volt fehér virággal.”
Mondanom sem kell, ezt

azigazikönyvritkaságot,amely
nagyszüleimháborúszétszór-
tagyomaikönyvtáraegyikki-
vételesenmegmaradtdarabjá-
nakcsaknemhibátlanállapo-
tú édestestvére, potom két-
százforintértazonnalmegvet-
tem,sjellegzetesrégikönyv-il-
lata,továbbáaszépkötéstáb-
lacsukottszemmelisvégigsi-
mogatottmintája(valamikor
ugyanígy dédelgettem ezt a
szép,domborúkönyvborítót)
visszaröpített távoli gyerek-
koromba.Képzeletbenottül-
temPécsett,akisRákócziúti
lakásban, anyám lábánál,kis
nádszékemen,éshallgattam-
hallgattamakötetkicsiknekés
nagyoknakvalódarabjait.
Miért meséltem el mind-

ezt?Talánazért,mertlépten-
nyomontapasztalom(önma-
gamonis!),hogymi,emberek
egyreinkábbnagytörténések-
től, látványos elismerésektől,
előbbrelépésektőlvárjukazt,
amitjobbszóhíjánboldogság-
naknevezünk.Pedigszámtalan
nem kevésbé értékes apró
öröm,kiséletkönnyebbítőese-
ményvárránkalegszürkébb
napokbanis.
„Habent sua fata libelli.”

Igen,akönyveknek,akárcsak
nekünk, embereknek, meg-
vanamaguksorsa.Ésegy-egy
régikönyvbenfellelhetősaját
sorsunkegy-egylélekmelenge-
tőpillanatais.Amitőlrossz-
kedvünkőszeúgyvirágbabo-
rulhat,mintamesebeliönző
óriáskopárkertje.

g PetrőcziÉva

Csakegykönyv? Ki sza ka dó szív. Mármegintritmuszavar,
éjszakavirrasztófeleség,aggódócsalád.
Az érsebészeten gyors intézkedés: le-
szaladahazafeléindulófáradtügyeletes,
ésrövididőalattorvosoljaabajt.Meg-
nyugtat,ésútbaindítbiztatószavakkal.
Azutánkétnővérkeágybadug,éskezdő-
dik a maradék vér csapolása, adatok
gyűjtése.Aszívemkezdmegnyugodni,
verdesvedobol.Aztcsodálom,hogybír-
taazújabbévet!Mitis?Afélelmet,agon-
dokat,barátokárulását.
Aszobamegtelik:hetenvárjukazíté-

letet. „Mindannyian Isten kezében va-
gyunk”–mondjaalegidősebb,aszelídar-
cútanító.„Jajnekem–sóhajtozikafia-
talfiú–,jönacsalád,megkellennemaz
ötlitercsigalevest,atízrántotthúst,asok
túrósésmeggyesrétest…”Amindigte-
lefonálómaffiózómostishorkolvaalszik.
„Lajos! Lajos! Segíts rajtam! Segíts!

Nemlátod,csupavérafejem…Lajos!!”
–kiabálvalaki.Mindenkifölugrik,villanyt
gyújtanak.Mitörtént?Semmikülönös,
csakazújbetegmobiljánacsengőhang
szólígy,havalakiéjfélkörülhívja.Most
jöttekhazaNewYorkból,egésznapnéz-
tékazégigérőtoronyházakat,atüleke-
dőembereket.

* * *

Föl is me rés. Nemeléglobogóélettelél-
ni.Áldozatosan.Várniadicséretetésakö-
szönetet. Tudni kell elbúcsúzni a hiú
szerepektől,arögeszméktől.Nemelégle-
szokniafeleslegesrőlésmegmaradnia
mindennapikenyérnél.Ezamúlóidő,az
öregségparancsa.Ezentúlmegkellma-
radniembernek,adakozónakésamaga
útjátjáróférfinak.Teremteniésalkotni,
amígIstenengedi.

* * *

Pin tér At ti la.Aválogatottszövetségika-
pitányának menesztése óta azon töp-
rengek,kivoltaz,akijavasoltaamagyar
fociélére.Kár,hogynemfogadtambará-
taimmal,mert én az első találkozások
utáneztjósoltam.Legjobbanazzavart,
hogymindigpiros(úttörő)nyakkendőben
jelentmeg,sokszortátvamaradtaszája.
PerszeCsá nyi Sán dor ismegériapénzét:
elsőkéntőpártoltelabukottmestertől.
Azutánasportigazgató,Ko vács Fe renc.
Ezttalánmégmeglehetérteni,deakri-
tikánalulteljesítőjátékosokishangosan
károgtak.
Mikorifjúírnok-katonavoltamVásár-

helyen,aszovjetekfelügyelteDócrajár-
tunk lőni.Aki nem teljesítette amini-
mumot,azazonnalindultvissza,gyalog
tettemegazötvenkilométertajeges,sza-
kadóhóesésben.Talánezekanagyszájú
fiúkisilyesvalamitérdemelnénekaszé-
gyenletesvereségekután.

* * *

Nyu ga lom. Nézemaháborúzóvilágot.
Tanulokazöregektől:reménytésörömet,

hogysütanap.Barátom,aSzéllKálmán
térihajléktalanelőkelőenülapusztuló
platánfákalatt.Rongyoskabátokbólra-
kottmagánakágyat,onnanköszöntiaz
ébredővárost,arohanóembereket,min-
denkit.

* * *

Öreg fa vá gó. Azőszikertvégébenvág-
jaakiszáradtcseresznyefát.Szépen,pon-
tosandolgozik,fentrőlhaladlefelé.Ana-
gyobbágakatkettévágja,hogyjobbanel-
férjenekazösszegyűjtötthalomban.Tíz
órakorszünetettart,almáteszikkenyér-
rel,kisdemizsonbólvizetiszik.Azután
folytatja,rakjaaszétrepültvékonygallya-
kat,közbenénekelafölderülőégalatt.Va-

lamilyenrégi századból, szegénységből
buggyanföladal.Nemmagyarul,ésmár
nemisőmondja,hanemamegalázottak
zengikcsendesen,időtlenül.

* * *

Ja nus Pan no ni us-díj. Egy Franciaor-
szágbanélőszír,Ado nisz ésYves Bon ne -
foy párizsi poéta vehette át Pécsett a
költészetinagydíjat.Azötvenezereuró-
valjárónemzetközielismerést2012-ben
alapítottaaMagyarPENClub.Sokáigva-
júdottazegész;azelsőkitüntetett,Law -
ren ce Fer ling het ti amerikaiköltőnemfo-
gadtael,mondván„újfasiszta”kormány-
tólnemkérsemmit.Akövetkező,Szi min
Beh ba há ni perzsa alkotó elhunyt, így
félővolt,hogynemtalálnakaszervezők
adíjraérdemesalkotót.
Mostmegoldódottagond,kétpárizsi,

ezüsthajú költőre – egyikük nyolcva-
non,másikukkilencvenenistúl–esetta
választás.Bizonyáramegérdemelten,hi-
szenSzőcs Gé za köszöntőjébenmindket-

tejüketEurópalegfontosabbkortársíró-
jánaknevezte.SőtazAdonisznévenal-
kotóAli Sza id Esz bert aNobel-díjlegko-
molyabbesélyeseiközötttartottákszá-
mon.
Örülök,hogyanagydíjelindultdiadal-

útjára,deszomorúságisvanbennem:már
megintmivagyunkalegnagyobbbalekok.
Másokattüntetünkki,hangosanünnepe-
lünk,közbennemvesszükészresajátér-
tékeinket. Ju hász Fe renc a világ talán
legnagyobbélőköltője!ÉsVa sa di Pé ter,
Tan do ri De zső, Do bai Pé ter… Kiss An na,
a varázsos szavú! Itt-ott már aranyló
őszi levélkoszorúmat az ő fejükre te-
szem!

* * *

Vég te len ze ne. Az igazi, századokon
átívelőzenenemcsakdallam,harmónia,
de finom ritmus is.A hang és amély
csöndváltakozása.Azemberigondolko-
dáslegtitokzatosabbalámerülése.„Isten
amennyireCsönd,annyiraZene–írtaúj
könyvébenVa sa di Pé ter –,amiIstentől
van,zeneienvan.”
AkinemhallgattavégigJ. S. Bach pas-

sióit,szívetgyógyítómiséit,azmagátsze-
gényítettemeg.Arrólnemisbeszélve,
hogyazIdőKönyvetelevanfényesne-
vekkel,örökművekkel.Liszt Fe renc, Mo -
zart, Bee tho ven, Bar tók, Ko dály szünte-
lenülmegajándékoz,hogyéletünkszel-
lemien legyenzenei.Akinemengedte
magáhozközeleztaszépséget,aznem
érti az örömet, hogy porszemként is
fontosrészevagyunkazegésznek.Ésaz
örök élet is csupa zengés, patakként
folydogálózene.

* * *

Pén te ki hír. Hallom a televízióban,
hogy egy város központjában bomba
robbantegygyerekekkelzsúfoltbuszban.
Huszonötenmeghaltak,negyvenensú-
lyosanmegsebesültek.Gyönyörűkora
őszinap,frissreggel.Azemberekóriás
platánfaalattvárakoztak,azutánfölszáll-
takabuszra.Köztükvoltazis,akinélott
lapultagyilkoseszköz.Hol?Ahátizsák-
jában?Akabátjaalatt?Aderekáraerő-
sítve?Mamárezekabombáknemna-
gyok,tenyérnyiek,mintvalamibonbo-
nosdoboz.
Amerénylő,akitalánutoljáraszálltföl,

tudta, meddig megy, mit kell tennie.
Abuszzsúfolt,amelegelviselhetetlen,
mindenkiamegállóragondol.Csakala-
pulógyilkostudja,hogysenkinemfog
megérkezni.Váratlanulbeindítjaaszer-
kezetet:azorvulérkezőhalált!Apillanat
törtrészéigelégedettségtöltiel.Atöbbi-
eketaföllobbanólángvakítjael.Vége.El-
végeztetett.
Eza21.századharca,azalattomos,gyá-

vaöldöklés.Atöbbiédesanyákelmond-
hatatlanfájdalma.Végetnemérőfélelem
avilágpoklában.

g FenyvesiFélixLajos

Jegyzetlapok
(Napló,2014)

Ismeretes,hogyaz1848–49-es
forradalmatleverő,azaraditi-
zenhármatkivégeztetőFe renc
Jó zsef császár magyarországi
látogatásakor Arany Já nos tól
üdvözlő verset kértek.Arany
A wale si bár dok címűballadá-
valválaszolt,amely–a’48–49-
esmagyarforradalomeltiprá-

sánakallegóriájaként–awalesi
történelemegyikvéresesemé-
nyétdolgozzafel.Október6-án
a ballada angol szövegére írt
kantátáthallgathattamegKes -
sely ák Ger gely vezényletévela
Zeneakadémiaközönsége.
Az előadás szervezője, a

debreceniIri nyi Lász ló hang-

versenyrendezőKarl Jen kinst,
a walesi születésű, hazájá-
ban jól ismert zeneszerzőt
kértefelAranyJánosballadá-
jánakmegzenésítésére.Mint-
hogyazeneszerzőnemtud
magyarul,amagyarszárma-
zású Pe ter Zoll man angol
fordítását használta a zene
megírásához.
Awalesi nép a szabadság

szeretetében,azelnyomókel-
leni,afüggetlenségértfolyta-
tott harcban hasonló hoz-
zánk.Vélhetőenennekistu-
lajdoníthatóazamélybeleér-
zés, amellyel a zeneszerző
olyanérezhetőenmegalkotta
amuzsikát.
Alebilincselőkantátazené-

je igen mozgalmas; az elő-

adásonazEn semb le Je an-Phi -
lip pe Ra meau, illetveaMÁV
Szim fo ni kus Ze ne kar szólaltat-
tameg–adebreceniKo dály
kó rus énekeseipedigtökéletes
angolsággalésnagyátéléssel
működtekközreazelőadás-
ban.
Mintegyhúszwalesivendég

ismegtekintetteaművet,deaz
EgyesültKirályságmásvárosa-
ibólisérkeztekérdeklődők,és
egyautóbusztmegtöltöttaza
negyven látogató,akikIrinyi
Lászlószülőfalujából,Esztár-
rólérkeztek.Azáltalarende-
zettteltházaselőadásonszűn-
ninemakaróvastapshonorál-
taakivételesélményt.

g BerényiZsuzsanna
Ágnes

b Nem ze ti gyász na pun kon, ok tó ber 6-án rend kí vü li meg -
em lé ke zést tar tot tak Bu da pes ten, a Ze ne aka dé mi án. Kes-
selyákGergely ve zény le té vel a MÁVSzimfonikusZenekar
ad ta elő Beethoven III. szim fó ni á ját, az Eroicát.Ne künk,
akik az 1956-os for ra da lom ide jén Ma gyar or szá gon él tünk,
kü lö nö sen meg rá zók az Eroica cso dás hang jai. A for ra da -
lom nap ja i ban ugyan is a rá dió ál lan dó an ezt ját szot ta…
Bee tho ven re mek mű vé nek hang jai pe dig jól elő ké szí tet -
ték a kon cert má so dik ré szé ben el hang zott mű vet…

Nagykövetibemutatkozás

AzÉszakiEgyházkerületPüs-
pökiHivatalánakvendégevolt
október9-énaNémetországi
SzövetségiKöztársaságnagy-
követe,Li ese lo re Cy rus, akijú-
liusban érkezett hazánkba.
Aszolgálatátmegkezdőnagy-
követFa bi ny Ta más külügye-
kértfelelőspüspökkelésCse -
lovsz kyné dr. Tarr Klá rá val,

azökumenikuséskülügyiosz-
tályvezetőjévelfolytatottesz-
mecserétamagyarországiegy-
házaktevékenységéről,társa-
dalmiszerepvállalásáról.
Azevangélikushátterűdip-

lomataastatisztikaiésegyház-
szociológiai adatok felvázo-
lása mellett tájékozódott az
egyháziiskolákésazEvangé-
likus Roma Szakkollégium
működéséről,valamintazál-
lamésazegyházkapcsolatá-
rólarendszerváltáselőttiés
utániidőszakban.
Azevangélikusegyházha-

gyományosankiterjedtnémet
kapcsolatrendszerének ápo-
lása jegyében a nagykövet-
séggel az államiReformáció
Emlékbizottság keretében is
keressük az együttműködés
továbbilehetőségeit.

g PapKingaMarjatta

Walesi„bárd”zenésítettemeg
AranyJánosballadáját
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Sánt ha György kecskemétiköltővolt,
akiFélegyházánisotthonéreztema-
gát,denemvoltvárosiember,hanem
ajakabszállásitanyákrólvaló.Ahogy
Fé ja Gé za írtaróla:„Homokiember
volt.Valamivelalacsonyabbaközép-
termetűnél,dekeménykötésű.”
Nevenemnőttországoshírűvé,

mertkötötteahomok,aszülőföld
szeretete. Gimnáziumi tanár volt.
1888-banszületett,és1974-benhalt
meg.Aköltőktőlszokatlanulmagas
kortértmeg,mégiskevéskönyveje-
lentmeg.Utolsókötete,aNap hí vás
(Kecskemét,1978)csakhalálaután
kerültasztalunkra,összegyűjtöttver-
seipedigleányának,Majt hé nyi Bé lá -
né Sánt ha Ma ri an ná nak amagánki-
adásában 1998-ban jelentek meg.
MostDVD-lemezállítemléketélet-
művének.
Miben áll verseinek titka?Po e ta

doc tus islehetettvolna,hiszenapá-
rizsiSorbonnediákjavolt,egyetemi
tanulmányaitSvájcban,Berlinbenés
abudapestiegyetemfilozófiaifakul-
tásánvégezte.Amagyar,anémetés
afrancianyelvtanáravolt,demint
„föl-földobottkő”visszataláltaszülő-
földre, és mindenki Gyuri bácsija
lett. Kötötte a homokot, mint az
akác,ésmunkájasoránazaranyho-
moksivatagábanoázistámadt.
Igazi életvidám, közéleti ember

volt,akitamúlópolitikaidivatok,pu-
haéskeménydiktatúráknemrendí-
tettekmeg.Csakannyivoltatitka,
hogyaváltozópolitikaidivatokelle-
nére is mindig becsületesnek kell
lenni.Népiírónakszámított,merta
köznapi élet írója volt és maradt
mindhalálig.Nemkápráztattaelsem-
milyencsalfafény.Azárralszemben
isembermaradt.Nemlettjakabszál-
lásiremete,kapcsolatbanmaradtaz
emberekkel,ahazával,Európával.
Versei köznapi örömeinkről és

gondjainkról szólnak, az egyszerű
emberséghimnuszaiezek.Po mog áts
Bé la találóanírtaróla:„Kétlábonállt
aföldön,hogynyomontudjakövet-
niafelhőkjárását.”
SánthaGyörgy hívő ember volt,

Krisztushoztértember.Istenesver-
seiahitszemévellátóembervallomá-
sai.Bennükarrólvall,hogymitjelent
a20.századmásodikfelébenelindul-
niahitútján,felfelé,Istenrenéznia
mindennapokban.Nemcsakistenes
verseibőltudom,hanemnéhányatyai
–evangélikuslelkész–baráttól,Sza -
bó Jó zsef től, Tóth-Szöl lős Mi hály tól és
főkéntVeö reös Im ré től, akihezSánt-
haelsőistenesversénekmegszületé-

seköthető.(Csakmellékesenjegyzem
meg,hogyaMa gyar élet raj zi le xi kon
szerint „1945-től – a dátum nem
pontos!–nehezenérthetővallásos
verseketírt”.Természeteseneznem
aköltőt,hanemalexikoncikkírójá-
nakműveletlenségétjellemzi.)
Sántha leánya,majd feleségeegy

evangélikushitépítő,hitébresztőkon-
ferenciánvettrészt,azőtanúságtevé-
süknyománmentelőszörazevangé-
likustemplombaSánthaGyörgy,és
letthitvallókereszténykéntagyüleke-
zetiúrvacsora-közösségtagja.1952-t
írtakekkor.
Nemdivatból,nemérdekbőlcse-

lekedett.1954novemberébenadtaát
elsőbibliaiihletésűversétVeöreösIm-
rének. Mottója ez a vallomás: „A
Biblianemmesekönyv,hanemlám-
pás.”Bennetaláljukezeketaprófétai
sorokat: „Mert / voltak, vannak és
lesznek / jelek. /Voltak, vannakés
lesznek/csodák,/melyekbenIsten/
jelentimagát./Csakhogyazemberek
/félhalvaszületett/vakokéssüketek.”
SánthaGyörgylátnitanítóember

volt.Ezértnemgyűlölték,nemisül-
döztékhalálra,csakszerettékvolnael-
felejteni,mertmindenkitudtaróla,
hogy túllát a porosodó ideológiák
kerítésén.Amesszeislátnitudóem-
bermindigveszélyesaszűklátókörű-
ektengerében.
Összegyűjtött versei – leánya és

családja áldozatos fáradozásának
eredményeként–mintegybecses,ré-
gitestamentumeljutottakhozzánk.
Csaklegyenhallófülű,látniakaró,nyi-
tottszívűolvasó,akimegértiésbecsüli
azírást.Abecsületétvesztettszavak
idején,amikorkötőszókéntmondjuk
a káromkodásokat, szomjasak let-
tünkatisztaszóra,melyéletünküdí-
tő forrásvize.SánthaGyörgyversei
olyanok,mintafrisskenyérillatavagy
egypohárvízazasztalon:egyszerű-
ekésnélkülözhetetlenek.
Rohanóvilágunkbangyakranfeled-

jük amögöttünk lévő tegnapot, az
előttünkjártakat,akiktőlszólni,be-
szélnitanultunk,akiktőlmegtanultuk,
hogymitjelentemberneklenni.Kap-
kodóéletünkmindenterületéncsak
alegnagyobbaknakkikiáltottakról,a
legvillódzóbbreklámemberekrőlbe-
szélünk,ésméltatlanul,hamarmeg-
feledkezünk azokról, akik olyanok
voltak,mintafalatkenyérésapohár
víz: életszükséglet. Sántha György
ilyenembervolt.Haazőtestamen-
tumátelnyelnéahomok,szegényeb-
beklennénk.

g SzigetiJenő

AbevezetőbenemlítettháromnapbanatanszékCegléd-
retelepült,aholahallgatókkurzusonvettekrészt,ésmin-
dennapotegy-egyhangversenykoronázottmeg.
Azelsőkoncertreszeptember25-énkerültsoregyetlen

előadóval,Ch ri stoph Bos serttel.Aprofesszormáraműsor-
ismertetőbenfelhívtaahallgatókfigyelmétafelhangzómű-
vekésaBibliabizonyoshelyeiközöttipárhuzamokra.Ma-
gaazelőadásmegdöbbentőenkatartikusélménytnyújtott.
Azelsőfelzendülőakkordtólazötödik(!)ráadásutolsó
hangjáig,közelkétóránkeresztülfolyamatosanrabulej-
tetteafigyelmünket,ésfelemelteaszívünket.Azállandó
figyelemellenéreakoncertvégénmégisfrissebbnekérez-
tükmagunkat,mintahogyanbeültünkapadsorokba.
Ahistorikushangszermindenerényetündököltezen

azestén.Aceglédiorgona–melynekjelentőségeapro-
fesszorszerinttúlmutatEurópahatárain–élőszervezet-
kéntreagálakülönbözőjátékmódokra.

Bossertprofesszorjátékábólkiderült,hogyőmindezen
lehetőségekkiaknázásánaknagymestere,akijátékköz-
benegyüttélahangszerrel.Nagyfokúszabadságjellem-
zőajátékára,demindvégigrendezettazelőadásmódja.
Dallamformálásábanegy-egyapró–vagyindokolteset-
bennagyobb–kivárássalpontannyirahívjafelafigyel-
münket egy-egy hangra vagy motívum indulására,
amennyire szükséges. Nagyfokú hajlékonyságot köl-
csönözezjátékának,desohanemmegyarugalmasrit-
mikusságrovására.Azidővelvalóbátorjátékmellettsok-
szoraztvettemészre,hogyönkéntelenüliskihúztamma-
gam,olyantartásvoltazelőadásában.
Milehetmégatitka?Aprofesszorakoncertutánbe-

széltarról,hogytizennégyéveskorátólkezdvekutatja
Bach zenéjénekteológiaiaspektusait,éspéldáktömegét
tártafelazévtizedeksorán.Bibliaiigehelyekre,hittartal-
makra történő számtalanutalás vanelrejtve apuszta
hangjegyekben,amelyekrenemcsakaleírtismertetők-
kel,hanemajátékávalisrámutat.Ahogyanaprofesszor
elmondta,nemkellmindenfélefantáziaképetsegítségül
hívniainspirációért,hanemaBachzenéjébenfelismert
lelki,hitbelitartalmakdolgoznakbenneaháttérben,és
eznagyenergiákatszabadítfel.
Alighanemennekköszönhető,hogyakoncertnyitó-

darabja,ag-moll fan tá zia és fú ga utánaközönség„el-
felejtett”tapsolni.Sajátmagamnakeztazzalmagyaráz-
tam,hogyhiszennemiskoncerten,hanemliturgiánva-
gyunk,aholazigehirdetéstnemszoktukmegtapsolni…

AmásodikestePál úr Já nos orgonaművészévolt.Prog-
ramjábanhelyetkapottkétzeneakadémistanövendék,
Papp Or so lya ésTü zes Mar cell is.Aműsortasorozatcí-
méhezhűenazorgonaművészisBachműveibőlállítot-
taössze,deazimprovizációegyérdekesfajtájánakista-
núilehettünk.
AhangversenyderekánPé ter Zol tán, ahelyievangé-

likusgyülekezetlelkészeegy-egybibliaiszakasztolvasott
fel,PálúrJánospedigezekalapjánrögtönzött.Ahallot-
takalapjánnemkétséges,hogynagytapasztalatavanezen
atéren,azimprovizációazegyikerőssége.Aművészegy
másikerényearegisztrációslehetőségekgazdagfelhasz-
nálása,amelynekezalkalommalistanúilehettünk,deaz
voltazérzésem,hogyegymodernorgonánjobbanele-
mébenlettvolna.Aceglédihangszerinkábbabeszéd-
szerűjátékmódlehetőségeitnyújtjaszívesenajátékos-
nak,ésakiművészipályájánnemezenazútonjár,an-
naknem„otthonos”ezazorgona.Azigazitalálkozásnem
jönlétrehangszerésjátékosközött.
Egyfontosdolgotazonbannemakarokszónélkülhagy-

ni:ezpedigazőszinteművészialázat,amely–csakúgy,
mintBossertprofesszorra,valamintazárókoncertfőelő-
adóira – Pálúr Jánosra is jellemző. Ennek csak egy
megnyilvánulásátemelnémki.Azestenszereplőkétnö-
vendék,PappOrsolyaésTüzesMarcelljátékmódjából
számomraazderültki,hogyőkahistorikusorgonánva-
lójátékmódoklehetőségeifeléistájékozódnak,ésamű-
vészteretadottennekasajátkoncertjén.Sokatmondegy
tanárrólazatény,hogynemkényszerítiráasajátútját
anövendékekre.
Asorozatzárókoncertjéreszeptember27-én,szom-

batestekerültsor.AzestelőadóiFassang Lász ló ésSza -
bó Ba lázs orgonaművészek,valaminttovábbiötnöven-
dék:Vi da Mó ni ka Ruth, Ta baj di Ádám, Ge dai Ágos ton,
Ács Dá vid Lász ló ésMur vai Nó ra volt.
Előszöranövendékekről!Érződikrajtuk–amintazelő-

ző esti koncerten szereplő Papp Orsolyán és Tüzes
Marcellenis–,hogynemcsakráléptekarraazútra,amely
ahistorikusorgonánvalójátékhozszükséges,demárjár-
nakisrajta.Teszikeztúgy,hogyagyakorlásrafordított
időtetemesrészétnemilyenhangszernéltöltik,ígymég
inkábbrászolgáltakadicséretre.Biztosvagyokbenne,
hogyakoncertsorozatnövendékszereplőinemcsakahall-
gatóknak,detanáraiknakisörömetszereztek.
Azestfőelőadói,FassangLászlóésSzabóBalázsúgy

vontákbeanövendékeket,hogytöbbtételesműveketvá-
lasztottak,ésaművekenbelülatételekegyrészétegy-egy
művészjelölt,atöbbitpedigőkjátszották.Ilyenmódon
ismegnyilvánultanövendékekhezfűződőpartnerikap-
csolatuk.Bizonyáraadiákokszámáraisinspirálóvolt,hogy
tanáraikkoncertkörülményekközöttugyanazonművön
belülmegosztoztakvelükafeladatokon.
FassangLászlóésSzabóBalázsjátékárólegyüttsze-

retnékszólni.Őkmárnemelőszörkápráztatnakelmin-
ket.Demivelteszikezt?Talánegyfajta„nézzétekcsak,
mekkoraművészekvagyunkmi”hozzáállással?Sem-
miesetresem!Inkábbvalahogyígy:„Kincsekettalál-
tunk,gyertek,megmutatjuknektek!”Nemmagukrairá-
nyítjákafigyelmet,hanemaművekre,azazokbanrej-
lőkincsekreésvégsősoron–haeztazírástolvassák,
ésnincsigazam,bizonyárakiigazítanak–arra,akitBach
isszolgáltzenéjével:Istenre.Bossertprofesszormél-
tótanítványai.
Biztosvezetők:játékuknakmindenpillanatbanhatá-

rozottirányavan.Előadásmódjuktelevangesztusokkal,
desohanemváliktolakodóvá.Ezekagesztusokazelő-
adottművekbőlfakadnak,ésőkátszűrikeztamaguksze-
mélyiségén.Rugalmasritmikusság,azéppenkellőmér-
tékűdeklamációvalötvözve.Mindigfogvatartjákafigyel-
münket.Ahallgatóegyszerúgytalálja,hogyatriószo-
nátakétfőszólamaolyan,minthakétjótestvérjátsza-
na önfeledten, máskor a korálfeldolgozások egy-egy
fájdalmasanszépharmóniaimegoldásaragadjameg,vagy
három,egymástólkülönbözőtémanagyszerűegybefor-
rasztásánámul.Mindentaművekbenrejlőmélységekfel-
tárásánakszolgálatábaállítanak.
Különköszönetennekakétnagyszerűművésznek,

hogyszívükönviselikaceglédiorgonaügyét,ésismétgaz-
dagítottakminket!

g VolterKálmán

Azaranyhomok
poétája

EmlékülésSánthaGyörgyről

b A kecs ke mé ti Sánt ha György Em lék kör ok tó ber 3-án a ke len föl di evan -
gé li kus gyü le ke zet ben tar tott ki he lye zett em lék ülést SánthaGyörgy
életeésbiblikusköltészete cím mel. A BenkőIrén ve ze té sé vel mű kö dő
em lék kör a mél tat la nul elfe le dett Sánt ha György iro dal mi ha gya té kának
ápo lá sá ra és nép sze rű sí té sé re, a bib li kus ih le té sű iro da lom ápo lá sá -
ra szer ve ző dött. A kör egyik mo tor ja a köl tő le á nya, dr.MajthényiBé-
lánéSánthaMarianna, aki szin tén részt vett az em lék ülé sen.

BachomániaCegléden
b Figyelemfelkeltő címmel – Bachománia – hir det ték meg a szer ve zők azt a kon cert so ro za tot, mely re szep -

tem ber 25-étől kezd ve há rom na pon át csa lo gat ták az or go na sze re tő ket a ceg lé di evan gé li kus temp lom ba,
az új Ae ris or go ná hoz. A pszi cho ló gia is me ri a má ni ás de presszió fo gal mát; e so rok író ján vi szont a so ro -
zat vé gé re a mániákuseufória vett erőt. Eh hez kel lett FaragóAttila és az Ae ris Or go na Kft., amely olyan
kinccsel aján dé koz ta meg Ceg lé det ezen az or go nán ke resz tül, hogy – hely bé li temp lom lá to ga tók ként – még
fel sem tudtuk fogni. Kel lett hoz zá J.S.Bach, aki nél job ban sen ki sem tud ta hang je gyek be fog lal ni Is ten sze -
re te tét. Kel let tek hoz zá azok is, akik mél tó mó don szó lal tat ták meg a ze ne szer ző mű ve it az er re leg al kal -
ma sabb hang sze ren: ChristophBossert, a würz bur gi ze ne mű vé sze ti fő is ko la egy ház ze nei és or go na tan szé -
ké nek pro fesszo ra, va la mint a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem or go na tan szé ki cso port já nak ta ná rai
és hall ga tói. A Ze ne aka dé mia or go na tan sza kán nin cse nek ta ná ron ként ön ál ló osz tá lyok, a nö ven dé kek ta -
nul má nyi éve ik alatt va la mennyi ta nár tól ta nul nak, így mi re el jut nak a dip lo má ig, mind nyá jan el mond hat -
ják: „Az én ta ná ra im FassangLászló,PálúrJános,RuppertIstván és SzabóBalázs vol tak…”

Együtt a mes ter rel a ceglédi orgona előtt – bal ról jobb ra:
Sza bó Ba lázs, Ch ri stoph Bos sert és Fassang Lász ló
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AVe rasz tó Já nos répcelakilelkészvezettecsoportbanabeszélgetéskét
jólelkülöníthetőrészrevált.Azegyüttlételsőfelevoltaszemélyesebb.
Ebbenacsoporttagokazéletükbőlhozhattakfelpéldákatarról,miként
tapasztaltákmegIstenkegyelmét.Megerősítővolthallaniaszövetségét
mindenkörülményközt,alegváltozatosabbéletekmenténismegtartó
Istenről.
Abeszélgetésmásodikfelébenarésztvevőkapár hu za mos sá go kat ke-

restékNóékoraésnapjainkjelenségeiközöttJézusösszehasonlításátala-
pulvéve:„…ami kép pen azok ban a na pok ban, az özön víz előtt, et tek, it -
tak, há za sod tak és férj hez men tek egé szen ad dig a na pig, ame lyen Nóé
be ment a bár ká ba, és sem mit sem sej tet tek, míg el nem jött az özön víz,
és mind nyá ju kat el nem so dor ta, úgy lesz az Em ber fi á nak el jö ve te le is.”
(Mt24,38–39)Találtak!

g BakayPéter
or szá gos ci gány misszi ói re fe rens (Sár szent lő rinc)

A kö zös temp lo mi al ka lom után a
De ák té ri épü let együt tes el ső eme -
le ti gyü le ke ze ti kis ter mé ben Gerő fi -
né dr. Bre bovsz ky Éva, a he lyi egy -
ház köz ség egyik lel ké sze volt kis
cso por tunk ve ze tő je. Né hány sza vas
be mu tat ko zás sal sza ladt kör be a
szó, amely ből ki de rült, hogy nem hi -
á ba ne ve zik or szá gos nak az evan gé -
li zá ci ót, mert ugyan most csak ti zen -
né gyen vol tunk (11 nő és 3 fér fi), de
az or szág nyolc kü lön bö ző gyü le ke -
ze té nek kép vi se le té ben: az orosz lá -
nyi, veszp ré mi, mag ló di, csö mö ri,
bu da pest-zug lói, VI II. ke rü le ti, De -
ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet ből –
és jó ma gam a Ke len föl di Re for má -
tus Egyházközségből. 

– Ki nek mit mond ez a ki fe je zés:
„Nóé ke gyel met ta lált”? – tet te fel
a kér dést a lel kész nő.

– El kezd va la mi olyat hin ni az
em ber, amit ad dig nem hitt – sum -
máz ta vé le mé nyét Jó zsi bá csi a zug -
lói gyü le ke zet ből, majd öröm mel
szá molt be hat van év vel ez előt ti
meg té ré sé ről. – Az em ber ab ba -
hagy min dent, amit ad dig csi nált, és
lá tat lan ban en ge del mes ke dik Is -
ten nek. Ezt tet te Nóé és Áb ra hám is. 

Veszp ré mi test vér nőnk nek a ki -
vá lasz tott ság ju tott eszé be en nek
kap csán, a kö vet ke ző hoz zá szó ló pe -
dig az em ber bű nös sé gét hal lot ta ki,
mert ak kor van szük ség a ke gye lem -
re, ha bű nös az em ber. 

Ezek után tér tünk át az „Is ten nel já -
rás” fo gal má ra – mit is je lent ez?
Dr. Bre bovsz ky Éva az Is ten re fi gye -
lést hoz ta elénk, mert csak az tud
ve le jár ni, aki rá fi gyel. 

Az élén kü lő be szél ge tés ké sőbb az
Új szö vet ség tárgy kö ré re te re lő dött,
ahol Is ten ke gyel me kéz zel fog ha tó -
vá vált min den ki szá má ra. 

– Krisz tus ban nem egy ki vá lasz -
tott nak hir det te tik az Is ten ke -
gyel me, sze re te te im már az egész
vi lág szá má ra ki szé le se dik – fog -
lal ta össze az el hang zot ta kat a lel -
kész nő. 

A há la té má ja kö vet ke zett (a
bár ká ból ki jő ve Nóé is ol tárt épí -
tett az Úr nak), s ez át ve ze tett ben -
nün ket a szi vár ványnak, a szö -
vet ség je lé nek ér tel me zé sé hez. Hi -
szen a szö vet ség szim bó lu má ra
néz ve mind annyi unk ban tu da to -
sul hat Is ten meg bo csá tó ke gyel -
me, ame lyet Krisz tus ál tal kap hat -
tunk. Mert ugyan az az Is ten, aki
Nó é val szö vet sé get kö tött, ne künk
is adott le he tő sé get a ve le va ló
szö vet ség re – Jé zus ke resz ten ki om -
ló vé re árán. 

A kis cso por tos be szél ge tést kö zös
imád ság ko ro náz ta meg, s hi szem,
hogy – egy más hi te, Is ten sze re te -
te ál tal – mind annyi an épül het -
tünk a hit ben ezen az or szá gos
csen des na pon.

g TakácsFerenc

Istennelszövetségben– 
Avastapsotkiváltó,színvonalasés
lelkesműsorutánGáncs Pé ter el-
nök-püspök igehirdetésekövetke-
zett(1Móz6alapján).Alelkészive-
zetőaközéppontbaállítottigehely
kulcsmondataként a következőt
emelteki:„De Nóé ke gyel met ta lált
az Úr előtt.” (1Móz6,8)Vagyisaszö-
vetségIstenkezdeményezésérejött
létreközteésaveleegyütt„járó”em-
berközött–hogyaztánakegyelem-
teljes kapcsolat Mózessel, Ábra-
hámmal, majd Jézus tanítványai-
valújuljonmegismét.

Az ebédszünet előtt bibliakörökre
„oszlott” a templomi gyülekezet.
A szervezők ötletességét dicséri,
hogyélveazInsulaLutheranarészét
képezőDeákTériEvangélikusGim-
náziumtantermeiadtalehetőséggel
is,huszonkétkiscsoportbatervezték
„sorolni”–helyesebben:sorsolni–

anaprésztvevőit.Ki-kiazérkezése-
kor húzott lapocskán feltüntetett
terembe indulhatott elmélyedni a
napüzenetében,lelkészekésnemlel-
készlelkivezetőksegítségével.
Amegbeszélésekrőlmegisuzson-

názvavisszatérő,ugyancsak„sokszí-
nű”–katolikus,református,evangé-
likus–gyülekezetezutánkéttanú-
ságtételthallgathatottmegazország
templomában.
ElsőkéntBe recz And rás ének-és

mesemondóosztottameg„teológi-
ailag kikezdhető” istenélményét a
hallgatósággal,népihumorralésízes
bölcsességgelfűszerezvemondandó-

ját.Azáltalaelőadott,apokolésa
mennyországtitkátkutatóhadvezér-
rőlszólómese,valaminta17.század
végéről származó, Verőce várme-
gyében keletkezett népének való-
ban„párájávalfüggőleges”,Istenfe-
lészállólelkiségettükrözött.„Vala-
kiaszeletjóiránybólfújja”–fejez-

tebeBereczAndrásvelős,szellemes
éshite(le)selőadását,amelybenőma-
gamintegy„kívülrőlcsodálkozottrá”
sajátöröklöttvallásosságára.

Dr. Solt Pál aLegfelsőbbBíróság
voltelnökeként(anyugalmazottjo-
gászszavaivalélve:ahitélet„tanúja-
ként”)tettbizonyságotatörténelem-
nekésapolitikairendszereknekki-
szolgáltatottszellemszabadságáról.
BelsőderűtsugárzóvallomásátA get -
tó tól a temp lo mig elnevezésselillet-
te,majdfőlegacsaládjáhozkötődő
emlékein keresztül vázolta fel az
1968-asmegkeresztelkedéséigtartó,
Istenfelévezetőútját.Szótejtetttöb-
bekköztaszentendreizsidófelme-
nőkmásodikvilágháborúsdeportá-
lásárólésazegyetemihallgatótársától
kapottBibliaviszontagságos,fenye-
getőtársadalmikörülményekköztis
menedéketnyújtó,megtartóerejéről.

Sef csik Zol tán lelkészAz új szö vet -
ség című(Róm8alapjántartott)pré-
dikációjábanszinténavallásosgon-
dolkodásmegszabadítóhatásárólbe-
szélt,személyespéldákkaltámasztva
alásajátesendőségét,amellyelgyak-
ranelfediabenneélőJézus-arcot.

„Ugyan így se gít a Lé lek is a mi erőt -
len sé gün kön. Mert ami ért imád koz -
nunk kell, nem tud juk úgy kér ni,
aho gyan kell, de ma ga a Lé lek ese de -
zik ér tünk ki mond ha tat lan fo hász ko -
dá sok kal” –szólafelolvasottlevél-
részlet(Róm8,26)egyikpálimonda-
ta,amelyalelkészszerintnemért-
hetőmegazeredendőbűnbenfogant

„ádámilogika”felől.Hiszencsakisa
megváltottlélekmélyérőlfakadhatföl
újraakegyelmetkérőima,ésválhat
ezáltalújbólláthatóváazemberel-
homályosulóistenképűsége.
Azigehirdetéstkövetőenúrvacso-

ravettekezdetét,aDeáktérigyüleke-
zet lelkészei – Cse lovsz ky Fe renc,

f Folytatás az 1. oldalról

„SzövetségésszivárványnéktekamiIstenünktől,akiTeremtőnk,Gond-
viselőnkésszabadítóIstenünk”–köszöntötteaszószékrőlazegybegyűl-
teketaMagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspöke.Szemlélete-
senaszószékenvettefelLuther-kabátjáraaTíz pa ran cso lat kőtábláitjel-
képezőfehérgallért(Mózes-táblát),apüspökikeresztet,végülegyszi-
várványosstólát,amely–Col ors of Grace (akegyelemszínei)felirattal–
azEurópaiProtestánsEgyházakSzövetségénekjelképe.Ezzelegyszerre
mutattafelIstenvilággalkötöttszövetségénekó-ésújtestamentumiré-
tegeit,ésutalt„akegyelemszíneinek”tisztateológiaiüzenetére.

Gáncs Pé ter hangsúlyozta,hogyNóéIstenneljárt,éskegyelmettalált
Istenelőtt.„Hiszemésremélem,hogyazértvagyunkmostitt–talántöbb
mintezren–,ebbenabárkában,aDeáktéritemplomban,hogyIstenszí-
neelőttmiismegtaláljukújraaztabizonyoskegyelmetésakegyelem-
nek csodálatosan kibomló színvilágát…– fogalmazott. – Ennek az
evangélizációnakcsakakkorvanértelmemaitt,aDeáktéren,haahá-
laadásjeleiabárkánkívülisépülnek.Hogyamitittmegtalálunk,ami-
rerácsodálkozunk,azmenjenkiebbőlatemplomból,menjenkiavilág-
ba,ésottépüljenekahálaoltárok,otthangozzékfölazIstenremutató,
Istennagyságátésirgalmáthirdetőénekésélet”–hallottákaszintepa-
rancskéntzengőszavakatajelenlévőkapüspöktől. g T.F.

Kegyelmettalálni

Gáncs Pé ter ésGerőfiné dr. Brebovszky
Éva – szolgálatával, illetve a pest-
szentlőrincievangélikusgyülekezetből
érkezettÚj Te rem tés együtteszeneikí-
séretével.
GáncsPéterdélelőttiprédikáció-

jában„abárkánkívüli”Nóé-féleol-
tárépítésreösztönözteazevangélizá-

cióbanrésztvevőhíveket,akikanap
végéremegtapasztalhattákIstennelés
egymássalkötöttszeretetszövetségü-
ket.Egy-egyszínnelpedigakártovább
gazdagíthatjákközvetlenésközvetett
környezetüketis.Hiszenugyanottáll-
nak,aholvalahaNóéisjárt.Valahol
aszivárványalatt. g P.M.

Az óvodások jelenetében Gáncs Péter püspök is vállalt (néma) szerepet

A Nóé bárkája című gyermekkantáta a kiskőrösiek előadásában
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Gáncs Pé ter püspökigehirdetésenyomángondolkodtamel:„AzAtyakül-
diaFiútmintnapsugarat,akinekafényemegtörikaLélekegyikszimbó-
lumán,az(áldás)esőn.”Ígyjönlétreasokszínűcsoda,aszövetségjele.
Fénytörésnélkülnincsszivárvány!Nincsenekszínek,nincshídazég

ésaföldközött,nincsjeleaszövetségnek.Jézusnélkülszíntelenekva-
gyunk,nincsutunk/hidunkazAtyához,ésnincsjeleéletünkbenazúj
szövetségnek.Fénytörésnélkülnincsszivárvány.DeJézus,avilágvilá-
gosságamindnyájunkértmeg tö re tett bűneinkbocsánatára!

g Dr.ZsednaiJózsefné
evan gé li kus lel kész (Vár pa lo ta)

 –országosevangélizáció
A bu da pes ti De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um 22-es ter mé ben Ko czor György, a
Za la ist ván di Evan gé li kus Egy ház köz ség
lel ké sze szó lí tot ta meg a nap mot tó já val
egy ki sebb osz tály nyi csa pat – Cell dö -
mölk ről, Pász tó ról, Ve csés ről, Sop ron -
ból, Tá pió szent már ton ról és Ér sek új vár -
ról ér ke zett – tag ja it. A gon do la ta i kat egy -
más sal meg osz tó, több nyi re az idő sebb
kor osz tályt kép vi se lő hí vek ma guk is ér -
de kes kér dé se ket tet tek fel. 

Egyi kük a dél előtt fel csen dült gye rek kan -
tá ta em lé ke ze tes ki té te lé re hi vat ko zott,
amely ko ra be li mér ték egy ség ben ad ta meg
a víz özön bár ká já nak mé re te it. Az evan -
gé li u mi el be szé lés fik tív vol tá val kap cso la -
tos di lem má já ra vá la szol va Ko czor György
a Bib lia szim bo li kus ér tel me zé sé re utalt,
mi sze rint a Te rem tés köny vé nek fe je ze tei el -
ső sor ban „hit val lás ként” ol va san dók; és
mi vel az ős tör té ne tek száj ha gyo mány út -
ján ter jed tek, sok min den – úgy mond –
szem lél te tés szint jén épült be a ka no ni zált
szö ve gek be. 

Egy za la ist ván di asszony az egy más sal
lát ha tat lan szö vet ség ben lé vő fe le ke ze tek
kö zöt ti súr ló dá sok ra ho zott pél dát: egy ke -
resz tyén–zsi dó há zas pár te met ke zé si tor -
tú rá ját tag lal ta, meg ol dást vár va a két -
fé le bú csú szer tar tás össze han go lá sá ra.
Egy má sik kö zép ko rú nő sze mé lyes ér zé -
se it idéz te fel az öku me ni kus tö rek vé sek -
kel kap cso lat ban, mi u tán egy Kis bér ről
szár ma zó idős hölgy is be kap cso ló dott a
be szél ge tés be. Ő is a fe le ke ze tek kö zöt ti,
érez he tő szét hú zást tar tot ta a ke resz -
tény kö zös sé gek egyik konflik tus for rásá -
nak. Vé gül egy nyug dí jas asszony tet te fel
a bib lia óra leg meg ej tőbb kér dé sét: „Hon -
nan tud hat juk biz to san, hogy ke gyel mi ál -
la pot ban va gyunk?” 

Ko czor György sze rint so sem tud hat juk,
leg fel jebb sejt het jük, hogy ép pen kö zel va -
gyunk-e a ve lünk szö vet sé get kö tő Is ten hez,
vagy tá vol tőle. Egyedül Isten ígérete az, ami
biz ton ságot ad a kegyelemben való létre.
Ezért sem ma rad ha tunk meg az egy ház bár -
ká já nak fa lai kö zött. Ki kell moz dul nunk
meg szo kott ál la po tunk ból ah hoz, hogy iga -
zán fel is mer hes sük a gond vi se lés je len va ló -
sá gát. Ahogy Gáncs Pé ter püs pö ki pré di ká -
ci ó ja is a moz du lat lan ság ból va ló ki tö rés -
re szó lí tott fel, úgy kell a saj ná la tos mó don
el öre ge dett és sok szor erőt len kö zös sé gek nek
is meg újul ni uk. 

Az evan gé li zá ci ós nap azt bi zo nyí tot ta,
hogy az utób bi prob lé ma – fe le ke zet től füg -
get le nül – rég óta fenn áll. A kó rus ban
ének lő óvo dá sok és kis is ko lá sok, il let ve a
nyug dí jas kor osz tály kö zöt ti (kö zép)ge ne -
rá ci ók ugyan is szin te tel jes ség gel hi á nyoz -
tak az egy be gyűlt tö meg ből, mi köz ben a
„bár kán kí vü li” De ák té ren fi a tal fi úk és lá -
nyok tu cat jai áll ták kö rül az ut ca ze né lő,
ha son ló ko rú né pi mu zsi ku so kat és asz falt -
tánc-be mu ta tót tar tó „bré ke se ket”…

Va jon mi a kü lönb ség az ő kö zös sé gi él -
mé nye ik és egy ilyen evan gé li zá ci ós ese -
mé nyen meg élt kom munió kö zött? És
va jon mi kép pen le het ne ve lük szö vet -
ség re lép ni és meg osz ta ni egy más sal a szi -
vár vány egy-egy szí nét? És egy ál ta lán, ők
ezen a na pon a bár kán kí vül vagy be lül
vol tak? Hol van nak a ha tá rai az egy ház
„temp lom ha jó já nak”? 

A bár ka akol me le gé ben ne he zen le het
ezek re a kér dé sek re vá laszt ta lál ni. Ta -
lán Nó é hoz ha son ló an ki kell lép ni a szá -
raz föld re, hogy az özön víz utá ni, még is
meg tisz tí tó esőt vá ró lel ki pusz ta ság ból
min den ki meg me ne kül hes sen…

g PappMáté
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Abárka
akolmelegében

Dr. Solt Pál Be recz And rás

Sefcsik Zoltán szekszárdi lelkipásztor a Deák téri szószéken

A lőrinci Új Teremtés zenei együttesA 22 kiscsoport egyike D. Szebik Imre nyugalmazott püspök vezetésével
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Maróöngúnyvanabbanaszó-
lásmondásban,amellyelabra-
zilok–kétesszellemességgel–
sajátországukatpróbáljákjelle-
mezni.EszerintBrazíliaazillat-
talanvirágokországa,azíztelen
gyümölcsöké,azértéktelenés
fedezetlen szavaké és a szé-
gyentelennőké.
Aportugálulszépenrímelő

mondásbanrejlikisvalamiigaz-
ság.Adéli féltekéneka szem
számára olyan, csodálatosan
szépvirágaiisvannak,amelyek-
nek semmi,de semmi illatuk
nincsen. A rengeteg déligyü-
mölcsmindegyikéneksincsiga-
zánkellemesíze.Ésmintálta-
lábanadéliemberek,abrazilok
semennekaszomszédbaegy
kis szövegért: sok a könnyű
ígéret,azigaztalanfecsegés,a
szószaporítás.Dehogyaszó-
áradatnakvan-ereálistartalma,
afelőlőkmaguksincsenekmin-
digmeggyőződve.
Perszeazilyenszólásmon-

dásokat általában „machók”,
tehát férfiak találják ki. S ez
meglátszikamondásnegyedik,
utolsótagjánis:Brazíliaaszé-
gyenérzetetnem ismerőnők
országa.Sezígy,márelsőhal-
lásrais,diszkriminálórosszin-
dulatottükröz.Ámkiválthat-
jaatalpraesettellenkérdéstis:
noésmennyivelnagyobbszé-
gyenérzettelbírnakaférfiak?
Mostabbólindulunkki,hogy

világunkbanaszégyenkezés,a
szégyenérzet általánosan hi-
ánycikk.ÉsnemcsakBrazíliá-
ban,hanemakárnálunkis.Sa
szégyenérzethiányanemnem-
hez kötött jelenség: férfiak és
nőkegyarántlehetünkhíjával.

* * *

Mikor és miért szégyelltem
magamutoljára?–kérdezem
magamtól.Esetlegmáregyál-
talán nem is emlékszem rá.
Pediglennebővenmiértszé-
gyenkeznünk!
Szégyellnünkkellenepéldá-

ul,hogytisztességtelenszer-
ződéseket kötöttünk embe-
rekkel. És becsaptuk őket a
törvényesség látszatával. De
nemszégyenkezünk!–Hogy
választásikampányokbanfűt-
fátígértünk,amelynekabetar-
tására távolról sem gondol-
tunk.Ésnemszégyenkezünk!
– Hogy hangosan elítéljük
azokat, akik úgy gondolják,
hogy vitás kérdéseket csak
háborúval lehet megoldani,
deközbentömjükőketfegy-
verekkel.Ésemiattsemszé-
gyenkezünk!–Lejárt szava-
tosságúélelmiszerekenmeg-
hamisítjukalejáratdátumáta
profitkedvéért,veszélyeztet-
veezzelajóhiszeművásárlók
egészségét.Ésnemszégyenke-
zünk!–Hűséget, segítséget,
biztonságotígérünk,demind-
ezeketmagunkranézveegyál-
talánnemtartjukkötelezően
megtartandóknak. És nem
szégyenkezünk!–Istencsodá-
latostestteláldottmegben-
nünket, amelyet ápolnunk,
védenünk kellene. Ehelyett
mi áruba bocsátjuk, be-
szennyezzük, azt kiabálva,
hogy „a saját testemmel azt
csinálok, amit akarok!”. És
nemszégyenkezünk!

Engem mindig megfog,
ahogyanabibliaiteremtéstör-
ténetben háromszor olvas-
hatjuk, hogy Ádám és Éva
nemszégyellteamezítelensé-
gét, majd fügefalevelekből
mégiskörülkötőketfabrikáltak
maguknak, míg végül Isten
magafelnemöltöztetteőket
állatbőrruhákba.Dehátmi-
értisszégyelltékvolnaazIs-
tentőlkapotttestüket?Végül
is Istennel éltek együtt.Mi-
után azonban „felmondtak”
ennekazőketvédőésóvókö-
zösségnek,igenhamarrájöt-
tek arra, hogy a maguknak
kiszolgáltatotttestüketmégis
óvnikell.Erremondottigent
Isten,amikorafügefalevélnél
tartósabbállatbőrbeöltöztet-
te őket. Ezzel jelezte, hogy
tud elesettségükről, és hogy
ezutánmindigvédelemreszo-
rultaklesznekebbenatőleel-
rugaszkodottvilágban.
Igazán nem sírom vissza

azokatazidőket,amikorazel-
fogadottantisztességesvisel-
kedéshez tartozott az érzel-
mekéskülönösena testünk
kötelezőmegzabolázása, sőt
megvetése. De ahogyan ma
vásárra visszük nemcsak a
testünket, hanem egész ér-
zésvilágunkat, azt elgondol-
kodtatónak tartom. Százez-
rekrohannak,hogyegytesti-
lelkiátvilágítástmutatókiál-
lítástlássanak.Egymássalver-
senyeznekolyanok,akikhaj-
landók heteken át üvegfalú
kalickában,anagynyilvános-
ságelőttélnimindennapjaikat.
No ésmit szóljunk azok-

hoz, akik azt akarják meg-
etetnivelünk,hogyegészéle-
tünk „közpréda”, amelynek
nemkellabensőségesség,a
szemérmesvisszafogottságés
azintimitás?!(Énekvilágver-
senytnyerhetvalaki–azor-
szág-világ előtt felfedett és
kiteregetettnemiéletemiatt!
És–ahogyanolvashatóvolt–
nemisszégyellimagát!Éppen
ellenkezőleg.)

* * *

Az Ószö vet ség ben Isten fel-
panaszolja,hogybajábanné-
pe nem őt kérdezi, hanem
idegenekhezfutsegítségért.És
mégcsaknemisszégyenkezik
emiatt.Micsodavilágotátfo-
gólázadásbanélünkmárazIs-
tengondolataellenis!Lehet
Jézust perverznek, beteges-
nek,Istentnemislétezőnek,
kitaláltrögeszmének,avallá-
sosságotópiumnakvagyép-
penlelkielferdülésnekkikiál-
tani.Ésmégcsaknemisszé-
gyelljükmagunkatemiatt!
Világszertenagycsinnadrat-

távalemlékezteknemrégiben
azelsővilágháborúkitörésé-
nek századik évfordulójára.
De nem nagyon hallottunk
olyan megemlékezéseket,
amelyekamilliókártatlanha-
lálamiattszégyenkeztekvolna.
Mintahogyarrólsem,hogya
háború kitörésemiatt valaki
legalábbröstelkedettvolna.
Hogycsaknemmindenszó-

nokszajkómódraelismétel-
getteakegyesnektűnőmon-
datot:„Ilyesmisohatöbbéelő
ne forduljon!”– abbannem

sokgaranciavanajövőtille-
tően.Azótaugyanisazelsővi-
lágháborútmegtetéztükamá-
sodikkal.Sazazótaisfolyta-
tottésma is folyószázmeg
százháborúbanmilliókveszí-
tették,veszítikelmindenüket,
lesznek földönfutókká, hal-
nakmeg.Ésmégmindignem
szégyelljükeléggémagunkat!
Mózesnek is meg kellett

tapasztalnia,hogymennyire
szégyentelenazanép,amely
elfogadtaugyanIstenszabadí-
tósegítségét,deadandóalka-
lommalegészenmásnakmon-
dottköszönetet,ésboldogan
imádtaacsecsebecséibőlön-

töttaranyborjút.AmikorIsten
ezért őket keménynyakúnak
nevezi, az nem jelent mást,
mint hogy még csak azt se
akartákbelátni,hogyszégyen-
teljestettükkelmennyire„bla-
málták”magukat.Ehelyett–s
ezhangsúlyosatudósításban!
–jóllakottan,békésenelkezd-
tekjátszani.Talánhogyezzel
pótoljákahiányzószégyenér-
zetüket?
Istenem, hányfajta „játék-

nak”hódolunkmais,hogyel-
feledtessevelünkaviseltdol-
gaink miatti szégyenkezést?!
ÁdámnakésÉvánakakkor

tűntfölelőszörmeztelensége,
miutánnyilvánvalóanáthágták
azIstenállítottaszabályt.Lel-
kiismeretükháborgásátfüge-
falevélágyékkötőkkészítésével
próbáltákcsillapítani.Csaka
szégyenkezésről feledkeztek
meg,ehelyettalibitkerestekaz
egymásramutogatásban.
Amikorazegyikmeghur-

coltprófétaazakkorivezetők,
papokésprófétákellenkeltfel,
éppenaszégyenérzetet,illet-
veannakhiányátnevezteleg-
főbbbűnüknek.„Né pem rom -
lá sát úgy gyó gyít ják, hogy
könnyel mű en mon do gat ják:
Bé kes ség, bé kes ség! – de nincs
bé kes ség! Szé gyen kez ni ük kel -
le ne, mert utá la tos, amit tet -
tek. De nem akar nak szé gyen -
kez ni, és már pi rul ni sem tud -
nak.” (Jer6,14–15)

Márpirulnisemtudnak…!
Nemlehetneezjellemzőfel-
iratamaikorunkképének?

* * *

Közbenrájöttem,hogyaszé-
gyenkezésnekvanegymásfaj-
tavetületeis.Legalábbegytu-
catszorolvassukaZsol tá rok
köny vé ben ezt a mondatot:
„Is te nem, ben ned bí zom, ne ér -
jen szé gyen” (vagy:„…ne szé -
gye nül jek meg”). Itttehátegy
imádkozó, hívő ember kéri
Istent,hogynekelljenbenne
csalódnia.Vagyissohaneke-
rüljönolyanhelyzetbe,amikor
ország-világ előtt kitudódik,

hogytalánnemislétezikazaz
Isten, akihez ő bizalommal
imádkozott.Vagyhavan,ak-
korkisebbgondjaisnagyobb
annál,minthogyazőkiska-
liberűügyeivel foglalkozzék.
Tudom, furcsán hangoz-

hat,dekikellmondjam:mind-
annyiunkat meglephet bár-
mikorazagondolat–mégak-
kor is, ha mélyen hívőknek
tartjuk magunkat –, hogy
ténylegjóltesszük-e,haIsten-
benhiszünk.Ténylegrálehet
bíznimindengondunkat?Iga-
zán segít ő, ha bajban va-
gyunk?Ténylegnemérdemes
aggódni,mert„akit az Úr sze -
ret, an nak ál má ban is ad ele -
get”? (Zsolt127,2)Nodehány-
szorkértükmár,hogytávolít-
sonelutunkbólakadályokat,
ámazokmégsemtűntekel?!
Hányhívőemberkönyörgött
márszeretettgyermekevagy
szülőjegyógyulásáért–dea
reméltgyógyuláselmaradt…
Vanegyzsoltárvers,amely

nemmás,mintahívőember
csaknem kétségbeesett kö-
nyörgése,mielőttvégleghitét
vesztené. Arra kéri Istent,
hogy valamiképpen jelezze
azoknak,akikahitemiattőt
kigúnyolják,hogyjólapratett.
Neőszégyenüljönmeg,ha-
nemagúnyolódók:„Mu tasd
meg raj tam jó sá god je lét, hadd
lás sák gyű lö lő im, és szé gyen -
kez ze nek…” (Zsolt86,17)Mi-

csodamélyrőlfakadókiáltásaez
egymajdnemfuldoklónak!
Nagyon józanul kell min-

denhívőnekszámolnianem-
csakahit,hanemakételkedés
lehetőségével is. Nincs olyan
biztosítékunk,amelyeleveki-
zárná az „elbukás” veszélyét.
Valószínű,hogyígykellaMi -
atyánk kérésétisértenünk:„Ne
vígy min ket a kí sér tés be…” Istent
arrakellkérnünk,nehogyolyan
helyzetbekerüljünk,hogymég
magunkelőttisbekelljenval-
lanunktévedésünket.
Ebbenazesetbentehátnem

kell,nemszabadszégyenkez-
nünk, ha komolyan vesszük
Istenígéreteit,biztatókijelen-
téseit. És ha arra kérjük őt,
hogyinkábbgúnyolóinkatszé-
gyenítsemeg,akkorsemmeg-
torlást,bosszútkérünk.Inkább
azt,hogyezzeliserősítsenben-
nünket,hogyelneveszítsükbe-
lé,aszeretőéskegyelmesIsten-
be vetett hitünket. A veszély
fennáll, ezért érdemes meg-
szívlelniazapostoliintést:„Aki
te hát azt gon dol ja, hogy
(meg)áll, vi gyáz zon, hogy el ne
es sék!” (1Kor10,12)
Igaz ugyan, hogy Jézus is

erélyesen visszautasította a
kérést,hogyvalamivel„produ-
kálja”,igazoljamagát.Devég-
sősoronmégiscsakelegettett
ennek az emberi kívánság-
nak,amikorvállaltaamegfe-
szítésgyötrelmét.Ezvoltaző
„bizonyítójele”,azőválasza.
Erről egyébként már előre
szólttanítványainak,amikora
háromnapigahalgyomrában
veszteglőJónássalhasonlítot-
taösszemagát(Mt12,40).
Szabad abban reményked-

nünk,hogyIstenahívőéletfoly-
tatásunkban sem hagy ben-
nünket szeretete és hűsége
megbizonyításanélkül.Adjunk
hiteltJézusígéretének:„Bi zony,
bi zony mon dom nek tek, hogy
amit csak kér tek az Atyá tól az
én ne vem ben, meg ad ja nek tek.”
(Jn16,23)Ezbizonyáramagá-
banfoglaljaaztis,hogynevall-
junkszégyentahitünkkel.

* * *

Végülnefeledjükel,hogyJézus
számára is fontos volt a szé-
gyenkezéskérdése.Elannyira,
hogyaztaleghatározottabban
tiltotta, amikor ezt mondta:
„…ha va la ki szé gyell en gem és
az én be szé de imet e pa ráz na és
bű nös nem zed ék előtt, azt az
Em ber fia is szé gyell ni fog ja,
ami kor el jön Aty ja di cső sé gé -
ben…” (Mk8,38)Itttehátfélre
kelltennimindenfajtaszégyen-
érzetet,mert–Jézusszerint–
annakmélyreható,súlyoskö-
vetkezményeilennének.Seb-
ben ő igen magasra tette a
mércét, amelyet mi gyakran
leverünk.
Hát nem azt tapasztaljuk

mindennapjainkban,hogyvét-
kezünk ez ellen?Melyikünk
vállalja, hogy adandó alka-
lommalletegyeJézusmellett
a garast? Nemde szinte di-
vattá lett – nagy keresztény
múlttalrendelkezőkontinen-
sünkkellősközepén–azano-
nimvagy„magánkeresztény-
ség”? Egykori „misszióime-
zőkről” – Afrikából, Ázsiá-

ból–érkeznekidemisszioná-
riusok,ésmeglepetvetapasz-
talják,hogymilyenrutinosan
bújunkel,csaknehogymeg-
tudjaakörnyezetünk,hogymi
Jézuskövetőivagyunk.
Afrikában,Ázsiában,Dél-

Amerikábanaggódnakmiat-
tunk!
Hanagyonidealizálniakar-

nék,akkoraztaPálapostoltál-
lítanámkövetendőpéldaképül
aszemünkelé,akinemátallott
ilyen karakán egyenességgel
bemutatkozniaRómábanélő
keresztényeknek: „Mert nem
szé gyel lem az evan gé li u mot…”
(Róm1,16)Annakalapján,amit
tudunk róla, biztosra vehet-
jük,hogymindenmisszióiút-
jánehheztartottamagát.Enge-
delmeskedettUrának,akiarra
tanította:„A lám pást sem azért
gyújt ják meg, hogy a vé ka alá,
ha nem hogy a lám pa tar tó ra te -
gyék, és ak kor vi lá gít min den ki -
nek a ház ban.” (Mt5,15)Eztad-
hattaaztántovábbtanítványá-
nak,Timóteusnakis:„Ne szé -
gyelld hát a mi Urunk ról szó ló
bi zony ság té telt, se en gem, az ő
fog lyát…” (2Tim1,8)Ahivatásá-
val,illetveabátorságávaljáró
szenvedéseket is vállalta, és
nemszégyellte(2Tim1,12).
Maodajutottunk,hogymeg-

csodáljukamuszlimotvagya
buddhistát, ha nyíltan meg-
vallja,ésnemrejtivékaaláahi-
tét.Odajutottunk,hogykíno-
sanügyelünkmáshitűek„val-
lásiérzékenységére”.Debehúz-
zukfülünket-farkunkat,hamá-
sokgyalázzákIstenünket,kifi-
gurázzákJézust,vagyisistenká-
romlástűznek.Ámmi„hősie-
sen” szégyelljük inkább ma-
gunkat,éstakaródzunkamoly-
rágta takaróval, azzal,hogy a
vallás végeredményben „ma-
gánügy”,ésnemtartoziksenki-
re,hogyhiszek-e,vagysem.
Ateljes,megbotránkoztató

szégyentelenségre is képesek
vagyunk:„lemeztelenedni”or-
szág-világ előtt, anélkülhogy
szemünkrebbenne.Deamikor
alegfontosabbkapcsolatra,Is-
tennelvalóközösségünkreke-
rülneaszó,belepirulunkaszé-
gyenkezésbe. Amúgy Péter-
ként: „Nem is me rem azt az
em bert.” (Mt26,72.74)Hol„il-
lik”matársaságbanhitről,val-
lási kérdésekről beszélgetni?
SőtesetlegJézusrólvallani?
Ott vagyunk szégyentele-

nek,aholnemlenneszabad.És
ottszégyenkezünk,aholazaz
életünkbe, az örök életünkbe
kerülhet. Jézusegyenesenki-
mondja,hogyakiőtittszégyel-
li,azvessenmagára.Seztkár
lenneígyvagyúgyelmagyaráz-
gatni.Arraviszontszámítanise
merjenazilyenember,hogyaz
Istenszíneelőttállvasegítséget
kapjonattól,akitittszégyellt.
Ezért ideje, hogy felébred-

jünkebbenafejtetőreálltvilá-
gunkban.Hogyrádöbbenjünk
valóságos és válságos helyze-
tünkre.
Mertakipironkodásnélkül

vetkőzikkiemberimivoltából,
azabbanavégsősorsbanrésze-
sedhet,amelybenatanítvány,
akiráunMesterére,ésszégyel-
li,hogyhozzátartozik.

g GémesIstván
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Szégyenérzet,szégyenkezés
(Zsolt25,2–3.20)
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„Azt a pa ran cso la tot is kap tuk tő le,
hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a test -
vé rét is.” (1Jn4,21)

Szentháromságünnepeutána18.hé-
tenazÚt mu ta tó reggeliéshetiigéi
azIstenésazemberszereteténeknagyparancsolatáttárjákelénk,ésfelis
szólítanak:Járjunkelhívásunkhozméltószeretetben!Ámde:„Nemazasze-
retet,ahogymiszeretjükIstent,hanemaz,hogyőszeretettminket,ésel-
küldteazőFiátengesztelésülamibűneinkért.”(1Jn4,10;LK)Őbennejelent
megközöttünkazAtyaszemélyválogatástnemismerőszeretete.Jézusunk
szerintezalegfőbbparancsolat:„Halld meg, Iz rá el: Az Úr a mi Is te nünk, egye -
dül az Úr!” És:„Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes szí ved ből, tel jes lel ked -
ből, tel jes el méd ből és tel jes erőd ből!” Shozzáfűzteamásodikat:„Sze resd fe -
le ba rá to dat, mint ma ga dat!” (Mk12,29–31)Lu ther Már ton szerint:„Abban
vanazördögöröme,mulatságasfőtörekvése,hogyakeresztyénekközött
aszeretetetmegzavarvacsupagyűlöletetésirigységettámasszon.Mertjól
tudja,hogyakeresztyénségetaszeretetépítistartjameg.EzértbuzdítKrisz-
tusolyannagyon,hogyaszeretethezmindennélszilárdabbanragaszkodjunk.”
„…Is ten or szá ga… igaz ság, bé kes ség és öröm a Szent lé lek ben… Ar ra tö re ked -
jünk te hát, ami a bé kes sé get és az épü lést szol gál ja” –tanítPál.(Róm14,17.19)
„Szeretetéshűségtalálkoznak,igazságésbékecsókolgatjákegymást.”(GyLK
727,10)Pálnekünkiseztüzeni:„A test vé ri sze re tet ről pe dig nem szük sé ges
ír nom nek tek, hi szen ti te ket Is ten ta ní tott az egy más irán ti sze re tet re, és mert
gya ko rol já tok is ezt min den test vér iránt…” (1Thessz4,9–10)Snemszűnik
megaboldogIstendicsőségérőlszólóevangéliumothirdetni:„A pa rancs cél -
ja pe dig a tisz ta szív ből, jó lel ki is me ret ből és kép mu ta tás nél kü li hit ből fa -
ka dó sze re tet.” (1Tim1,5)MárSalamonígyénekelt:aszeretetmindennéldrá-
gábbkincs!„Bi zony, erős a sze re lem, mint a ha lál… Úgy lo bog, mint a lo bo -
gó tűz, mint az Úr nak láng ja. Sok víz sem tud ja el ol ta ni a sze rel met…” (Éne-
kek8,6–7)Azelsőgyülekezetbenazasztaloknálvalószolgálatrahétdiakó-
nustválasztottakki,„akik ről jó bi zony sá got tesz nek, akik tel ve van nak Lé lek -
kel és böl cses ség gel”.Azapostolokpedigmegmarad(hat)takazimádkozásés
azigeszolgálatamellett.„Az Is ten igé je pe dig ter jedt, és na gyon meg nö ve ke -
dett a ta nít vá nyok szá ma Je ru zsá lem ben…” (ApCsel6,3.7)Jézusmentőésköz-
benjárószeretettelkönyörgöttakereszten:„Atyám, bo csáss meg ne kik, mert
nem tud ják, mit cse lek sze nek!” (Lk23,34)AzÚristenfélreismertszolgája„ön -
ként ment a ha lál ba, hagy ta, hogy a bű nö sök kö zé so rol ják, pe dig…” (Ézs53,12).
He gyi be szé dé ben ígymagyaráztaaTízpa ran cso lat igéit:„Nem azért jöt tem,
hogy ér vény te len né te gyem, ha nem hogy be tölt sem azo kat. (…) Mert mon dom
nek tek, ha a ti igaz sá go tok nem múl ja fe lül az írás tu dók és fa ri ze u sok igaz -
sá gát, ak kor sem mi kép pen sem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt
5,17.20)„Istenemúgyszeret,/Számtalanjelétlátom,/Háthogyneszeret-
ném/Énisfelebarátom.”(EÉ446,1)Ezatöbbletigazságunk.

g GaraiAndrás

HETI ÚTRAVALÓ

„Ezért,szeretettbarátaim,nehagy-
juk,hogyelcsüggedjünk,ésazokat
azembereket,akiketránkbíztak,ne
hagyjukel,ésazördögriogatásai-
tólolygyalázatosmódonnemene-
küljünk,merthaezttennénk,azör-
dögörülne,ésgúnyolódnarajtunk,
és az Isten és az összes angyal
bosszús és kedvetlen lennemiat-
tunk.Másrésztezazígéretbizonyo-
san megfordítva is igaz: Aki az
ilyenbőségesígéretetésIstenpa-
rancsolatátmegveti, és azövéit a
szükségbenelhagyja,aztIstenpa-
rancsolatabűnösnekmondjaki,és
gyilkosként ítéli meg felebarátja
cserbenhagyásánakvétségében.
Akkorezazígéretavisszájárafor-

dul,ésattóltartok,szörnyűfenyege-

tésséváltozikát,azsoltárilyenértel-
met nyer: szerencsétlen az, aki a
nincstelenrőlnemgondoskodik,ha-
nemelmenekültőle,ésmagárahagy-
ja,habajbakerül,azÚrnemmenti
meg,hanemakkorőiselfogmene-
külnitőle,ésőiscserbenfogjahagy-
niőt.AzÚrnemfogjaőtmegőriz-
ni,ésnemfogjamegtartaniazőéle-
tét,ésnemleszjósoraaföldön;ha-
nemazőellenségénekkezébeadja.
AzÚrnemadmajdnekienyhülést
abetegágyán,ésnemadnekijobbu-
lást, amikorbetegen fekszik.Mert
amilyenmércévelmérünk,olyannal
mérneknekünkis(Mt7,2),nemle-
hetmástelvárni.
Ilyetméghallaniisborzasztó,és

mégborzasztóbberreasorsravárni,
dealegborzasztóbbeztmegtapasz-
talni.Milehetakkor,haazIstenle-
veszirólunkakezét,éselhagyben-
nünket,akkornemmaradmásott,
csakazördögésabaj.Nos,nemlesz
ezmásként,havalakiazIstenigéje
és parancsolata ellenére a feleba-
rátjátcserbenhagyja,ezleszasorsa,

hacsaknemtartalaposbűnbánatot.
Azonbanaztjóltudom:haJézusma-
gavagyazanyjamostnetalánbete-
genfeküdne,akkormindenkiolyan
áhítatoslenne,hogyszolgálniésse-
gíteniakarnaneki.Akkormindenki
áldozatkészésvakmerőlenne,sen-
kinemakarnaelmenekülni,hanem
mindenkiodamenne.
Nemhallják talán,hogyőmaga

mondja?»Bi zony mon dom nek tek,
va la hány szor meg tet té tek eze ket akár
csak eggyel is az én leg ki sebb test vé -
re im kö zül, ve lem tet té tek meg.« (Mt
25,40)Amikorazelsőparancsolatról
beszél,aztmondja:»A má so dik ha -
son ló eh hez: Sze resd fe le ba rá to dat,
mint ma ga dat.« (Mt22,39)Itthallod,
hogyafelebarátszereteténekaparan-
csolataazelsőparancsolathozhason-
ló:szeresdazIstent.Azt,amitafe-
lebarátoddalteszel,vagyéppennem
teszel,aztazIstennelteszed,vagyép-
pennemteszedmeg.”

d Lu ther Már ton:
Elmenekülhetünk-eahalálelől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)

s e M p e r  r e f o r M A n d A

Nemrégvalakifelhívtaafigyelmem
egy mondatra, amely a médiában
hangzottel.Amondat,úgytűnik,jel-
zi,hogyangondolkodnaksokanma-
napságazüzletivilágban:„Amagam
uravagyok,magamdolgozomma-
gamnak.”
Hategyszerűszó,denagyonálta-

lános gondolkodásmódot tükröz,
bárhovámegyünkis.Sőtmégrövi-
debbenisösszefoglalhatjuk:„Minden
rólamszól.”Mindnyájanhallottunk
márhasonlógondolatokat,talánki-
csitmáskéntkifejezve.Demilenne,
haazegyikszótegypicitmegváltoz-
tatnánk:„Mindenró lunk szól.”
Évekkel ezelőtt, amikor még ta-

pasztalatlanújságíróvoltam,helyettes
szerkesztőkéntvállaltammunkátegy
külvárosiújságnál.Mígottdolgoztam,
számosfontosalapelvetmegtanultam,
detalánazalegjelentősebb,amiténígy
hívok:„atöbbesszámereje”.
Afőszerkesztőegyengetteazuta-

mategyfelelősségteljesebbpozíciófe-
lé,ígynagyonfigyeltemamunkáját
ésazt,hogyanbánikabeosztottripor-
terekkel.Amikoramunkátkiosztot-
ta,vagyarrólbeszélt,hogyankellene
egycikketmegírnivagyátdolgozni,
mindigilyeneketmondott:„Miértne
ellenőrizhetnénkeztle,ilyenésilyen
szempontokszerint?”„Hogyanírhat-
nánkáteztabekezdést?”Ahelyett,
hogydirektmódonegyesszámmá-
sodikszemélythasználtvolna(„te”),
rendszeresentöbbesszámelsősze-
mélythasznált(„mi”),ezzelishang-
súlyozandó, hogy mi mint csapat
dolgozunkegyütt.

Többféleszempontbólishasznos
voltez.Abeosztottakmindigérez-
tékafőszerkesztőtámogatását.Még
haproblémákadódtakis,nemérez-
tékelszigeteltnekmagukat;az„együtt
dolgozunk rajta” volt az alapvető

hozzáállás.Ésarraisemlékeztetettez,
hogyáltalábantöbbettudunkelvé-
gezni másokkal együtt dolgozva,
mintegyedül.
Ezazalapelvújraésújrahangsúlyt

kapaBibliábanis.
Tudjuk, hogy mindnyájunknak

fontosszerepünkvan.Néha,mikor
mások szerepe megbecsültebbnek
tűnik,nehézérzékelniamunka„kö-
zös”jellegét.Azonbanakárláthatóa
munkánk, akár nem, akár kapunk
nyilvánoselismerést,akárnem,azát-

fogó célok elérése szempontjából
értékes a hozzájárulásunk. „Mert
aho gyan a test egy, bár sok tag ja van,
de a test va la mennyi tag ja, no ha
so kan van nak, még is egy test… Ti pe -
dig Krisz tus tes te vagy tok, és egyen -
ként an nak tag jai.” (1Kor12,12.27)
Együtt dolgozva többet tudunk

elvégezni.Megfigyeltedmár,hogyha
egynehézfeladatotkapsz,ésvalaki
csatlakozik hozzád, hogy segítsen,
hirtelensokkalkönnyebbéválikate-
endő?„Job ban bol do gul ket tő, mint
egy: fá ra do zá suk nak szép ered mé nye
van.” (Préd4,9)
Többezerévvelezelőtt,mikorJe-

ruzsálemetromjaibólépítettékújjá,
az építők megértették az „együtt”
alapelvet:megosztoztakamunkán,
ésegyüttszálltakszembeavállalko-
zásellenzőivel.„El len sé ge ink meg hal -
lot ták, hogy meg tud tuk ter vü ket, és így
Is ten meg hi ú sí tot ta azt. Mi pe dig
mind nyá jan vissza tér tünk a vár fal -
hoz, min den ki a ma ga mun ká já hoz.
(…) Így vé gez tük a mun kát, mi köz ben
az em be rek fe le dár dá val volt föl fegy -
ver kez ve, haj nal ha sa dás tól a csil la -
gok fel jöt té ig.” (Neh4,9.15)
Közös küldetésben vagyunk.

Nemcsak Isten céljaira irányuló
közösmunkáravagyunkfelszólít-
va,debiztosítvavagyunkafelőlis,
hogy Isten is aktív résztvevője a
„csapatnak”.„Mert mi Is ten mun ka -
tár sai va gyunk, ti pe dig Is ten szán -
tó föld je, Is ten épü le te vagy tok.”
(1Kor3,9)

g RobertJ.Tamasy
For rás: Mon day Man na

Acsapatmunkahihetetlenereje

evan gé li kus mű so rok a Ma gyar te le ví zi ó ban
Október19-én,vasárnapazM1-en10.20-korláthatjukazEvan gé li kus ma -
ga zint,melytöbbekközöttbeszámolazországosevangélizációrólis.Az
adástaDunaWorldcsatornánoktóber22-én,szerdán15.55-kormeg-
ismétlik.SzerkesztőNagy Lász ló, rendezőHor váth Ta más.

* * *

Október19-én,vasárnapazM1-en10.55-kormegismétlika2005-bena
Pro mi se ze ne kar ról készültműsort.SzerkesztőNagy Lász ló, rendezőNe -
mes Takách Ág nes.

té li kán tor kép ző tan fo lyam
AfótiEvangélikusKántorképzőIntézetszeretettelvárjaakántoriszol-
gálatrakészülőketideitélitanfolyamára,amelynovember8-ánkezdő-
dik,éstizenkilencszombatitanításialkalombóláll.Érdemeselőzetesen
jelentkeznilevélben(2151Fót,BerdaJózsefu.3.)vagye-mailben(kan-
torkepzo@lutheran.huvagykantorkepzo@citromail.hu).Továbbiinfor-
mációazintézethonlapján(http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) található.
Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk.

to vább kép ző kon zul tá ció
SzeretettelhívjukagyülekezetimunkatársakatésazérdeklődőketPi-
liscsabára,anovember28–30.közötttartandótovábbképzőkonzul-
tációra.Jelentkeznilehetakata.polyak@lutheran.hue-mailcímen,a
20/824-2013-astelefononvagylevélben:1085Budapest,Üllőiút24.
Atanfolyamköltségtérítés-mentes.Részletesprogramotkésőbbkül-
dünk,dejelezzük,hogyRichly Zsolt Luther-filmjénekelkészültrészét
islevetítjük.Aszervezőkéselőadóknevében:

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök

Asz ta li be szél ge té sek
AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványaPetőfiIrodalmiMúzeum-
malegyüttműködveszeretettelvárjaazérdeklődőketa2004-benindultAsz -
ta li be szél ge té sek sorozatünnepidisputájáraoktóber30-án(csütörtökön)
18óráraaPetőfiIrodalmiMúzeumba(BudapestV.ker.,Károlyiu.16.).
Abeszélgetéstémája:A 21. szá zad kér dé sei és le he tő sé gei.
Disputapartnerek: Han kiss Ele mér szociológus,Hel ler Ág nes filozófus,
Jut ta Ha us mann evangélikuslelkész.
Moderátor:Ga lam bos Ádám evangélikusteológus.

HIRDETÉSEK

Amerikábóljöttek…–önkéntesek

A hét új amerikai önkéntes Fabiny Tamás püspök (középen) társaságában.
(A képen balról a harmadik Miriam Schmidt, a pozsonyi nemzetközi
gyülekezet lelkésze, a YAGM-program közép-európai koordinátora.)

AzAmerikaiEvangélikusEgyháznak(EL-
CA)aFi a tal fel nőt tek a glo bá lis misszi ó -
ban (YAGM)programjánkeresztülimmá-
ron harmadik alkalommal fogadhat a
MagyarországiEvangélikusEgyházönkén-
tes szolgálatot végző fiatalokat. A hét
újonnanérkezetteloktóber8-ánazÉsza-
ki Evangélikus Egyházkerület Püspöki
Hivatalában találkozott Fa bi ny Ta más
külkapcsolatokértésadiakóniaimunka-
ágértegyarántfelelőspüspök,akiazame-
rikaiönkéntesfiatalokszolgálatátisfigye-
lemmel kíséri. A korábbi önkéntesek
örömmeldolgoztak iskoláinkban, gyer-
mek-ésszociálisellátóintézményekben,
résztvettekazegyházmindennapjaiban,
barátságokatkötöttekgyülekezeteinkésin-
tézményeinktagjaival,éstöbbségükazegy
évalattamagyarnyelvalapjaitissikere-
senelsajátította.

f Evan gé li kus.hu
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Valóbanő a legkisebb ahazánkban
fészkelőötposzátafajközött.
Fürgemozgású,csinosmadár.Jel-

lemző a szürke fejtetőnél sötétebb
foltafültájékon.Atorkánálfehérszí-
nűatolla.Ahímésatojóazonosszí-
nezetű.
Gyakori madár, a nyílt területek

bokrosaiban,afolyókatkísérőligeter-
dőkben, öreg temetőkben, parkok-
ban, kertekben fészkel. Kedveli az
élősövényeketis.
Áprilisbanérkezikvisszaatrópu-

siAfrikából,éscsakhamarfelhangzik
ahímekjellegzetescsilingelőéneke.
AGellért-hegyenhosszúévekenátfi-
gyeltem egy párt, amelyik mindig

ugyanazon bokrok között költött.
Aztánegytavaszonnemjöttekvissza.
Valószínűlegazegészcsaládáldoza-
táulesettaDél-Európábanisfolyta-
tottféktelenmadárpusztításnak.
Alazaszerkezetű,száraznövényiré-

szekbőlállófészketatojóépítiélősö-
vényben,sűrűbokorban.ATiszátkí-
sérőártérierdőkbenatalajtborítórep-
kényközötttöbbszöristaláltamfész-
ketaligarasznyimagasságban.
Atojóegyedülkotlik,a tojásokat

csakrövididőrehagyjael,hogytáplá-
lékotkeressen.Amájusbanlerakottto-
jásokból11-13napalattkelnekkiafi-
ókák,és12-13napigmaradnakafé-
szekben.Szüleikrovarokkaléspókok-
kaletetikőket.
Őszivonulásukaugusztusbanindul,

szeptemberbentetőzik,denéhamég
októberbenislátniegy-egypéldányt.
Abodzaérésidején–atöbbiposzátá-
hozhasonlóan–főlegafeketebogyók-
kalélnek.Ilyenkorgyakranhallanicset-
tegőhangjukatabokrokközött.ABu-
dakesziközelébenlévőBodzás-árok-

nálkorábbansokposzátátgyűrűztünk.
Vigyáznikellett,mertazijedtmadarak
nagyokatéssötétlilátfröccsentettek,
ezértmindig ingnélküldolgoztunk.
Akadtazonbanvalakiacsapatban,aki
kijelentette,hogyőügyesenfogjaama-
darat,velesemmibajnemtörténhet.
Egyalkalommalaztánelmélázott,és
ahogybontogattaamadaratahálósze-
meiközül,„telitalálatot”kapott.Leg-
közelebbmégahálóállításelőtt,első-
nekbújtkiazingéből…
Akisposzátavédettmadár,termé-

szetvédelmiértékehuszonötezerforint.
g SchmidtEgon

Kér dé sek
1.Mitgondolsz,hánykisposzáta-pár
élhethazánkban?

2.Vajonhánytojásvanafészkükben?
3.Milyenszínűekatojások?

Kisposzáta
Szerkesztette: BodaZsuzsa

Me sélnek AZ áll Atok

Vá la szok
1. kö rül be lül ki lenc száz ezer;
2. több nyi re öt;
3. sár gás fe hér ala pon fol to sak.

Különlegesbibliaiutazások
b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban kü lön le ges bib li ai uta zá so kat ele -

ve ní tünk fel. Mind egyik tör té net hez egy-egy rejt vény is tar to zik. A he -
lyes meg fej té se ket össze gyűjt ve, mind a ha tot együtt küld jé tek el szer -
kesz tő sé günk cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír já -
tok rá: Gyer mek vár. 

g ye r Me kvár

3.
Má té evan gé li u má nak 14.
fejezetében olvashatjuk,
hogymiutánJézusazötezer
embermegvendégelésének
csodájátmegtette,arrakér-
teatanítványokat,hogyül-
jenek be a csónakba, és
evezzenekátatótúlsópart-
jára.Őmégelbocsátottaa
sokaságot,ésegyedülakart
imádkozni a hegyen. Ott
voltegészenkésőéjszakáig.
Időközbenszélkereke-

dett,acsónakpedighányó-
dottahullámokközött.

HajnaltájbanJézusoda-
mentatanítványokhoz–a
vízenjárva.Amikorazok
ezt látták, nagyon meg-
ijedtek, mert azt hitték,
kísértetjönfeléjük.Jézus
ígyszólthozzájuk:
–Bízzatok,énvagyok,

neféljetek!
Ezperszenemnyugtat-

tameg a rémült tanítvá-
nyokat.Pétervisszaiskiál-
totta:
–Uram,havalóbante

vagy, parancsold meg,

hogymenjekodahozzáda
vízen!
–Jöjj!–felelteJézus.
Pétererrekiszálltahajó-

ból,éselindultavízen.Cso-
dálkozvatapasztalta,hogy
valóbanavízenjár.Amikor
azonbanlevettetekintetéta
Mesterről,ésahullámokra
figyelt, azon nyomban
süllyedni kezdett. Persze
rögtönkiabált:
–Uram,mentsmeg!
Jézuskinyújtottaakezét,

ésmegragadta.

Amintbeültekahajóba,
aszéliselállt.Atanítványok
pedigezeketazújabbcsodá-
katlátvaleborultakaMes-
terelőtt,ésaztmondták:
–ValóbanIstenFiavagy!

A há rom be tű hul lám ból
há rom szót ol vas hat tok
össze. Ha he lyes sor -
rend be te szi tek a sza va -
kat, meg tud hat já tok, mit
mon dott Jé zus a süllye dő
Pé ter nek, ami kor meg -
men tet te.
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Alátogatókakiállításiterembelépveóriásgombákkalteli
varázserdőbentaláljákmagukat,aholmegismerkedhet-
nekazerdőlakóival,ésmesebelikalandrészeseilehet-
nek.Akalandvágyórésztvevőkamúzeumegészterüle-
ténszínesvarázsgömböketkövetveaSzázalakúVarázs-
lónyomábaeredhetnek,akibármilyenképetmagáraölt-
het,hiszenkővé,varanggyá,harmatcseppéváltoznine-
kicsakegypillanatműve.
Abátorjelentkezőknekasikerérdekébenmindentu-

dásukatlatbakellvetniük!Afeladványokmegfejtéséhez
szükségüklesznémifortélyra,jóorra,élesszemrevagy
biztosfülre–noésolykorjó,haegynagyítóiskéznél
van…

Belépéskoralátogatókjátéklapotkapnak,melyállomá-
sokésfejtörőksoránvezetivégigőket.Amúzeumter-
meinvégigfutó–atermészettelésazerdőállataivalmeg-
ismertető–izgalmaskiállításésóriás-társasjátékren-
getegfelfedeznivalóvalésajándékkalvárjaalátogatókat
november2-áig.

g bzs

VarázserdőaVajdahunyadvárban
b Aki felkeresi a bu da pes ti Vaj da hu nyad vár ban ta -

lál ha tó Ma gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um ot, és je -
gyet vesz aVarázserdő–Kövesdatitokzatosgöm-
böket! cí mű ki ál lí tás ra, me se be li ka land ban és
óri ás-tár sas já ték ban ve het részt.
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g SzabóLajos

Nempehelysúlyútémamegtárgyalá-
sáravállalkozottanemzetköziBugen-
hagen teológiai szimpózium idén
szeptemberbenanémetországiBra-
unschweigben.Po li ti kai/eti kai pré di -
ká ció ma? címmelisméteurópaiho-
miletikai szakkonferencia zajlott, a
logókon és plakátokon kiegészítve
még két mondattal: „Képesek va-
gyunkrá?”„Kellezegyáltalán?”

Ak tu á lis kér dé sek a szó szé ken
A braunschweigi Predigerseminar
(prédikátorszeminárium)ésazAte-
lierSprache(nyelviműhely)gyakor-
lati teológiai tudományosműhelye
évente helyet ad az igehirdetéssel
kapcsolatos európai protestáns to-
vábbképzésnekésszakmaikonzultá-
ciónak.Amindigaktuálisésfigyelem-
felkeltőtémáknakMar tin Nic ol er-
langeni és Ale xan der De eg lipcsei
homilétaprofesszor a kitalálója és
megalapozójaesztendőkóta.
Arendezőiéstámogatóikörmost

atémaközérdekűségemiatttöbbci-
vilegyesülettel,„külsős”szakemberrel
iskiegészült,egyestikerekasztal-be-
szélgetés pedig teljesen nyitott volt
mindenérdeklődőszámára.Ezentöbb
mintszázanvoltakjelen.
JutottbővenkérdésMagyarország-

galkapcsolatbanis.Ahatárnyitásél-
ménye, demokrácia, sajtószabadság
vagyéppenafiatalabbnemzedékek
gondolkodása és Európa. A kerek-
asztal-beszélgetésenegypolitikus,egy
dél-afrikailelkész,alengyelevangéli-
kusteológiarektora,anemrégenszol-
gálatbaálltwolfenbüttelievangélikus
püspök,dr. Ch ri stoph Meyns ésjóma-
gamvettünkrészt.
Idénötödikalkalommalrendezték

meg–aszervezőkkitartóésrendkí-
vülmegalapozottelőkészítőmunká-
jaután–akimondottanaprédikáció
egyetlenspeciálisaspektusávalfoglal-
kozó európai szimpóziumot. Egyre
többérdeklődővel,ismétlődőrésztve-
vőkkelésújakkalegyaránt,minden-
esetrenövekvőlétszámmal.Azéven-
te kiadott tanulmánykötetek pedig
igehirdetés-tani csemegévé váltak a
gyakorlatiteológiaiszakirodalomban.
Azidei,rövidéstényszerűcímna-

gyon „kiadósnak” bizonyult. Ahogy
egymásutánkövetkeztekazelőadások,
észajlottakakiscsoportosmegbeszé-
lések,úgylettegyreélénkebbahangu-
lat. Szinte minden olyan izgalmas
kérdéstelőcsaltezazönmagábanis
provokatívtéma,amelyazigehirdeté-
seknaprakészelemzésébenleginkább
szóbajöhetmaeurópailégkörbenés
európaiérzésekkel.

Felszínrekerültekelhallgatottvagy
megkerülttémák.Idegennekvagytúl-
zottan világiasnak ítélt problémák.
Nemlehetettszóamegszokotttávol-
ságtartásrólsem.Kényelmetlenkérdés
voltatéma,amelyegyértelműenizgal-
masnakbizonyult,bármelyikkegyes-
ségioldalról,bármilyenpolitikainézet-
telérkezettisvalaki.Összekötöttmin-
denrésztvevőtazérzés:mindenidőt
ki kell használni, amely prédikációs
gyakorlatunkjavulásátszolgálja.

A passzi vi tás nem meg ol dás 
Aztsenki semvitatta,hogynagyon
fontosátgondolniazeurópaikeresz-
ténységaktuálishelyzetébenapoliti-
kai/etikaiigehirdetéstémáját.Deavi-
lághelyzetsemengedimeg,hogyne
foglalkozzunk komolyan a politika
szférájábanésakultúrábanfelszínre
kerülő,nagyonisazéletünkteljessé-
gétérintőproblémákkal.
Valóbanőszinténkerülnekezekaz

egyházlátókörébe?Mennyirefordul-
nakérdeklődésselatemplomiszószé-
kekenállókavilágmaigondjaihoz,kér-
déseihez? Elég Afrikára gondolni a
pusztítóebolajárványösszefüggésében,
avégtelenneklátszómenekültáradat-
raSzíriábanvagyéppenadiktatúrák
ésdemokráciáktisztulóvagyneheze-
dő állapotára figyelni a lakott föld
sok-sokpontján,akárEurópábanis.
Akisebbségek,aperemreszorulóksor-
saéppúgyégetőkérdésma,mintatúl-
kapások és a meg nem engedhető
hatalomkoncentrációkirívóveszélyei.
A közömbösség, a közöny és a

nemtörődömségsemmiképpensem
lehetegészségeskereszténymentali-
tás.Kényelmesnektűnhetapolitikai
semlegesség és a távolságtartás, de
iszonyatos következményekkel jár-
hat,eztjólismerhetjükmáratörténe-
lemlapjairól.Apasszivitásnemmeg-
oldás.Akivonulásésahallgatássem
járhatóút.Azutóbbipárévtizedkö-
zöseurópaipolitikaiértékeinekmeg-
tartásaérdekébenakereszténymeg-
szólalásnakiselkellhangozniaama-
gahelyén.
AzokjöttekösszeBraunschweig-

benaszeptemberiszimpóziumra–
közelhatvanan–,akikazigehirde-
tésrefelkészítőtantárgyakatoktatják
azeurópaievangélikusteológiaifa-
kultásokon.Arésztvevőkközöttvolt
újságíróésaktívpolitikusis,akima-
gaishíresigehirdetővoltarendszer-
váltáskor a Német Demokratikus
Köztársaságban:Rainer Ep pel mann
Berlinből. Megrázó vallomásában
egybörtöntviselt,üldözött,majdké-
sőbbaparlamentbenbizalmatkapott
ember életének lapjaiba kaphattak
bepillantástajelenlévők.

Hogy mit is jelent közelebbről a
szimpózium témája, azt Hel mut 
Sch wi er, akonferenciatudományos
vezetője,heidelbergigyakorlatiteo-
lógus-professzornyitóelőadásának
nagyonközvetlenpéldája kiválóan
szemlélteti.Egynemrégisajátélmé-
nyétmesélteel.Amikoregyvasárna-
piistentiszteletutánkijöttaheidel-
bergiegyetemitemplomból,egyarc-
rólismerősgyülekezetitagmegszó-
lította,majdbeszélgetésbeelegyed-
tek.„Na,ezisvoltegyistentisztelet!
MinthaUkrajnavagyGázanemislé-
tezne,demégaszerencsétlenafrikai
menekülteksemlettekmegemlítvea
prédikációban. Nagyon csalódtam
ebbenalelkészben…”
Aprofesszorpróbáltanyugtatniaz

idősebbtemplomlátogatót:„Azérta
záró,ökumenikusimádságbaszépen
belefoglaltaalelkészUkrajnát,nem?”
Mireígyfolytatódottadialógus:„Még
jó…Hátezisvalamimamár?”Párlé-
péstmegtéveegykicsitazértfinomí-
tottazelőbbimondatán:„Hátlegalább
ott.Deazértnekemamaiéletnagyon
hiányzottaprédikációból!”
Nemkönnyűazigazságotmegta-

lálniegyilyenhelyzetben.Detény,
hogysokakbanélazőszinteelvárás
az igehirdetésekkel kapcsolatban:
legyenérzékenyazidőszerűkérdé-
sekre.Vállaljafelezeket,éssegítsen
eligazodniazéletünketszorítóésiz-
gató politikai, etikai kérdésekben.
Vagyistörekedjenazigehirdetőar-
ra,hogyazigehallgatóknakazélet-
ben való tájékozódását segítse, és
„töltsefel”őketteológiailagkorrekt
tartalommal.Hiszenahangzóevan-
géliummindennapimagatartásunkat
ésviselkedésünketbefolyásolja!

Mit ne ve zünk po li ti kai/eti kai
pré di ká ci ó nak? 
Mielőttbárkiazthinné,hogyapoliti-
kaivagymásképpenfogalmazvaetikai
prédikációnvalamilyenaktuális,eset-
legpártpolitikaivagyideológiaimeg-
határozottságotértateológiaimegkö-
zelítés, ezt gyorsan el kell felejteni.
Olyanigehirdetésiirányvételtértünk
rajta,amelybenérződikakörültekin-
tés,atájékozódás.Kifejeződikazag-
gódásésaféltésazembertársakélete
iránt.Olyanszószékigondolatformá-
lástjelent,amelyneksoránazalapige
alaposésteológiaiértelembentényleg
elmélyültmegértéseutánnembújikel
aprédikátoraszövegmögé,hanem
bátrankonfrontálazélettel.
Amaiélet,amaitársadalomlegiz-

galmasabbkérdéseikerülnekazélősza-
vas,elkötelezettevangéliumiüzenet
megvilágításába.Nemamaiaktuali-
táskerülbeleazigébe,haneméppen

azigeébreszt,józanítéstanítakon-
textusjobbmegértéséreéskezelésére.
Nagyhiányosság,amikornemérke-

zikéletközelbeahirdetettige.Hamis
tisztaság az, amikor szóvirágokban
vagymesélgetésben,esetlegszemélyes
történetecskékbenmerülkiaszószé-
kitizenötpercvasárnapdélelőttönként.
Kényelemből, készületlenség miatt
vagytájékozatlanságbóléppcsakava-
lóséletmaradki.
Az egészségesen politikai/etikai

igehirdetésmindigempatikusprédi-
káció.Rátalálakorrektútvonalraezen
a nehéz területen, ha kellőképpen
megalapozottésvalóbanmegmunkált
prédikációrólvanszó.Evangélizációs
alapon, lutheri teológiai prioritással
vagyéppentörténetkritikaiveretesség-
gelismeglehetérkeznioda,hogyaz
etikanemkioktatóanésnemfölénye-
sen, hanem párbeszédkéntmellénk
szegődikatemplompadban,éselkez-
dünkbeleérzőngondolkodniakörnye-
zetünkről,embertársainkról.
Azigehirdetővelelindulegyolyan

dialógus,hogyazelhangzószóvaló-
banérintiazéletünkaznapiállapotát.
Errepedigelemiszükségünkvanamai
átpolitizáltkörnyezetben.Nemadirekt
ésolcsópolitikaiszólamokra,hanem
azérettéskifinomult,felemelőésto-
vábbsegítő,azéletetmegnemkerülő
politikaigondolatokra.Eztvállaltákne-
héz időkben eleink a szószékeken
azért,hogysegítőútmutatásttanulja-
nakazigehallgatókatemplomiigehir-
detésből.
Perszeadöntőkérdésaz,hogyantu-

dunkilyenprédikációtmondaniúgy,
hogynelegyensetúlzottanautoriter,
sebehódoló,megalkuvómagatartásés
megnyilvánulás.

Rend ha gyó sé ta a vá ros
szó szé ke i hez
Di e ter Ramm lerbraunschweigiteoló-
giaiigazgatószokatlanvárosnézésrevit-
tearésztvevőketazegyikdélutánavá-
rostemplomaiba.Hat–különbözőtör-
ténelmikorokbanavárostemploma-
ibanelhangzott–politikaiprédikáció-
részletetolvasottfelhatszószéken.
Mindegyik templomban ott várt

minketazalelkészis,akimaprédikál
vasárnaponkéntazadottszószéken.
Rövidrészletarégiektől,majdegyak-
tuális kérdés a mai prédikátorhoz:
miavéleménye,szokott-eönmapo-
litikaiprédikációtmondani?
Hamarjöttekaválaszok.Volt,aki

kevésbé,ésvolt,akinagyonkonkrétan
vallottarról,hogykinemhagynáaz
aktuáliskapcsolódásipontokat.Lehet,
hogynéhányemberneknemtetszik,
hafoglalkozunkazzal,amikörülvesz
ésmeghatározminket,demárJézus-

nálésatanítványoknálisezvoltaz
alaphelyzet.Pálapostolrólnemisbe-
szélve:csakazhangzottel,amiazak-
tuáliskornakésazottélőembereknek
amindennapi,egyénivagyközösségi
élő,valódikérdésevolt.A„köz”témá-
jatermészetesrészelettakezdetipré-
dikációknak.Amimellettnemlehetel-
menni,amellettnemismentekela
koraikeresztényigehirdetők.Amiben
mindenkinek véleményt szükséges
formálnia, abban a gondolatindító
szavaknemmaradtakel.
Vajonelmondhatóezmaamikör-

nyezetünkben is? Elgondolkodtam
rajta:nemislennerosszegyilyensé-
ta,egyhomiletikaivárosnézésBuda-
pesten.Arégiekigehirdetéseibőlfel-
olvasniegy-egyérdekesésakkorköz-
ügyeketérintőrészletetésmegkérdez-
niamaiaktól,vajonőkmitisgondol-
nakamaietikai/politikaiprédikáció-
ról.Vállalkoznakrá?Fontosnaktart-
ják?Szükségvanrá?Vagyinkábbake-
vésbéveszélyesésakevésbéfárasztó
utatjárják?
Asteril,azaktuáliskötődéstkike-

rülőbeszédnehezenfejlesztiésneme-
sítiazigehallgatógondolkodásátésér-
zésvilágát.Hanincsteológia,hakevés
akonkrétüzenetamaiéletkérdése-
ihez,haaprédikátornemkezdelbe-
szélgetniatemplompadbanülővel,ak-
kor bizony üresen térnek vissza a
szavak.
Úgy vélem, érdemes elgondol-

kodniazon,hogymekkoralehetőség
ésmilyenelkötelezettségaz,hogyIs-
tenüzenetétéppen2014-benhirdet-
heti valaki, és éppen ott, ahol ezt
mostteheti.Azaktuáliskörnyezet,az
emberekszereteteésvédelmesoha-
sem rossz kapcsolópont. Kemény
szavak,lágyabbmondatokegyaránt
kellenekmaisaszószékeken.Kényes
témák,furcsakérdések,deazéletün-
ketalapjaibanérintőksemmaradhat-
nakel.
Apolitikaésazetikahiteleskuta-

tásaésatisztességesvéleménynyilvá-
nításnemtűnhetelaszószékről,mert
aprédikációnakszervesrészei.Arra
azonbannagyonvigyáznikell,hogy
korrekt,hitelesésahitünkbenmeg-
küzdött,becsületesmondatokszüles-
senek.Azetikaiirányultságúprédiká-
ciótagyakorlatbanjoggalelvárjákaz
emberek,ésnekünk,igehirdetőknek
isvanerreteológiaiküldetésünk.Acé-
lunkpedignemlehetmás,mintúgy
hirdetniazigét,hogyazfelelősszabad-
ságra mint igazán Krisztus-követő
életformára segítsen igehallgatót és
igehirdetőtegyaránt.

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem rek to ra

Politikai/etikaiprédikációma?
TeológiaiszimpóziumBraunschweigben

Azelsőnagyobbkérdésköraz,hogy
esetlegnemközépkorivagykoráb-
bihamisítványrólvan-eszó.Atex-
tíliánkirajzolódóképanatómiailag
ugyanakkor olyan precíz, hogy
megalkotásához–ahamisításhoz–
a középkor tudósának még nem
voltelegendőanatómiaiismerete.
Ráadásulaleplentalálhatótöbbtu-
catvirágporfajtaösszhangbanvan

azzalafeltételezéssel,hogyakétév-
ezred során a textília a Jeruzsá-
lem–Edessa–Konstantinápoly–Cip-
rus–Franciaország–Itáliaútvonalat
jártabe.
Kétségeket ébreszt azonban az

úgynevezettszénizotópos(14C)vizs-
gálat,amely1300környékéreteszia
vászonkeletkezésénekkorát.Igaz,e
vizsgálat megbízhatóságát viszont

megkérdőjeleziazatény,hogy1532-
ben jelentőstűzkárérteatextíliát,
amelyígyavélelmezettrégikorához

nemillőmértékbendúsulhatottfel
14Cizotóppal…
Akövetkezőkérdésköraz,hogya

passiótörténetalapjánvélelmezhető
foltokvannak-ealeplen.Tény,hogy
ajeruzsálemikeresztrefeszítéseka
középkoripassióábrázolásoktólelté-
rőmódon történtek, és a lepel az
előbbivelvanteljesösszhangban.
Abiztatóeredményekmellettper-

szeekérdéskörnekismegvanama-
ga14C-problémája:alepelfoltjainin-
csenekugyanisösszhangbanazzal,
hogy„az a ken dő, amely a fe jén volt,
nem a lep lek nél fek szik, ha nem kü lön
össze gön gyö lít ve, egy má sik he lyen”.
(Jn20,7)
Azellentmondásfeloldásáravan

olyanmeglepőfelvetésis,hogyebib-
liaiszakaszeredetigörögszövegéthi-
básanjegyeztékle–merthogyegy
hozzáhangzásbannagyonhasonlító
másik mondat viszont már össz-
hangbanlennealepelfoltjaival.

Megkerülhetetlenavégsőkérdés:
haamegvizsgáltszámtalanvonatko-
zásegyikesemzárjakialepelerede-
tiségét,akkorvégüliseredeti,vagy
sem?
Haeltekintünka14C-problémától

ésaBibliaátfogalmazásától,illetveat-
tól, hogy tizenhárom évszázadon
keresztülmiértnincshitelesírásos
nyomaalepelnek,akkorténylegna-
gyon nem kizárt az eredetisége.
Csakhogyasoktucat„nagyonnem
kizárt”együttiscsakannyitjelent,
hogy„nemkizárt”.
Ezenapontonördögierővelcsá-

bítakegyesrajongásbólelkövethe-
tőlogikaihiba,éskétségetkizáró-
an bizonyítottnak tekintjük azt,
amithinniszeretnénk.Holottilyen
kegyescsúsztatásrasemmiszüksé-
günk,mertahitünket legkevésbé
sembefolyásoljaatorinóihalottile-
peleredetiségénekkérdése.

g PrőhlePéter

b A ró mai ka to li kus egy ház az olasz or szá gi To ri nó vá ro sá nak Ke resz -
te lő Szent Já nos ról el ne ve zett ka ted rá li sá ban őriz egy kü lön le ges tex -
tí li át, me lyet a hí vők egy ré sze Jé zus ha lot ti lep le ként tisz tel. E to ri -
nói ha lot ti le pel sor sa 1357-től min den két sé get ki zá ró mó don do ku -
men tált. An nál több két sé get vet nek fel az azt meg elő ző év szá za dok…
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ok tó be ri sze re tet ven dég sé gén dr.
GalliIstván ügy véd, cím ze tes egye te mi do cens (képünkön) tar tott is -
me ret ter jesz tő elő adást a le pel ere de té nek ku ta tá sá ról. 

Lepelkérdések

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
T

e
le



 e 2014.október19. EvangélikusÉletkrónika

istentiszteleti rend • 2014. október 19.
Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mt 22,34–46; 2Móz 20,1–17. Textus: Kol 3,17–4,1. Énekek: 362., 444.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)D.SzebikImre;de.10.(úrv.,német)
JohannesErlbruch;de.11. (úrv.)BaliczaIván;du.6.BaliczaIván;Fébé, II.,
Hűvösvölgyi út 193. de.fél10.(úrv.);Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.
SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)Fodor
Viktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.10.(úrv.,összegyülekezés
napja)NémethZoltán;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.(családi)Jakab
Béla; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV., Megyeri Klub, Megyeri út 207. de.9.SolymárPéter
Tamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.
11. (úrv.)CselovszkyFerenc;du.6. (úrv.) ifjúsági istentisztelet;Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17. de.11.(úrv.)AradiGyörgy;Józsefváros, VIII., Üllői út
24. de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(úrv.,szlovák)
GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.GombkötőBeáta;
Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;de.fél11.(úrv.,zenésistentisztelet)dr.Blázy
Árpád;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI., Németvölgyi út 138. de.9.dr.
BlázyÁrpádné;Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)Balicza
Iván;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;de.negyed
12.KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.GrendorfPéter;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TóthOrsolyahatodévesteológus;du.
6.(zenésáhítat);XIV., Gyarmat u. 14. de.fél10.TóthOrsolyahatodévesteológus;
Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota, XV.,
Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cinkota, XVI., Rózsalevél u.
46. de.fél11.VetőIstván;Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.9.VetőIstván;
Árpádföld, XVI., Menyhért u. 42. (református templom) du.3.VetőIstván;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.NagynéSzekerÉva;Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de.9.DarvasAnikó;Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.11.Darvas
Anikó; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Szabó Lajos;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de.8.dr.Korányi
András;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.10.DeákLászló;XIX., Hungária
út 37. de.8.DeákLászló;Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJános
Sámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár, XXIII., Otthon Közösségi
Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;Budaörs, Szabadság út
75. de.10.EndreffyGéza.

2014. október 20. 
Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI., Magyar tudósok krt. 3. du.fél8.hétindító
istentisztelet.

2014. október 23. 
Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.SmidéliuszGábor.
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Öku me ni kus tu do má nyos ülés
Az eti ka, va la mint a hit- és er kölcs tan ok ta -
tá sá nak né hány spe ci á lis kér dé se címmel
ökumenikus karakterű tudományos ülés
leszoktóber22-éndélután2óraikezdettel
aNémetvölgyiút138.sz.alattiökumenikus
templomban.Meghívókérhetőa20/775-
3772-esmobilszámon.

el hunyt dr. bö röcz eni kő
AMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosLevéltárának
munkatársa,dr. Bö röcz Eni kő evangélikuslelkészoktóber1-
jénelhunyt.Templomibúcsúztatójanovember22-én,szom-
baton13órakoraDeáktéritemplombanlesz.Azelőzetestá-
jékoztatásacsaládközlésénalapul,ahivatalosgyászjelentés
közzétételeakésőbbiekbenvárható.

f Evan gé li kus.hu

Azártatlanságemlékművét,Ador já -
ni End re kolozsváriszármazásúszek-
szárdiszobrászművész(képünkön) al-
kotását az evangélikus-lutheránus
püspökség belső udvarán avatták
fel.Abronzszobortérdelőnőalakot
ábrázol,akinektestétrepedésekte-
szikátláthatóvá.Aszobortalapzatán
egylatinnyelvűHoratius-idézetol-
vasható:„Nonomnismoriar”(Nem
halokmegegészen).Azemlékművet
megáldották az erdélyi történelmi
magyaregyházakpüspökei.
Az evangélikus püspöki temp-

lombantartottmegemlékezésenKe -
le men Hu nor korábbiromániaimi-
niszterelnök-helyettes aztmondta:
nemlehettudni,mivelgazdagította
volnavárosát,országátazazsidókö-
zösség,amelyodaveszettanáciha-
láltáborokban, nélkülük azonban
mindannyianszegényebbeklettünk.
ARomániaiMagyarDemokrataSzö-
vetség (RMDSZ) elnöki tisztségét
betöltőpolitikusa20.századlegna-
gyobbtragédiájánaknevezteaholo-
kausztot.Hozzátette:ébrenkelltar-
taniazemlékezetet,hogysohaneis-
métlődhessen meg. Elmondta, a
többség minden korban kollektív
felelősségetviselaveleélőkisebbsé-
gért,ésszabadcsakakkorlehetaz

ember,haakörülötteélőkisszaba-
dok.

Már ton Áron erdélyirómaikato-
likus püspöknek és Já ro si An dor
kolozsvárievangélikuslelkészneka
zsidóközösségmellettikiállásátKe-
lemenHunoris,Sch wartz Ró bert, a
kolozsvárizsidóhitközségvezetője

és dr. La tor cai Csa ba, a magyar
kormánykiemelttársadalmiügye-
kértfelelőshelyettesállamtitkárais
megemlítettebeszédében.Ahelyet-
tesállamtitkárelmondta,aszolida-
ritásmegnyilvánulásaésabűnösök
elítélésehozzásegíthetamegbékélés-
hez.(A ko lozs vá ri em ber men tő es pe -
res 1944 ka rá cso nyán a mag nyi to -
gorsz ki fo goly tá bor ban halt meg.)

LatorcaiCsabakitértarrais,hogy
Magyarországkormánya„azáldoza-
tokravalóemlékezés,abűnökelíté-
lése,azigazságkimondásaésameg-
békélés szolgálatának jegyében”
2013–2014-bentöbbminttízmilliárd
forintotfordítazsidóközösségektá-
mogatására,amagyarzsidóörökség–
különöstekintettel isazsinagógák
–megóvására,továbbáemlékhelyek
és emlékközpontok létrehozására,
működtetésére.
SchwartzRóbert„lelketmelenge-

tőnek”nevezte,hogyolyanmegem-
lékezésenvehetrészt,amelyetnem
zsidókszerveztek.

A megemlékező istentiszteleten
Ador já ni De zső Zol tán evangélikus
püspökKáinésÁbeltörténetétidéz-
veállapítottameg,hogyatestvérgyil-
kosságakultúrák,acivilizációszü-
letésénélisottvolt.
Akolozsváriholokausztmegemlé-

kezésszerdántudományoskonferen-
ciávalfolytatódott.

g MTI

EmlékműavatássaltisztelegtekKolozsvárott
aholokausztáldozataielőtt

b Em lék mű ava tás sal és gyász is ten tisz te let tel kez dő dött ok tó ber 7-én, ked -
den dél után Ko lozs vá ron az a meg em lé ke zés, ame lyet a ho lo kauszt ál -
do za ta i nak tiszteletére szer ve zett a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház. Het ven év vel ez előtt Ko lozs vár ról mint egy ti zen nyolc ezer zsi -
dót de por tál tak, akik kö zül csak ke ve sen él ték túl a ha lál tá bo ro kat.

h i r d e T é s e K

Világháborúsbélyegek
amúzeumban

Az első világháború kitörésének
centenáriumaalkalmábólnyíltkiál-
lításafővárosVII.kerületébentalál-
hatóBélyegmúzeumban.AHá bo rú

és bé lyeg – Az el ső vi lág há bo rú a fi -
la té li á ban címűtárlatotPrőh le Ger -
gely, azEmberiErőforrásokMinisz-
tériumánaknemzetköziéseurópai
uniósügyekértfelelőshelyettesál-
lamtitkáranyitottamegoktóber7-
én.KöszöntőtSzar ka Zsolt, aMa-
gyarPostaZrt.vezérigazgatójamon-
dott,közreműködöttSzvo rák Ka ta -
linKossuth-díjasénekművész,azal-
kalomházigazdájapedigNi ko dém
Gab ri el la, aBélyegmúzeumigazga-
tója volt. A kiállítást Sza bó Je nő
rendezte.
A2015.május15-iglátogathatótár-

latazelsővilágháborúnaknemcsak

ahazaivonatkozásaitmutatjabe,de
–köszönhetőenamúzeumgazdag
világanyagának–azösszesföldraj-
zihelyszínfontosabbeseményeirőlis

áttekintéstnyújt.Aharcmezőkvéres
valóságát a bélyegritkaságok kép-
anyagamellettsokszoralövészárkok-
bólírtképeslapokmegrendítőüze-
neteihozzákközelebbalátogatók-
hoz,debepillanthatunkpéldáulaz
Osztrák–MagyarMonarchiatábori
postájánakműködésébeis.

g BodaZsuzsa

Há bo rú és bé lyeg – Az el ső vi lág há -
bo rú a fi la té li á ban. Bé lyeg mú ze um,
1074 Bu da pest, Hárs fa u. 47. Nyit va
tar tás: hét fő ki vé te lé vel min den nap 10
és 18 óra kö zött. Fel nőtt jegy 500 fo rint,
ked vez mé nyes jegy 250 fo rint.
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Létezik egy hamiskártyásmondás,
melyszerinthanemtudod,hogya
kártyaasztalnáléppenkitvernekát,
akkor az te vagy…Ennek az egyik
modern,internetesüzletiváltozataaz,
hogyhanemtudod,hogyegywebol-
daléppenmilyenterméketakarelad-
ni,akkorbizonytéged.Perszenem
közvetlenülaszemélyedet,hanema
figyelmedet,azadataidatvagyazin-
ternetestevékenységedlenyomatait.
Amikorugyanisaböngészőthasznál-
juk, nyomokat hagyunk magunk
után,amelyeketakülönbözőrendsze-
rekösszekapcsolhatnakésfelhasznál-
hatnak működésük hatékonyabbá
tételéhez.
A hatékonyság persze sok min-

denttakarhat.Annakidejénazegyik
magyaringatlanközvetítőoldaléppen
azértvásároltmegegyidőjárás-jelen-
tésselfoglalkozószájtot,hogyazin-
formációkatösszekapcsolja:alátoga-
tómegadja,hogymelyikvárosidőjá-
rásárakíváncsi,ésonnantólkezdveaz
ingatlanosoldalonvagybárhol,ahol
annakreklámjafut,márazadottvá-
roskiadólakásaitlátja.Amódszerha-
tékonyéshasznos:egybudapestitál-
talábanbudapestikiadólakásokérde-
kelnek,teljesenfeleslegesnekiszom-
bathelyialbérleteketmutatni.
Atechnológiasajnosarraisreme-

külhasználható,hogyegycégasaját
profitjátoptimalizálja,mégpedigúgy,
hogyakülönbözővásárlóknakkülön-
bözőárakatmutat.Azinternetenel-
szórtnyomokannyiraszerteágazóak,
hogykülönfélematematikaialgorit-
musok könnyedén kiszámolják,
mennyiveltöbbetvagyunkhajlandók
fizetnivalamiért,hanemismerjüka
többiekáltalfizetettárat.
Az elmúlt időszakban számos

esetbenderültfényarra,hogyaleg-
többennemigenfoglalkoznakadata-
ikvédelmével,havalamilyenkézzel-
foghatódolgotkapnakcserébe.Egy
ingyenesenjátszhatóokostelefonos
alkalmazáskönnyenvesziráazem-
bereket, hogy a teljes facebookos
kapcsolatihálójukatfelfedjék,ésafej-
lesztőcégrendelkezésérebocsássák.

Csak kevesen jutnak el odáig,
hogy alternatív megoldásokat ke-
ressenekanagycégekrendszereivel
szemben.Azelmúlthetekegyikslá-
gertermékelettazEl lo (http://el lo.co).

Ezolyanközösségioldalkénthirdeti
magát,mintamelysohanemjelen-
tetmegreklámot,éssohanemadja
elafelhasználóiadatokat.
Az„anti-Facebookként”elhíresült

kezdeményezésközzétettmanifesztu-
maalapjánabbantérelatöbbioldal-
tól,hogynemhajlandótagjaittöbbé
terméknektekinteni.Üzletimodellje
pedigazáltaltehetiműködőképesséaz
ötletet,hogyatagokegyrészénekpré-
miumszolgáltatásokatkínálmajd,így
ajólbeváltfre e mi um modellszerint
kevésfizetőtagfogjaeltartaniazokat,
akikcsakarendszeringyenesrészét
használják.Aképetkicsitárnyaljaaz,
hogyavállalkozásnemréghatalmas
kockázatitőkétfogadottel–errőlazt
tartják,hogymárisazelsőlépésvolt
ahhoz,hogyafelhasználókmégsele-
gyenekteljesbiztonságban.

AzEl lo irántiérdeklődésjelenleg
akkora,hogycsúcsidőbenóránként
mintegy negyvenezer felhasználó
kérrámeghívót.Hogyaztána re-
gisztrációutánjóeséllyelneishasz-
nálja többet. A rendszer felülete
ugyaniserősenminimalista,fekete-
fehér, de komoly használhatósági
gondokvannakvele,ésezeketamás
oldalakhozszokotttagoknemfeltét-
lenül veszik könnyű akadályként.
Emellettarendszeráltalkínáltfunk-
ciókszámaiselégcsekély.

Akevésszolgáltatásperszenem
feltétlenülakadályaarendszerelter-
jedésének;elvileganagyonsikeres
alkalmazásokjórészecsupánegyet-
lenfeladatotoldmeg,deaztalehe-
tőlegjobban.Arövidszövegesposz-
tokra ott van például a Twit ter,
amelynekvalószínűlegsokáignem
akadméglegyőzője.PéldáulaSub -
le vel (http://sub le vel.net) szinténa
minimalizmustésazegyszerűséget
méltatja,éshasznoslehetkisebbkö-
zösségekkommunikációsfelülete-
ként,deazEl ló val szembenvalószí-
nűleg inkább csak hobbirendszer
marad,nemjutelazelsőbefekteté-
séig.Bártalánnemisakar.
Alényegrészbenúgyisaz,hogya

webamainapigmegőriztesokszínű-
ségétésérdekesprojektjeit.

g N.B.

Ello,szia!
e g yH áZ é s vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

nyílt nap az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye te men
AzEvangélikusHittudományiEgyetemszeretettelmeghívmindenér-
deklődőközépiskolástésgyülekezetitagotanovember12-én,szerdareg-
gel8.30-korkezdődőnyíltnapjára.Jelentkezéslegkésőbbnovember7-
igebédigénymegjelölésével.Továbbiinformációarektorihivatalban:1141
Budapest,Rózsavölgyiköz3.Tel.:469-1051,20/824-9263.Fax:363-7454.
E-mail:teologia@lutheran.hu
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g FüllerTímea

Szí ves tü rel mem és meg ér té sem 
Kellenevalamitankolóhely,mertszí-
vestürelmemésmegértésemtartálya
kicsinekbizonyulmostanában.
Nemutaztamvonatonévekig,ben-

nemmégazaképéltaközlekedésnek
erről a módjáról, hogy ugyan órát
igazítaninemlehetazátlagosvonat-
induláshoz,dehaazemberigazánidő-
benakarérkezni,választhatjaazinter-
cityt.Igaz,hogypótjeggyel,deakkor
biztosanpontosanérkezikmajd.
Állok a siófoki vasútállomáson–

minden vonat következetesen húsz
percetkésik.Kérikszívestürelmünket
és megértésünket. Van személyvo-
nat, és van expressz, gyors és IC,
amelyresajnosmárcsakelsőosztály-
ralehethelyjegyetváltani.Azazonban
közösbennük,hogykésnek.Általában
húszpercet.
Budapestfeléfélútonhallgatoma

sárbogárdimegállóhangosbemondó-
ját:azICelőreláthatólaghúszpercet
késik.Azellenkezőiránybólérkező
előbbcsaktizenötöt,aztánlassanaz
iselériahúszat.Aközönségessze-
mélyvonatmegvárjaőket,hogyegy-
általánelindulhasson.Akésésemár
az első pillanattól biztosítva van.
Nem is kell hozzá időjárás, útvi-
szony,pályafelújítás.Adódikahely-
zetbőlmagátólértetődően.
Apontosságakirályokudvariassá-

ga.Kevésmanapságakirály…

A mi min den na pi vi zün ket… 
Vizetinninemnagydolog.Azember
csakmegnyitjaacsapot,ésmárfolyik
is.Aboltokpolcainhívogatóancsillog-
tatjákfelénkPET-palackjaikatazás-
ványvizek,forrásvizek.Magyarorszá-
gonnincsvízhiány.Idénmégesőisvolt
bőven.Nemhittemvolna,hogyépp
mostfogommegtapasztalni,mekko-
rakincsvanabirtokunkbanészrevét-
lenülnapmintnap.
Atengelicivízkülönösenízletesés

jóminőségű.Deszeptemberelejénfer-
tőzöttnektalálták,ésezazonnaliintéz-
kedéstkövetelt.Jöttakörlevél:avíz
csakforralásutánfogyasztható,afa-
luközpontban lajtoskocsi áll, abból
lehethazavinniakívántmennyiséget.
Érvényesvisszavonásig.
Éstelnekanapok.Néhaelfeledke-

zünkmagunkról,ésösztönösenbele-
iszunk a csapból folyó vízbe. Sose
gondoltam,hogyilyenszintenfüggaz
életemminőségeettőlazapróságtól.
Belekortyolokatenyeremenlecsurgó
vízbe:nemvízízevan.Fehéres,ellen-
séges, fertőtlenítőszagú, félelmetes.
Elszomorító.
Aforraltvízzeltelipalackokatoda-

készítettemacsapokmelléemlékez-
tetőnek.Tudatosítanikellmagunkban,
hogycsakebbőltölthetünkinnivalót.
Napontasokszor.Éscsomagolnikell
aziskolábamenőgyereknekazuzson-
namellévizetis.Különös,megrázó.
Mitalánlassanvisszakaphatjukafi-

nom,tisztavizünket,deazótagyakrab-
bangondolokazokra,akikmindennap
így élnek. Akiknek ez az állapot a
hétköznapi.

Gesz te nye sze dés 
Avadgesztenyemáregészkicsikorom-
banakedvencemlett.Nemafigura-
készítésmiatt,amelyhez–valljukbe
–mindigkellegyfelnőtt,akielőfúrja

akeményhéjat,közbenmegbeleszól,
hogymihogyanlenneaz„igazi”.
Inkábbcsakgyűjtögetniszeretem.

Fényes, finoman sima, sokféle, jó
megfogni.Azemberösszeszedegeti,
gyönyörködik benne, örül neki, és
aztánnincsvelegondjatovább.Nem
kellalbumbarendezgetni,bosszankod-
ni,hogyabbólmárhárompéldányais
van,amásikatmegsehogynemsike-
rülbeszereznie.
Csakjó,hogyvan,legfeljebbcélba-

dobóstjátszunkvele,végülahóember-
készítésnélelhasználjukszemnek.És
nincsazemberneklelkiismeret-furda-
lásaakkorsem,haezutánhagyjaföld-
déválni.
Ámazelmúlthetekbenegyretöbb

felnőtt embert láttam az árkokban
vödrökkel,zsákokkalsorakozni.Vad-
gesztenyétgyűjtöttek.Komoran,fárad-
tan,rosszkedvűen.Aszeptemberne-
héz hónap volt, a gyerek iskolába-
óvodábament,jönahideg,fűtenikell
nemsokára. A szüretre alig hívják
őket, idénkevésaszőlő.Gesztenyét
gyűjtenek,ésleadják:huszonötforin-
totkapnakkilójáért.Megdöbbentazár.
Ottállokvelükazárokban.Hajlado-

zom,dobáloménis,agesztenyetom-
pán koppan a vödörbe. Nincs idő
megnézni,megsimítani.Amelyiknek
zöldhéjavanmég,aztsemcsodálkoz-
va,várakozvatörjükfel,mintagyere-
keimmel,hanemtürelmetlenül,szin-
tedühösen.„Gyeremárelő,teljesa
zsák!”Háromésfélóraalattmajdnem
százkilótgyűjtöttünkhárman.Elvit-
temazsákjaikatautóvalagyűjtőhelyig,
különbenbiciklintoltákvolnamégtíz
kilométerenát…

Va la mi kék…
Kék,mintazég,amelyre felnézünk,
kémlelveafelhőket.Amelylehetderűs
vagyborús.Amelytőlpicitmindannyi-
unknakmásleszahangulata.Amely-
hezigazodunk,mertőnemigazodik
hozzánk. Kék, mint a víz, amelybe
örömmelcsobbanunkbele.Amelyál-
landóanmozog,hullámzik,változásá-
banváltozatlan.Nyáronhűsít,felfris-
sít,dehidegbeninkábbóvakodunktő-
le,mertfélünkamegfázástól.Amely-
benmásképpérezzükasúlyunkat,a
mozdulatainknehézkesebbekebbena
közegben,detudunkbennelebegniis.
Kék,mintavíz,amelyetmegiszunk.

Amely tulajdonképpen nem is kék,
csak a képzeteinkben az. Amelyet
észresemveszünk,havan,defélelme-
tesenmegbonyolítjaazéletünket,ha
nincs.Könnyedénbesoroljukihatóés
ihatatlankategóriába,pedigszámtalan
ízárnyalatavan.Tudjuk,mégisritkán
szánjukrámagunkat,hogyelsétáljunk
egyigazánjóforrásig.
Kék,vagyisblue –mintabluesze-

ne.Mélabúsésédes,felkavarésmeg-
érint,ringatésrázogat,bizserget,afü-
lünkbemászik,nemhagynyugodni.
Nemállhatunkúgytovább,hogyne
hatnaránk.
Akékazautizmussalélőembertár-

sainkszíne.
Itt élnek közöttünk. Mint a sok

kékség.Kicsitmegfoghatatlanok,mint
bárkimás…Csupánszeretetreésel-
fogadásravágyók,mintbárkimás…
Kicsitegyszerűek,éskicsitbonyolul-
tak,mintbárkimás…Kicsitmegha-
tározhatatlanok,kicsithasonlóak,ki-
csitegészenmások,mintbárkimás…
Valamimég–„kék”…

Hétköznapi
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Va sár nap (ok tó ber 19.)
Az Úr pe dig Sá mu el lel volt, és sem mit sem en ge dett föld re hul la ni igé i ből. 1Sám
3,19b(1Thessz1,5a;Mk12,28–34;Róm14,17–19;Zsolt119,169–176)Sokszor
gondolomazt,hogyIstencsakanagyokat,bibliaiszereplőket,prófétákat,
királyokat,apostolokattartjaszámon.Aszolgálatra,küldetésre,feladatrafel-
kenteket.Csakőkkaptakigazánaszeretetből,azelfogadásból,azéletüze-
netéből.Mindezekellenérehihetemazt,hogySámuelszava,amelyetIsten-
tőlkapott–gazdagonésbőségesen–,ugyanúgynekemisjuthat.Éshamár
jutott,áldássáválhatazéletem.

Hét fő (ok tó ber 20.)
Jé zus így szólt: „Bol do gok vagy tok, sze gé nyek, mert ti é tek az Is ten or szá ga.” Lk
6,20(Zsolt9,19;1Thessz4,9–12;Jel1,1–8)Visszhangzikafejemben:„…ke -
vés re van szük ség, va ló já ban csak egy re” (Lk10,42)–mondjaJézus.Akevés
annaköröme,hogyottlehetek,aholéppenvagyok,annyitulajdonnal,amennyi
éppenvan.Kevés:Istenreszegezetttekintet,nyitottfül,érzékenyítettfigye-
lem,odaszenteltidő.Alehetőlegkevesebb,amitadhatok,ésegybenaleg-
több,amitkaphatok.Aszegénységnemjelentelkobzottvagyontvagylehe-
tőségeknélküliéletet,inkábbcsakennyit:elégedettlehetekéletemmel,mely-
benIstenszeretetebugyolálbeengem.

Kedd (ok tó ber 21.)
El ha tá roz tam, hogy be val lom hűt len sé ge met az Úr nak, és te meg bo csá tot -
tad bű nö met, amit vé tet tem. Zsolt32,5b(Kol1,14;1Tim1,1–8/9–11/;Jel
1,9–20)Ennyiazegész:adokéskapok.AzIstennelvalókommunikáció-
ban a legnagyobb, legmélyebb, legmeghittebb kapcsolat eredménye.
Amikormárnemakaroknagybetűs„valaki”lenni.Amikorszégyellemaz
életemet,mertvalójábansenkivagyokabecses,anemes,atisztaValaki
előtt,akiszállástakarvenninálam.Ésénadok:bevallom.Őad:megbo-
csát!Természetesösszefüggésez,decsakegyüttműködikIstencsodála-
tosrendszerében.Amipedignekemmarad,azatisztaszívéskézszabad-
ságaésalélekfelkészültsége.

Szer da (ok tó ber 22.)
Így szól az Úr: Ha ki ált hoz zám, meg hall ga tom. Zsolt91,15(Róm10,12;Éne-
kek8,4–7;Jel12,1–6)Üvöltve,kétségbeesve,majdmegtörve,végülalázat-
talésfélve,demegszólítottamazIstent.Manembeszéltem,mertrájöttem,
hogynemazindulatom,nemahangerőm,nemahangulatomadöntő.Nem
aszavaksúlyaviszielőreazügyemet,hanemaszívemszándéka.Macsönd-
benmaradtam.Ésaztremélem,hogyebbőlahangtalanságbólhozzakiIs-
tenalehetőlegtöbbet:ajót,amelyetfelajánlokneki,hogymegtörténhessen
bennemazújteremtés,ésrátekintveőaztmondhassa:„Íme,ezigenjó!”Igen,
maőveleegyüttcsendbenmaradtam.

Csü tör tök (ok tó ber 23.)
Mi ért pe rel tél Is ten nel, hogy egyet len szó ra sem ad vá laszt? Hi szen szól az Is -
ten így is, meg amúgy is, de nem tö rőd nek ve le. Jób33,13–14(Mt16,3b;Ap-
Csel6,1–7;Jel12,7–12)Másnyelvenbeszélek,vagymásnyelvenszólítmeg
engemazIsten?Aznemlehet,hogyneértsemőt!Hozzámszól,éssüketma-
radokszavára?Biztos,hogyvelemvanabaj?Marájöttem:nem„baj”van,
csaknemhagyomőtbeszélni.Rendszeresenbelevágokaszavába,csaksi-
ettetniakaromőt.Marájöttem,meghallgatengem:válaszol,kezdeményez,
kérdez,kérdéseimrefelel,becézget,időnkéntrámrivall,olykorolyatüzen,
aminemtetsziknekem.Sokszoraztmondja:„Nem!”Máskorazt:„Igen!”Ma
rájöttem:alényegakettőnkakaratánakkülönbözőségébenrejlik.

Pén tek (ok tó ber 24.)
Ra gasz kod ja tok vi szont Is te ne tek hez, az Úr hoz, aho gyan a mai na pig tet té -
tek! Józs23,8(Jel3,11;Lk23,32–34;Jel12,13–18)Úgyképzeltemgyermekko-
romban,hogyaragaszkodásafféleragacsosdolog.Aragasztófolyik,nyú-
lik,dermed,és„akétanyageggyéválik”.Kamaszkorombanláncnakhittem
aragaszkodást,amelycsörög,zörög,bilincsbezár,nemenged.Később,fel-
nőttfejjelrájöttem,hogyengedelmességrőlvanittszó,naponkéntiegyez-
tetésről.Aminapegyidősnénitkísértem.Bizalommalbelémkapaszkodott:
ahogymegtartottam,atesténekterhétéreztem.Együttcsoszogtunkegyide-
ig.Megvilágosodtam:aragaszkodásbizalommalteljesráhagyatkozástjelent,
sokcsenddel,gyakranafájdalomkésztettefelszisszenésselésperszehálás,
megbékélttekintettel.

Szom bat (ok tó ber 25.)
Tár já tok ki ti is szí ve te ket. 2Kor6,13b(5Móz15,11;Mt5,17–24;Jel13,1–10)
Makicseréltékazablakomat.Azajtésahidegetkizártamazotthonomból!
Leültem,figyeltemacsendet,éshallgattamasajátzakatológondolataimat.
Rövidideigbírtamígy.Kinyitottamazablakot,éselindultamsétálniegyet,
csakazért,hogykiszellőztessemafejemet.Szellőztetnicsakszabadbanle-
het,szellőztetnicsaknyitottablaknállehet.„A szél ar ra fúj, amer re akar” (Jn
3,8)–mondjaJézusNikodémusnak.Ezértkellmindenerőmmelkinyitnom
aszívemnyílászáróit,hogyazáporodottlevegővégrekitisztuljon,lélekkel
teljen,erőrekapjon,mertaszéllehet,hogyéppennálamakarfújni!Nyitott-
nakkellmaradnom,csakígylehetekbefogadó.Tudom,kockázatos,deenél-
külaveszélyérzetnélkülnemtörténhetbennemsemmiváltozás.Istencsak
ennyitkíván:„Gyermekem,nezárkózzeltőlem!”

g BenkóczyPéter

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
10.04 / Kossuth rádió
Református istentisztelet
a győr-szabadhegyi
templomból
10.20 / M1
Evangélikus magazin
10.30 / Duna Tv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
10.55 / M1
A Promise zenekar
11.00 / Duna Tv
Isten kezében
19.30 / Duna World
Kerekek és lépések
(magyar útifilmsorozat)
ANyírséghomokján
20.55 / Duna Tv
American graffiti
(amerikai játékfilm, 1973)

HÉTFŐ

5.15 / M1
Hajnali gondolatok
8.00 / Duna Tv
Isten kezében
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
13.32 / Bartók rádió
Vásáry Tamás zongorázik
16.25 / Duna World
Beugró – Felkészültek?
Mert mi nem!
21.40 / Duna Tv
Az élelmiszeripar trükkjei
(német dokumentumfilm)
23.10 / Pax Tv
A keresztény hitvallás
kifejtése…
BéresTamáselőadása
23.15 / Duna Tv
Tartótiszt
(dokumentumfilm)

KEDD

11.04 / Pax Tv
Reformációi gálaest, 2013
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a nagyvelegi
evangélikus templomból
15.00 / Duna World
Határtalanul magyar
AHalottibeszéd
éskönyörgéstitkai
16.00 / Duna World
Élő egyház
(vallási híradó)
16.00 / Duna Tv
Múzeumtúra – francia
módra (francia sorozat)
Apárizsikatakombák
20.55 / Duna World
A rejtélyes XX. század
KunMiklósműsora
23.00 / M1
Elhallgatott történelem 
– Ha a kulák mozdulna
(magyar dokumentumfilm)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
16.30 / M3
Főszerepben: Básti Lajos
18.30 / M1
Maradj talpon!
(kvízműsor)
19.35 / Bartók rádió
A Budapesti Filharmóniai
Társaság zenekarának
hangversenye
19.40 / Kossuth rádió
Radírmocsok
LackfiJánosmegzenésített
versei
21.15 / Duna Tv
Doc Martin
(angol tévéfilm, 2003)
22.05 / Duna World
C2 – Az elveszett kenupáros
(magyar dokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

8.20 / Duna Tv
,,Ruszkik, haza!’’ – Az 1956-os
forradalom jelszavai
(magyar dokumentumfilm)
12.40 / M3
Írók, gyerekek 1956 után
15.40 / Duna Tv
A budapesti rém
(amerikai játékfilm, 1957) (72’)
18.35 / M1
Összefoglaló
a nemzeti ünnep
eseményeiről
19.05 / Duna Tv
Melbourne, 1956
(magyar dokumentumfilm)
20.20 / M1
Szabadság – Különjárat
(magyar film, 2013)
20.55 / Duna World
Ecseri tekercsek –
filmfelvételek az 1956-os
forradalom napjairól
(magyar dokumentumfilm)

PÉNTEK

6.30 / Duna World
Itália és 1956
(magyar dokumentumfilm)
7.30 / M1
Volt az a pár nap...
(magyar dokumentumfilm)
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a tótkomlósi
evangélikus templomból
14.15 / M3
1100 év Európa közepén
15.15 / M1
Az Isten embere –
Mindszenty bíboros Észak-
Amerikában
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
20.20 / M1
Virtuózok
(komolyzenei tehetségkutató
műsor)
22.40 / Duna Tv
Apámuram
(olasz játékfilm)

SZOMBAT

6.50 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
7.15 / Duna Tv
Isten kezében
12.05 / M1
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
16.20 / Duna Tv
Ház a sziklák alatt
(magyar játékfilm, 1958)
19.00 / Bartók rádió
Donizetti: Don Pasquale
20.20 / M1
Játék határok nélkül
20.45 / Duna Tv
Őfelsége titkosszolgálatában
(angol játékfilm, 1969)
21.45 / M1
Apácashow
(amerikai filmvígjáték, 1992)
23.55 / M3
Harangozó Gyula
(portréfilm)

VASÁRNAP

9.00 / Pax Tv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.00 / M1
Kérdések a Bibliában
9.20 / M1
Református magazin
9.30 / ZDF (német)
Evangélikus istentisztelet
9.30 / ORF2 (osztrák)
Evangélikus istentisztelet
9.30 / Mezzo Tv
Bach: Máté-passió
10.04 / Kossuth rádió
A Magyar Pünkösdi Egyház
istentisztelete
11.00 / Duna Tv
Lyukasóra
(irodalmi műsor)
11.50 / Pax Tv
Evangélikus flashmob, 2014
22.10 / Duna World
Ybl 200
Operaház

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 19-étől október 26-áig

Meg hí vó lel kész ik ta tás ra
„Íme, nyi tott aj tót ad tam eléd, ame lyet sen ki sem zár hat
be…” (Jel3,8)
AVeszprémiEvangélikusEgyházmegyeesperese,Pol -
gár di Sán dor október19-én,vasárnapadélután15óra-
kor kezdődő istentiszteleten iktatja be hivatalába a
Várpalotai Evangélikus Egyházközség megválasztott
lelkészét,dr. Zsed nai Jó zsef nét. Erreazalkalomramin-
denkitszeretettelhívésváravárpalotaievangélikusgyü-
lekezetközössége.

Meg hí vó a fel ügye lők or szá gos
ta lál ko zó já ra

2017 fe lé
Ahogymárszámosfórumonhírüladtuk,azidén
novembermásodikhétvégéjén,tehát7–9.kö-
zöttrendezzükmegszokásosrévfülöpikonfe-
renciánkat. Szeretettel várjuk a gyülekezeti,
egyházmegyei,kerületifelügyelőketországosta-
lálkozónkra.
Ezúttalnemkülsőelőadókkal,hanemfelügye-

lőtársaink,püspökeink,lelkészeinkfelvezetésé-
vel„szállunkmagunkba”,tekintjükáttörvénye-
ink,intézményrendszerünk,közösségeinkálla-
potát.Tesszükeztareformációkezdetének500.
évfordulójajegyében:mikénthozzukgyüleke-
zeteinkközelébeéstesszükközösélménnyéa
jubileumotésmegélt valósággáa reformáció
üzenetét?
Arészletesprogramotalevelezőlistákonés

azevangélikushonlaponterjesztjük.Jelentke-
zés:revfulop@lutheran.hu.Ahétvégetámoga-
tottrészvételidíja6000forint.Je lent ke zé si ha -
tár idő: november3.

Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

szí ve sen se gí te ne?
AMagyarRákellenesLigaön kén tes se gí tő tár sa kat keres
daganatosbetegeklelkitámogatásához.Azérdeklődőkszá-
máraoktóbervégétőlBudapestenhozzávetőlegöthóna-
ponkeresztülszerdadélutánonkéntingyenesképzéstin-
dítunk.Jelentkezésétoktóber25-igvárjuk!
El ér he tő sé ge ink: Magyar Rákellenes Liga, 1507 Buda-
pest,Pf.7.•lelkisegely@rakliga.hu•1/225-1621,illetve
20/565-5589.
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