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Vezetniazimádságot… f 2.oldal
Kőbányaikörben f 3.oldal
BarabbásvagyJézus? f 4.oldal
Azemlékezésproblematikája f 5.oldal
Beszélgetésaz1956-osforradalomról f 6.oldal
Repedésekafalon f 8.oldal

„Legyenhátvégehiábavalóésveszedelmesálmo-
dozásunknak,hogymilyenmásvolnaazéletünk,
hamásvalakinek a helyzetében volnánk. Térjen
visszaki-kiamagáéra.Találottmindigelégdolgot,
ésnemkellattólfélnie,hogyüresleszazélete.”

Egytalentumosemberek… f 11.oldal

„AtemplomhelyétaGaramfolyómel-
lettúgyjelöltékki,hogyazaddigrakon-
cátlanfolyóegyáradásalkalmávalelőbb-
utóbbúgyiselsodorja…Afolyóazonban
sohanemtettkártatemplomban…”
Evangélikusvilágörökség f 3.oldal

„Krisztuscsaklátszólagnézitétlenül,amiegy-
házábantörténik.Szentlelkeáltalidőrőlidő-
regondoskodikróla,hogyatisztaéshamisí-
tatlanlelkieledelésitaleljussonazokhozabá-
rányaihoz,akikarravalóbanvágyakoznak.”

Leszigazságtétel! f 2.oldal
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Mindenévbentízmillióforintotoszt-
hatkiazilletékesSztehlo-ösztöndíj-
bizottság a diákok között, az idén
összesen7millió534ezer forintot
nyertekelapályázók.BenczeAndrás
bizottságielnökvezetésévelatestü-
lettagjai–dr.FabinyTamás,Fata-
linHelga,LázárZsolt,RadosnéLen-
gyelAnna,RostánéPiriMagdolna és
SzabóGyörgy –tizennégyevangéli-

kusközépiskolanyolcvanhatpályá-
zójaközülhatvanötdiákothirdettek
nyertesnek.
Az ünnepségMakán Hargita

bonyhádi iskolalelkész áhítatával
vettekezdetét,akiJak4,17ésMt6,33
alapjánhirdetteIstenigéjét.Bencze
AndrásköszöntőjeutánaDeáktéri
gimnazistákmutattakbeverses-ze-
nésdarabot.

Dr. Fabiny Tamás püspök Nikodé-
mus,LutherMárton,AlbertSchweitzer
és Sztehlo Gábor emberi példáit
állítvaagyerekekeléecsetelte,mi-
lyennekkellenelennieazértelmiség-
neka21.században.EzutánBencze
Andrásadtaátadiákoknakazösz-
töndíjakat. (Adíjazottak listájaaz
Evangélikus.hu oldalon olvasható.)
g Horváth-BollaZsuzsanna

Át ad ták a Szteh lo-ösz tön dí ja kat
b LutherMárton születésnapján,
azaznovember10-énosztották
kiaDeákTériEvangélikusGim-
náziumdísztermébenazideiév
Sztehlo-ösztöndíjait.AMagyar-
országiEvangélikusEgyházOr-
szágosPresbitériumaáltalhat
évealapítottösztöndíjjalegyhá-
ziközépiskoláinkbantanulóte-
hetséges–szociálisanugyanak-
korrászoruló–evangélikusdi-
ákokkaphatnaktámogatástta-
nulmányaikhoz.

IttzésJános javasolta,hogyagyüleke-
zetekindítsanakLuther-olvasókörö-
ket,amelyeketbibliaórákon,szokásos
ésrendkívülialkalmakkéntszervezhet-
nének meg. Szeretetvendégségeken
szakemberektarthatnánakelőadáso-
kat Luther teológiájának tételeiről.

Hamegvanaszándék,aszervezésis
megoldhatólesz–mondtaanyugal-
mazottpüspök.Elhibázottnakésmeg-
tévesztőnekneveztelapunkegyikál-
landó,Lutherarcképévelmegjelenő
rovatának–Semperreformanda–cí-
mét. Hangsúlyozta, hogy sem Lu-

ther,semmás16.századireformátor
nembeszéltazegyházreformjáról,ez
előszöra17.századbanjelentmeg.
„Hitemésmeggyőződésemszerint

azegyházmegújulásaimmármindig
ugyanaztjelenti:naponkéntabbólés
azáltalélni,amitareformációbana
SzentlélekÚristen újból napvilágra
hozott.Nemvalamiújtudományra
vanszükségünk,hanemmegtérésreés
újéletre!Másképpfogalmazva:nem
valamivégtelenreformra,nemisare-
formációreformjáravanszükségünk,
hanemigazireformátorireformra.Ez
pedigakövetkezőtjelenti:mindigúj
visszatérés a megfeszített és feltá-
madottÚrhoz,ígéreteihezésparan-
csához”–szögezteleIttzésJános.

A re for má to ri re form út ján
Országosfelügyelőikonferencia

b NovembermásodikhétvégéjénRévfülöpön,azOrdassLajosEvangé-
likusOktatásiKözpontbantartottákegyházunkfelügyelőinekorszá-
goskonferenciáját,amelyenazelőadókfőkéntareformációkezdete
ötszázadikévfordulójánakelőkészületeirőlszámoltakbe.Alegnagyobb
érdeklődésIttzésJános nyugalmazottpüspöknekazÖrökérvényűfel-
ismerésvagycsupánkorhozkötöttismeret?–Valóbanareformáció
örököseivagyunk? címűnyitóelőadásátkísérte:akonferenciavitái-
banhivatkoztakrá,satöbbielőadóisapüspöktöbbmegállapításá-
raalapoztagondolatait.

f Folytatása13.oldalon
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f�Írásainka7.oldalon

g PrőhleGergely

Afelügyelőkországoskonferenciá-
jánakazutóbbiévekbenelengedhe-
tetlen része volt, hogy különböző
szakterületekrőlvagyakárapolitikai
életbőljövőkülsőelőadókszavaiból
merítsünk inspirációt. Az elmúlt
időszakbanazegyháziközéletbenfel-
merültsúlyoskérdésekésazelőttünk
állóévekbenránkvárójelentősévfor-
dulók,eseményekismeretébenazon-
banamegyeifelügyelőkkelvalónyá-
ri találkozáskor úgy döntöttünk,
hogyezúttalsajátkörbenmaradunk.
A júliusi összejövetelen abban

maradtunk,hogyareformációkez-
detének ötszázadik évfordulójára
való felkészülést, az előttünk álló
aligháromévetnepusztánegygaz-
dag eseménynaptár összeállítására
fordítsuk.Ahhoz, hogyméltók le-
gyünkazötévszázadosgondolathoz,
elengedhetetlenalutheránusteoló-
giaialapvetésekújbólitudatosítása,
széleskörbenvalómegismertetése.
Fontosugyanakkor,hogynepusztán
azországosegyházszintjénfoglalkoz-
zunkazünnepléssel,legyenelérhe-
tőgyülekezetiszintenmindaz,ami
segíthetiahelyiközösségmegszólí-
tását,templomainkfalaininnenés
túl.Tekintsükugyanakkora2017-es
évet a következő tisztújítás előtti
utolsó lehetséges esztendőnek a
szükségesegyházszervezetimódosí-
tásokmegtételére.Eháromkérdés-
körmenténalakultkia felügyelők
konferenciájánakideiprogramja.
IttzésJános nyugalmazottpüspök

szigorúteológiaiokfejtésevisszave-
zetettminketa lutherigondolatok
forrásához. Biztos vagyok benne,
hogyazelőadáshamarosanírásban
ismegjelenik,ugyanisamondaniva-
lója kulcsfontosságú, ráadásul az
egyházmostanilelkiállapotábanki-
mondottangyógyítóerejű.
Ittzéspüspökszavaibanhajlamo-

sakvagyunkmindigcsakaszigort
észrevenni, pedig ez a szigor nem
szolgálmáscélt,minthogyminélbiz-
tosabbanjussunkelazigaziörömfor-
ráshoz,azevangéliumtisztaüzene-
téhez. Ha a teológiai mismásolás,
esetlegesség, a korszellemnek való
megfelelnivágyáshelyettazalapve-
tőtanításdolgábankövetkezetesek
tudunklenni,akkorerősebblutherá-
nusöntudattaltudjukmegszólítani
környezetünket is. Nem véletlen,
hogyezazüzenetahétvégesoránúj-
raésújramegjelenta legkülönbö-
zőbb,olykorapró-cseprőügyekmeg-
beszélésekoris.
A nyugalmazott püspök szavai

persze rávilágítottak arra is, hogy
milyenóriási szükség van a világi
tisztségviselőkésalelkészekszoros
együttműködésére.Azországosiro-
dában újonnan létrejött gyüleke-
zetiésmisszióiosztálymunkájáról
beszélgetveNémethZoltán osztály-
vezetőtőlelhangzottmegállapítást,
mely szerint mindennapi gondjai
közt a lelkészi karnak is nagyon
nagy szüksége van a lelkesítésre,

arra,hogya2017-esévetlehetőség-
nekéssemmiképpseszervezésite-
hernek tekintse, szintén többször
felidéztük. Nem kétséges, hogy e
mondatoktólkicsitmegrettentünk,
felzúdultunk.
A feszültséget Hafenscher Ká-

roly nemcsakajóházigazdához,ha-
nemazsinatlelkészielnökéhezis
méltó,lélekbőljövő,biblikusmon-

dataitudtákfeloldani:aRómaile-
vél alapjánazevangéliumotmintIs-
tenerejét,azegyüttműködéstáma-
szát helyezte a szívünkre, újabb
perspektívátadvaezzelabeszélge-
tésfolytatásához.
Alelkészekmunkájánaksegítése,

azegyházműködésikereteinekjaví-
tásaálltHáriTibor ésGimesiSza-
bolcs felügyelőtestvéreinkelőadásá-
nakközéppontjában,amikorazegy-
házkormányzás diszciplináris vo-
natkozásait és a nyugdíjkorhatár
kérdéséttettékelemzésüktárgyává.
IttzésJánoselőadásánakszellemében
arrólfolytabeszélgetés,hogymiként
lehetnepüspökeinket,lelkészeinket
„felszabadítani”ateológiaigondol-
kodásra,munkára,hogyanlehetne
másfeladatokalólmentesíteniőket
annak érdekében, hogy valóban a
bibliaitanításállhassontevékenysé-
gükközéppontjában.
Ennekkapcsánbeszámoltunkaz

országoselnökségésazEvangélikus
HittudományiEgyetemközöttzajló
dialógusról,ésfelmerültazegyház-
megyeistruktúra,valamintazespe-
resektevékenységiköréneklehetsé-
gesmódosításais.
Amindeneddiginélnagyobbér-

deklődésvilágossátette,hogymilyen
nagyigényvanamárjólbeváltfel-
ügyelői körben az informális ön-
reflexióra,mennyilelkesedés,tenni
akarásjellemziavilágitisztségvise-
lőknemisolykicsinyseregét.Smi-
közbenimádsággalgondoltunkbe-
tegségükmiatttávolmaradnikény-
szerült testvéreinkre, örültünk az
őszintetapasztalatcserének,aparázs
vitáknak,azéjszakábanyúlóbeszél-
getéseknek.
Reméljük,hogy2017feléközeled-

veegyreinkábbátérezzükmajdaz
ünnepfelemelővoltát,aztaritkale-
hetőséget,amikormi,lutheránusok
avilágiközvéleményelőttisvilágos-
sátehetjük:nemnépünnepélytren-
dezünk,hanemarrólazörömhírről
beszélünk,amelyreLutherMárton
hívtashívjafelmaisavilágfigyelmét.

Aszerzőegyházunkországosfelügye-
lője,azEmberiErőforrásokMinisz-
tériumának helyettes államtitkára

Több mint nép ün ne pély

„Ahhoz,hogyméltók
legyünkazötévszázados
gondolathoz,elengedhe-
tetlenalutheránusteoló-
giaialapvetésekújbóli
tudatosítása,széleskör-
benvalómegismertetése.

Kántuskoncert
és korálünnep
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Areménységvasárnapjaazértkövet-
kezikazítéletvasárnapjaután,mertaz
ítéletnek olyan aspektusát emeli ki,
amelyre az előző vasárnapon kevés
hangsúlykerült.Azítéletvasárnapjá-
nakigéiaz„Úrnapjára”mintaszá-
monkérésésabüntetés,deegybena
bűntőlvalómegtisztításnapjárairányí-
tották figyelmünket. „Bizony, sötét
leszazÚrnapja,nemvilágos,vaksö-
tétlesz,fénysugárnélkül!”–hallhattuk
Ámósz (5,20) fenyegető próféciáját.
Talánszokatlanezenahelyenahi-

baigazítás,demintamúltvasárna-
piszámbanmegjelentigeicikkszer-
zője,azigazságnaktartozomazzal,
hogyÁmószpróféciájánakelsődle-
gesértelméttévesenvonatkoztattam
ababilonifogságra.HiszenÁmósz
nemababiloniakáltalelfoglaltdéli
országrészben, Júdábanműködött,
hanemazészakiországrészben,Iz-
ráelbenprófétált,ésjövendöléseel-
sődlegesenarraa„sötétnapra”vonat-
kozott,amelyenazasszírokaSamá-
riaszékhelyűészakikirályságot,Iz-
ráeltelfoglalták,és lakóit fogságba
hurcolták.ÍgyJeruzsálembabiloni-
akáltaliostromamárapróféciamá-
sodikbeteljesülésénektekinthető.
ÁmószfenyegetőpróféciájátEzé-

kielazzalárnyalja,hogyIsten–ami-
korítéletettart–nemcsakbüntetni
fog,hanemigazságotistesz„bárá-
nyai”között.ÍgytolmácsoljaIstener-
revonatkozóígéretét:„Ezértígyszól
azénUram,azÚr:Majdénigazsá-
gotteszekkövérbárányéssoványbá-
rányközött.Oldalatokkalésvállatok-
kaltaszigáljátokésszarvatokkalök-
lelitekfélreagyöngéket,mígcsakki
nemszorítjátokőket.Deénmegsza-
badítom juhaimat, és nem esnek
többézsákmányul,mertigazságotte-
szekbárányésbárányközött!Egyet-
lenpásztortrendelekföléjük,hogyle-
geltesseőket…”

Azószövetségnépe Istent tartotta
pásztorának,önmagátpedigazÚr
nyájánaktekintette.Akövérésso-
vány–erősésgyenge,társaikatel-
nyomóésazáltalukelnyomott–bá-
rányokközöttiigazságtételígéretete-

hátnematörténelemporondján,a
világnépeiközötttörténőigazságté-
telthelyezikilátásba.Ezékielittkife-
jezettenazIsten„nyáját”alkotó„bá-
rányok” közti ellentétekre és azok
igazságosrendezéséreutal.Akipe-
digmindeztvéghezfogjavinni,az–
akijelöltszakasztkövetőmondatból
derülki–nemmáslesz,mintazIs-
tenáltalnyájafölérendeltegyetlen
pásztor,akitEzékielDáviddalazono-
sít.Eztmáraprófétasemgondolhat-
taszószerint,hiszenDávidIzráelés
JúdaközösuralkodójakéntSault,a
népelsőkirályátkövettea trónon.
DáviduralkodásáraEzékielkorá-

banmárcsakarégidicsőségetfelidé-
zőnosztalgiávalemlékeztek.Ésper-
szeazzalaholmegfogalmazott,hol
pedig titokban táplált reménnyel,
hogyIstenegyszermajdújraDávid-
hozhasonlóerősésigazságosural-
kodót ad, aki „Dávid fiaként” az
asszírok, majd a babiloniak által
szétszórtésidegenföldreszáműzött
népetújraegynyájként,egyakolban,
azazegyországbanamagakirálysá-
gaalattegyesíti.
AzószövetségikorbanEzékielnek

ezapróféciájalegfeljebbcsakrész-
legesenteljesedett.HiszenIzráelki-

rályságánakazasszírokáltalszétszórt
népeszervezettformában,egységes
népkéntkésőbbsemtérhetetthaza
őseiföldjére.JúdakirályságBabilon-
bahurcoltésottegytartományban
közösségkéntletelepítettlakóihetven

évvel későbbi nemzedékének egy
részevisszatelepültugyan,ésújéle-
tetkezdettőseilakóhelyén,deJúda
királyságát nem állíthatták vissza.
ElőbbaPerzsa,majdaSzeleukidaBi-
rodalomfennhatóságaalattholtá-
gabb,holszűkebbautonómiátélvez-
hettek.Azegyreinkábbelnyomóvá
váló Szeleukida Birodalom ellen
MakkabeusJúdás vezetésévelgyőze-
lemmel megvívott szabadságharc
nyománrövididőrehelyreálltugyan
akirályságis,deeztahamarosanbe-
következő római megszállás rész-
ben felszámolta, részben a római
császártólfüggőbábkirálysággádeg-
radálta.
NemteszünkteháterőszakotEzé-

kielnek az ószövetségi korban be
nemteljesültpróféciáján,haaztaDá-
vidravonatkozóutalásmiatt Jézus
Krisztusra,DávidFiára vonatkoztat-
juk.Őazapásztor,akitIstenazért
rendeltazáltalaújszövetségrésze-
sévétettnyájafölé,hogylegeltesse,
ésigazságottegyenakövérésaso-
ványbárányokközött.
Haazegyházkétezerévestörté-

nelmétszemügyrevesszük,joggalál-
lapíthatjukmeg,hogyIstenKrisztus-
banmegváltottnépecsakhamar„kö-

vér”és„sovány”bárányokközössé-
gévé vált, amelyben a kövérek– a
prófétaszavaival–vállaikkaltaszigál-
ják,szarvaikkalöklelikfélreésszo-
rítjákkiagyengéket,ésanyájtöbbi
bárányánaka„vezérkosok”általleta-
posottlegelőmaradékfüvévelésaz
általuk felkavart és beszennyezett
ivóvízzelkellbeérniük.
Aképibeszédetelhagyva,amo-

narchikushierarchiátkialakítottegy-
házbanatörténelemsoránazegy-
háztól nemritkán idegen érdekek
szolgálatábaszegődött,megkérdője-
lezhetetlenhatalmúvezetőkésazál-
taluk hivatalukba helyezett, meg-
kérdőjelezhetetlentekintélyűteoló-
gusoktorzítottákelatanítástolyan
mértékben,hogyaKrisztusevangé-
liumánaktisztatáplálékáhozésélte-
tőitaláhozaz„egyszerűhívők”,a„so-
ványjuhok”nemjuthattakhozzá,és
részbenatradíciókmiatt,részbena
világbandivatosszellemiirányzatok-
nakazegyházbavalóbegyűrűzése
miattmasemmindigjutnakhozzá.
Ebbenakritikushelyzetbenszó-

lalmegma is a reménységhangja
Ezékielpróféciájában:„Deköztetekis
igazságotteszek,juhaim–ígyszólaz
énUram,azÚr–,bárányésbárány
között,kosokésbakokközött.”Mert
anyáj fölérendeltegyetlen,valódi
pásztor,Krisztuscsaklátszólagnézi
tétlenül, ami egyházában történik.
Szentlelke által időről időre gon-
doskodikróla,hogyatisztaéshami-
sítatlan lelki eledel és ital eljusson
azokhoz a bárányaihoz, akik arra
valóbanvágyakoznak.Amikorpedig
majdítéletettartazegészvilágfölött,
akkoregyházábanisigazságottesz,
ésnapfényrehozzaazokigazságát,
akiketa„kövérbárányok”vállaikkal
félretaszigáltak,szarvaikkalfélreök-
leltekéskiszorítottak.

g VéghelyiAntal

sZentHáromságÜnnepeutánutolsÓelŐtti(reménYség-) vAsárnAp–eZ34,17–22

Amígalelkészimádkozik,csendben
vanagyülekezet.Hányszorhallottam
eztamegfogalmazást.Tényleg(csak)
alelkészimádkozik?Agyülekezetnek
ténylegazafeladata,hogyilyenkoráhí-
tatoscsöndbenvárjon?Ezenatéren
is–mintsokmás,istentisztelettel,lel-
kiélettelkapcsolatosterületen–jólen-
netisztavizetönteniapohárba.
Afélreértésnek(vagyfélreértel-

mezésnek)azazoka,hogyaszere-
pektöbbnyirenincsenektisztázva.
Alelkészugyanisnemagyülekezet
helyettimádkozikazistentisztele-
ten,hanemalelkészvezetiagyüle-
kezet imádságát. És ezdöntő kü-
lönbség.
Vanolyanimádság–sajnoske-

vés–,amelyetegyüttmondagyü-
lekezet.Ezértisnagyélménymin-
denegyesalkalommal,amikorfel-
csendülazÚrtóltanultimádság,a
Miatyánk.Úgyörülök,amikornem
motyognak a testvérek, hanem
ahogyrégenafelhívásishangzott:
hangosanimádkoznak.
Abbanagyülekezetben,aholfel-

nőttem, természetes volt, hogy az
Apostoli hitvallás és aMiatyánk
előtt a lelkész kérte: „Mondjuk el
együttfennhangon…”Érzi,halljaaz
ember, hogy a testvérekkel együtt
mondja,silyenértelembenisereje
vanazimádságnak.
Mára – és ez csodálatos ered-

mény – elterjedt egyházunkban,
hogyagyónóimádságotagyüleke-
zetegyüttmondja:„Vallomelőtted,
szentésigazIsten,hogyvétkeztem
ellenedésembertársaimellengon-

dolattal, szóval és cselekedettel…”
Megszerettükeztazimádságot.Nem
volt kötelezően előírva, bevezetve,
egyszerűenelterjedtaszokás.Elein-
teszokatlanvoltsokakszámára,ma
már az a ritka, ha nemmondják.
Tudjukmindenegyesszavát,tudjuk,
mileszakövetkezőmondat,mégis
mindenelmondásalkalmávalmély,
tartalmas,személyesenhangzószö-
veg.Nembetanultformula,hanem
mélyrőljövőimádság.
Bárcsaktöbbolyanközösimádsá-

gunk lenne, amelyet a gyülekezet
könyvnélkül együtt tudmondani!
Hitoktatásbantapasztaltam,hogya

megtanult,együttmondottimádság
mennyireavérükkéválikagyerme-
keknek.Sőtévtizedekremegmarad
azemlékezetben,s lehet,hogyfel-
nőttkorbaniselőkerülegy-kétfosz-
lányagyermekkoriimádságból.Is-
tenidősebbgyermekeikéntistanul-
hatnánk ilyen közösen mondható
imádságokat–többetis.
Azisnagyhaladásliturgikuskul-

túránkban,hogyközösségialkalma-
kon(bibliaórán,találkozókon)termé-
szetessévált:azénekeskönyvimád-
ságos részéből együtt mondunk

imádságokat.Tudom,azavélemény
iselhangzik,hogyeznemimádkozás,
hanemimádságolvasás.Igenis,meg
nemis.Néhajómásszavaivalimád-
kozni,hiszenígyisigaz:egymáshi-
teáltalerősödünk.Más imádságát
pedig csak így lehet – olvasva –
folytatni. Ugyanakkor tapasztalat-
ból tudom, hogy az így olvasott
imádságokatislehetteljesenelmé-
lyülveimádkozni,sakkormásszava
asajátunkkáválik.
Bizonyoskegyességikörökbenna-

pigyakorlatazimaközösségnekaza
fajtája,aholabelsőszobátaközös-
ség bensőséges együttlétében élik

meg,éskörbeülve,egymástváltogat-
vaimádkoznakhangosanajelenlé-
vők.Fontosilyenkor,hogyamásik
testvér imádságába imádkozó lel-
külettelkapcsolódjambe,ésnecsak
hallgatózzam,hanemrésztvegyekaz
őimádságában.Deebbenaformában
is szükség van imádságvezetőre,
hogy a „szent rendetlenség” el ne
uralkodjonrajtunk.
Aközösimádságmindenfajtájá-

nálnyilvánvalóváválik,hogynélkü-
lözhetetlenvalaki,akielkezdi,segí-
ti, terelgeti, irányítjavagybefejezi.

Azegyháztörténetébentermésze-
tes„szolgálatiágként”alakultkiaz
előimádkozószerepköre.Ígyvoltez
a liturgiában, az áhítatokon vagy
másközösségialkalmakon.Van-ema
ilyen?Tudják-e,sjóltudják-eaztvé-
gezni azok, akik lelkészként vagy
gyülekezeti munkatársként felvál-
laltákazelőimádkozóvagyimádság-
vezetőszerepét?
Nemisolyankönnyűfeladatez.

Akötöttimádságnálmegfelelőhang,
jóérthetőség,aszabadimádkozás-
nál pedig lelkipásztori tapintat,
szentkoncentráció,kiváló„tempó-
érzék”,nagyempátiaszükséges.
Akötöttimádságnálazelőimád-

kozónakmegkelltanulniaazokataz
eszközöket–hanglejtés,hanghordo-
zás,hangsúlyozás,szövegtagolás–,
amelyeksegítikamögötteállógyü-
lekezetetabban,hogynecsakformá-
lisan,delelkemindenrezdülésével
bekapcsolódjon az imádkozó kö-
zösségbe.
Aszabadimádságotmondóima-

közösségvezetőjénekpedigmegkell
tanulniaazt,hogyúgyirányítson,úgy
„moderáljon”,hogyazegyesrésztve-
vőkkönyörgésene(magamutogató-
an)azembereknekszóljon,hanem
valóbana„címzettnek”,azÚristen-
nek,sebbenmásisottérezzemagát.
Amígalelkészimádkozik,csend-

benvanagyülekezet?Agyülekezet
ésalelkészegyüttimádkozik.Min-
denközösségetösszekellfogni,irá-
nyítássalkellsegíteni.Ezazimádság
közösségéreisigaz.

g Dr.HafenscherKároly

Ve zet ni az imád sá got…

ÚrJézusKrisztus,tevagyavilágbírá-
ja.Kezedbenvanazítéletjogaminden
ember felett. Meghajtjuk fejünket
előtted,éskérünk,hallgasdmegkö-
nyörgéseinket,amikorhozzádfordu-
lunkimádságban.
Mindennapunkközelebbviszben-

nünkethozzád,ésteisközeledszné-
pedhez.Add,hogyegyházadremény-
séggeltekintsenrád,afőpásztorra,aki
életétadtajuhaiért,ésakinekminden
bárány egyformán fontos. Könyör-
günklelkipásztorainkért,püspökein-
kért, a gyülekezetek felügyelőiért,
hogypéldádatkövetveszolgáljanakné-
kedésarájukbízottaknakhűséggel.
Segíts, hogy meglássuk a temp-

lombanmellettünkülőbenatestvért,
ésközösségetvállaljunkveleörömé-
benésbánatábanegyaránt.Add,hogy
befeléfordulóközösséghelyettbefo-
gadógyülekezetlehessünk,aholmin-
denkimegértésre,szeretetretalálhat.
Urunk,kérünk,nyisdmegszemün-

ket,hogymeglássukházadkapujánki-
lépveazokataszenvedőembertársain-
kat,akikéheznekajószóra,szomjaz-
nakazigazságra,hajléktalanok,mert
nincs, aki szeretetébe fogadja őket.
Add,hogyfelfedezzükrajtukatearco-
dat.Segítsünknekik,amígnemkéső.
Könyörgünkcsaládunkértésgyü-

lekezetünkcsaládjaiért.Adjbékessé-
getköztünk,segíts,hogybírálatésítél-
kezéshelyettszeretetteltudjunkfor-
dulniegymásfelé,tudjunkmegbocsá-
tani, ahogy te megbocsátottad ne-
künkmindenbűnünket.
Imádkozunkabetegekért,ápolás-

raszorulókért.Álddmegazokat,akik
segítőkéntnapmintnapszeretteink
melléállnak,ésgyógyulásukonmun-
kálkodnak.Könyörgünkazidősekért,
amagányosokért,hogyneérezzékfe-
leslegesnekmagukat.
Urunk,békéértimádkozunk.Kö-

nyörgünkazokértazországokért,ahol
polgárháborúzajlik.Könyörgünkül-
dözöttkeresztyéntestvéreinkértvilág-
szerte, adj nékik szabadulást, erőt,
kitartástszenvedéseikben.Végülkö-
nyörgünkönmagunkért,hogyfelké-
szüljünkhalálunkórájára,hogynefél-
jünk ítéletedtől, hanem mindenkor
Krisztusbanbízzunk,akimeghaltér-
tünk,hogynekünkörökéletünkle-
gyen, és aki veled együtt uralkodik
örökkön-örökké.Ámen.

Lesz igaz ság té tel!

semperreformAndA

Oratio
œcumenica

AvAsárnApigéje

régi-újliturgikus
sArok

„AmásikbirodalombanKrisztusural-
kodik.Azőországaállhatatosanellen-
állasátánbirodalmának,ésfolyama-
tosanharcbanállvele.Nemamagunk
erejéből,hanemIstenkegyelmébőlke-
rülhetünk Krisztus birodalmába, s
ígyajelenvaló,hitványvilágtólmeg-
mentetünk,ésasötétséghatalmából
kiragadtatunk.Magaaz,hogytudunk
errőlakétszembenálló,egymásellen
nagyerőkkel,szenvedélyesenéssza-
kadatlanulharcolóbirodalomról,ésbi-
zonyságotteszünkróla,önmagában
máreziselegendőaszabadakaratról
szólódogmamegcáfolásához,mivel
arrakényszeríttetünk,hogyasátánbi-
rodalmánaklegyünkszolgái,hacsak
egyistenierőkinemragadminketab-
ból.Aztmondom,hogyeztmégaz
egyszerűnépisjóltudja:közmondá-
saiban, imádságaiban, fáradozásai-
bansokszormegvallja.”
d LutherMárton: Aszolgaiakarat
(JakabnéCsizmaziaEszter,Weltler
Ödön,WeltlerSándorfordítása)
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Jó olyan helyeket felkeresni, ahol
közelebbkerülünkmúltunkmegér-
téséhez,aholmegérintatörténelem.
Egy ilyen élményemet szeretném
mostmegosztani.Nemrégiben,ke-
rületünkelnökségénekzólyomiláto-
gatásaalkalmával,avendéglátóSzlo-
vákiaiÁgostaiHitvallásúEvangélikus
EgyházNyugatiEgyházkerületének
vezetőivel–MilanKrivda püspök-
kelésVladimirDaniš felügyelővel–
közösenegykülönlegesépületet,az
UNESCo világörökségi listáján is
jegyzettevangélikustemplomotlá-
togathattunkmeg.
A Zólyom megyei Garamszeg

(szlováknevénHronsek)szerepelaz
1681-es soproni országgyűlés arti-
kulusán, vagyis azon a jegyzéken,
amelyazakkoriMagyarországona
gyászévtizedetkövetőenyhülésjegyé-
ben,hakorlátozottmódonis(várme-
gyénkéntkéttelepülésen),delehető-
vétetteanemkatolikusokvallásgya-
korlatát.
Az1726-banskandinávstílusban

épültgaramszegifatemplomléteva-
lóságoscsoda.Azezeregyszázember
befogadásáraalkalmas,keresztalap-
rajzú, amfiteátrumos megoldással
kialakítotttemplomfelépítéseisso-
katelmond.Egyszerűemberek,akik-
neknagyonfontosésdrágavoltazIs-
tenigéjénekügye,amagukszegény-
ségébenegy ilyenkomolyépületet
mertek megálmodni. Megkeresték

hozzáaszakértőmestereket,éselő-
teremtettékarávalót.
Atemplomotnemcsakfelépítették

ésfenntartották,hanemmegistöl-
tötték.Évtizedekenkeresztülmessze
fekvő településekről is fáradságot
nemkímélve,többtízkilométereket
gyalogolvajártakelazistentisztele-
tekre. Egyszerűen fontos volt szá-

mukra,hogyhallgathassákazanya-
nyelvükön és teológiailag tisztán
megszólaló igét. Fontos volt szá-
mukraIstenútmutatásaéserőtadó
üzenete.
Amegyénkéntkijelöltkétartiku-

láristemplomrakorlátozottvallás-
gyakorláshosszútávúszándékáról

nemlehetsokkétségünk.Feltételez-
hetőenarrataláltákkieztamegol-
dást,hogylegyenislehetőségaval-
lásgyakorlásra,megneis.Nemond-
hassákaprotestánsok,hogytiltják
számukraavallásgyakorlást,ugyan-
akkor olyan nehéz feltételeket tá-
masztottak,hogymielőbbmenjenel
tőleakedvük…

Atemplombanmagyarnyelvenisol-
vashatótájékoztatóelmesélnéhány
érdekeskikötést.Atemplomnakla-
kott területenkívülkellettépülnie,
bejáratanemnyílhatottazútfelé,és
nem lehetett tornya sem. Előírás
volt, hogy egy naptári éven belül
kellmegépíteni,ésazépítéséhezki-

zárólagfátlehethasználni,amiaztis
jelentette,hogyagerendákrögzíté-
séhezsemvoltengedélyezveafém-
szögekhasználata.Atemplomhelyét
aGaramfolyómellettúgyjelöltékki,
hogyazaddigrakoncátlanfolyóegy
áradásalkalmávalelőbb-utóbbúgy-
iselsodorja…Afolyóazonbansoha
nemtettkártatemplomban…
Azóriásiáldozattal,komolyszak-

maiismerettelésjóesztétikaiérzék-
kelmegépítetttemplomérdekessé-
gepéldáulazis,hogyazegyháziév
ünnepköreiszerintcserélikazoltár-
képét.Azéppenhasználatonkívüli
képek a templom karzatán járnak
körbe,amígeljönazőidejük,ésafő
helyre,azoltárfölékerülhetnek.
Aközelháromszázévesfatemp-

lom2008ótahivatalosanavilágörök-
ségrésze.Nyilvánakülönlegessége
ésaszépségemiattis,detalánmég
inkábbazért,mertatűzreésvízreis
érzékenyfatemplomokbólmárana-
gyonkevésmaradt.
Avilágörökségrésze.Ezpedigna-

gyonbeszédes.Avilágkincsestárában
fontosevangélikuskincsekistalálha-
tók.Ezekközöttegygyöngyszema
garamszegitemplom.Beszédesörök-
ség,amelymesszetúlmutatönmagán.
Elbeszéliavilágnakazevangélikus-
ságéleténekegynehéz,demáigerő-
forrástjelentőidőszakát.Beszélarról,
hogy eleink képesek és hajlandók
voltakkomolyáldozatra,mertfelfe-

deztekegynagyértékűkincset,Isten
igéjét,éscentrumábanJézusKrisz-
tust,aMegváltót.Felhívjaafigyel-
münketarra,hogyevangélikushitval-
lásunkolyanértékesörökség,amelyet
nekünkistovábbkelladnunkakövet-
kezőgenerációknak.
Areformációkezdeténekötszáza-

dikévfordulójárakészülőközössé-
günkneknagyonfontosújrafelfedez-
nieaztakincset,amelyamiegyhá-
zunköröksége,hogymegoszthassuk
Urunkmisszióiparancsaszerint,és
hogy közkinccsé válhasson a világ
számára.

Evan gé li kus vi lág örök ség

SzemereiJánospüspök
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület

égtájolÓ

Mindentemplomidőésidőtlenség,
helyésvégtelenségmetszéspontjában
helyezkedikel–fogalmazottameg-
hívónszereplő,illetveaPolgárRózsa
textilművészáltalmegálmodottoltár-
képen is olvasható ige, Zsolt 136,1
alapján tartott prédikációjában a
püspök. „Azt gondolom, hogy a
templomvalamifélerekreációsköz-
pont.Egyfajtaszívszanatórium,aho-
váaszívünkbékétlenségét,fájdalmát
gyógyíttatni jövünk Istenhez” –
mondta.
CsapiSándor felügyelőagyüleke-

zettörténetérőlszólóbeszámolójá-
ban említette, hogy a reformáció
hatásai már egészen korán, 1535-
benelértékatelepülésenélőembe-
reket.Aközösségközpontjaazonban
akkoriban Dörgicse lett. Füreden
sajáttemplomépítéséreamúltszá-
zadkilencvenes éveibena városba
beköltözőcsaládokmiattkerültsor.

ABenczúrLászló Ybl-díjasépítész
terveialapjánkészültépületet1999-
benszenteltékfel.
Azistentiszteletvégénköszöntőt

mondottMészárosTamás egyházke-
rületifelügyelő.Ahálaadóalkaloma
helyiAgroHotelbentartottszeretet-
vendégséggelzárult.

g AdámiMária

Temp lom év for du ló
Fü re den

b Abalatonfüreditemplomfelszentelésénektizenötödikévfordulóját
ünnepeltéknovember9-én,vasárnapdélelőttaBalatonfüred–Dör-
gicseiTársultEvangélikusEgyházközségtagjai.AzistentiszteletenSze-
mereiJános, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspökehirdette
Istenigéjét.AliturgiábanPolgárdiSándorVeszprémmegyeiesperes
ésRiczingerJózsefhelyilelkészműködöttközre.Énekkelszolgáltagyü-
lekezetkórusaSzűcsnéSallaiMargit vezetésével.

Évszázadoktemplomépítészeteahosszanti(tengelye-
senszimmetrikus)ésacentrális(középpontosanszim-
metrikus) alaprajzi elrendezést latolgatja. Vannak
tájak,korok,felekezetek,amelyekazegyikben,svannak,
amelyekamásikbanérzikjobbanmagukat–vagyista-
láljákmeginkábbazIstennelvalókommunikációfor-
máit.
Mitlátunktükröződniszakrális,keresztyénépüle-

teinken?Atranszcendensirántivágyat?Aliturgiapon-
tosankiszámítotthelyszínét?Aszemélyestalálkozásle-
hetőségét?Lépéstaközösségtagjainakeggyéválásáért?
Az imádság helyét? Az igehirdetés és a szentségek
gyújtópontját?Lekerítettszentterétavilágmindenség-
nek?EmlékművetazÖrökkévalónak?Mindegyiketés
egyiketsem.Nincsazaműalkotás,ésígynincsazaz
épület,amelymindenkinekugyanaztüzenné.
Amikorévtizedekutánmegújulegytemplom,a„con-

servandoetrenovando”–„megőrzendőésmegújítan-
dó”–dinamikájábanjógondolkodnunk.Merttisztel-
nünkkelltemplomépítőelődeinkmunkáját,demegkell
birkóznunkkorunkújabbkihívásaival,éskikellaknáz-
nunklehetőségeit.

Megújultakőbányaievangélikustemplom.Afalakés
anyílászárókvisszanyertékeredeti ragyogásukat,a
padlósemtöredezikmáralábunkalatt,hallunkéslá-
tunk.Megadatottakairoszaannak,hogyebbenazúj
fényességbenmegállhattamateljesenüreskörtemplom
közepén.
ItáliábanAlbertiótaatemplomokközöttacentrá-

lisalegtökéletesebb.Hiszenakörazistenitökéletesség
kifejezője,ígyamakro-ésamikrokozmoszéis:akettő
egymástükörképe.
Acentrálisépületelemeiegyközépponthozigazod-

nak–ezteológiaitanításnakismegtenné.Ahívekpe-
digszabadonmozoghatnánakamindenkitátölelőtér-
ben:tekintetükegymástiskereshetné.Demilenneamí-
vesszentéllyel?AkeresztenfüggőKrisztussal?Azige-
hirdetés,azúrvacsoraésakeresztséghármaskultusz-
centrumával?
Acentrálisépületveszítugyanaközéppontostérva-

rázsából,amintvisszakerülnekhelyükreapadok,smin-
denkiújraegyiránybafognézni.
Azegyetlen,amiszámít:kiezazirány?

g Z.Zs.

Gáncs Péter püspök igehirdetésé-
nekastabilitásésamobilitásvoltak
akulcsszavaiazonanovember9-iis-
tentiszteleten,amelyenújraszentel-
teafelújítottkőbányaievangélikus
templomot.Azépületmegújítására
azEmberiErőforrásokMinisztériu-
maáltalazegyháziépítettörökség
védelmeésegyébberuházásoktámo-

gatásacéljábólkiírtpályázatkereté-
bennyertazegyházközség8,5millió
forintot, és ezt a Magyarországi
EvangélikusEgyház,illetveaKőbá-
nyai Önkormányzat jelentős hoz-
zájárulásaivaléssajátforrásbólegé-
szítetteki.
A projektbenMasznyik Csaba

építészvoltagyülekezetsegítségére,

akiműemlékesszemmel,frissszel-
lemmeléskeresztyénszemlélettelfo-
gottafelújítástervezéséhez.Smind-
ezentúlolyanremekreferenciávalbí-
rómestereketistudottajánlani,akik
proaktívmódontámogattákezta–
gyülekezetméretéhezképest–nagy
munkát.

g REGŐS RoZI felvétele

Amobilitáskísértése
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Azirsaievangélikusegyházközségépületeinek
energetikaikorszerűsítése

AzIrsaiEvangélikusEgyházközségtöbbmint17millióforintotnyertaz
ÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogram keretében.Atá-
mogatáslehetővétetteazIrsaiEvangélikusEgyházközségépületeinek
utólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,fűtésiéshasz-
nálatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,világítás-korszerűsítését,
napkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésiéshasz-

nálatimelegvíz-rendszerenemtettelegetakorelvárásainak,nyílászá-
róiésfényforrásaimáraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésirendszertmeg-
újulóalapúfaelgázosítókazántelepítésévelésacéllemezlapradiátorokfel-
szereléséveltettékkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahasználatimeleg-
víz-rendszertteljesenfelújították,napkollektorokkalsegítveaműködé-
sét.Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélték.To-
vábbátelepítettekegyhálózatravisszatáplálónapelemesrendszertis.
AprojektelsődlegescélcsoportjaazIrsaiEvangélikusEgyházközség

valamennyidolgozójaésgyülekezetitagja.Aprojektkörnyezetihatás-
területeazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanemazel-
érnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészországenergiaellátá-
sánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapotmeg-
őrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

IrsaiEvangélikusEgyházközség
2730Albertirsa,Lutheru.3.

irsa.lutheran.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

evangélikusmagazinamagyartelevízióban
November16-án,vasárnapazM1-en10.55-korkezdődikegyházunkmű-
sora,azEvangélikusmagazin,melyetnovember19-én,szerdánaDuna
Worldcsatornán14.45-kormegismételnek.SzerkesztőNagyLászló, ren-
dezőHorváthTamás.

közgyűlésanyugati(dunántúli)egyházkerületben
TisztelettelésszeretettelhívjukaNyugati(Dunántúli)EvangélikusEgy-
házkerületközgyűlésénekszavazatiéstanácskozásijoggalrendelke-
zőtagjait,valamintmindenérdeklődőtagyőriegyházkerületiszékház-
ban(Győr,Bajcsy-Zsilinszkyút26.)november21-én,péntekendélután
3órakorkezdődőgyűlésre.

ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületelnöksége

Adebrecenievangélikusegyházközségépületeinek
energetikaikorszerűsítése

ADebreceniEvangélikusEgyházközségtöbbmint15millióforintotnyert
azÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogram keretében.
AtámogatáslehetővétetteaDebreceniEvangélikusEgyházközségépü-
leteinekutólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakfelújítását,cse-
réjét,valamintfűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését.
Azépületekenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésiéshasz-

nálatimelegvíz-rendszereiknemtettekelegetakorelvárásainak,nyílás-
záróiésfényforrásaimáraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésiéshaszná-
latimelegvíz-rendszertkondenzációsgázkazánoktelepítéséveltettékkor-
szerűvéésenergiatakarékossá.Továbbáarégivilágítótesteketúj,ener-
giatakarékosdarabokracserélték.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaDebreceniEvangélikusEgyházköz-

ségvalamennyidolgozójaésgyülekezetitagja.Aprojektkörnyezetiha-
tásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanokraterjedki,hanem
azelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészországenergia-
ellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiálla-
potmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

DebreceniEvangélikusEgyházközség
4025Debrecen,Miklósu.3

degy.hu
ujszechenyiterv.gov.hu
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AbevezetőáhítatutánRoszíkGábor,
abörtöntársaságevangélikuslelkészel-
nökeköszöntöttearésztvevőket,majd
tudósszolgatársát,dr.CsepregiAnd-
rást, a Budapest-Fasori Evangélikus
GimnáziumiskolalelkészétkértefelDi-
etrichBonhoefferről szólóelőadásának
megtartására.
„…aSzentlélekvárosrólvárosrabi-

zonyságottesz,hogyfogságésnyomo-
rúságvárrám.Deénmindezekkelnem
gondolok,sőtmégazéletemsemdrá-
ga,csakhogyelvégezhessemfutásomat”
(ApCsel20,23–24)–idézteazelőadó
Pál apostol szavait a harminckilenc
évesenmeghaltBonhoefferpályájának
főbbállomásai,mindenekelőttazellen-
állásimozgalombanvégzetttevékeny-
ségéneklegfontosabbmozzanataikap-
csán.
Amásodikvilágháborúalattmár-

tírhalálthaltevangélikuslelkészésteo-
lógusélete,illetveszolgálata–különö-
senpedigbörtönbeneltöltöttéveinek
emlékezete–CsepregiAndrásszerint
arról tesz tanúbizonyságot, hogy a
válságosidőkbenvállaltönfeláldozás
azidőbelitávolságellenéreújraésúj-
ra„megválthatja”amindenkoriközös-
séget.Azelőadóemellettszemelvénye-
ket(köztükegybörtönbenírtverset)
olvasottfelanémetkritikaikiadásban
tizenkét kötetet kitevő életműből,
amelyetőmagamintegyhuszonötéve
kutat.
„Kivagyokén?/Gyakranmondják:

/cellámbólúgylépekelő,/derűsen,
nyugodtan,keményen, /mintvárából
a földesúr. /Kivagyokén?Gyakran
mondják: /őreimmelúgybeszélek, /
szabadon,tisztán,kedvesen, /mintha
parancsnokukvolnék. /Kivagyokén?
Aztismondják: /sorsomatúgyvise-
lem, / mosollyal, nyugodtan, büsz-

kén, /mintakiváltiggyőzniszokott”
–szólazemlített,Kivagyokén? című
versegyikrészlete.
Csepregi András fesztelen, mégis

komolyminiszemináriumanélkülöz-
teatudományosfrázisokat,ésképes
volttestközelbehozniaztabonhoef-
feri bibliográfián és biográfián túli
történelmiésegyénidrámát,amelya
HarmadikBirodalomelleniösszeeskü-

véskettősügynökekéntműködő,majd
börtönreítéltlelkésztvégülkrisztusiál-
dozathozatalrakésztette.
AzelőadástkövetőenCsótiAndrás

vezérőrnagy,abüntetés-végrehajtásor-
szágosparancsnokakapottszót,aki
többekköztabörtönmisszióaktuális
kérdéseiről(példáulahazaibörtönök
túlzsúfoltságánakproblémájáról),va-
lamint a mérföldkőként emlegetett
újbüntetés-végrehajtásikódextavalyi
hatálybalépésérőlbeszélt.Szemléletes
módon János evangéliumának első
fejezetébőlkiindulva(Jn1,5alapján)
próbáltaérzékeltetniabörtöncelláksö-
tétségét,ahovácsaknagyonnehezen

szűrődhetbefény.Véleményeszerint
anegyvenesévektőlkezdve„illegálisan”
(fogvatartottkéntszolgáló)vagyhiva-
talijóváhagyássalevangélizálóbörtön-
lelkészek„mécsesszerű”jelenlétehoz-
hatvilágosságotaszemélyeséscsopor-
toslelkigondozásbanrészesülőrabok
életébe.
TávollétemiattBalogZoltán embe-

rierőforrás-miniszterbeszédeugyanel-
maradt,deazideiBoenhoeffer-ésCol-
son-díjak(ChuckColson „abörtönvi-
lágreformátora”,anemzetköziTestvéri
Börtöntársaságalapítója)átadásanem
váratottmagára.Azideidíjazottakdr.
BékefyLajos,CsorbaJózsef,PomoziIst-
ván ésfelesége,PomoziIstvánné, va-
lamintFarkasDániel voltak, akik a
börtönlelkészimunkáraküldetésként
tekintvefogadtákazelismerést.
Akonferenciamásodikfelébenke-

vésbéközérdekű,inkábbcsakaköz-
gyűlés tagjait érintő információkat
hallhattakazegybegyűltek.Elhangzott
azévértékelőelnökibeszámoló,ismer-
tettékabörtöntársaságáltalelnyertkét
nemzetközimegvalósításúunióspá-
lyázatot, és megválasztották az el-
nökségitagokat.
Areintegrációelősegítéséreépülő

pályázatok(EuropeanCommunitiesof
Restoration,AssociationfortheProtec-
tionandAssistanceoftheCondemned)
lebonyolításánaktaglalásamellettké-
petkaphattakarésztvevőkabörtön-
lelkésziszolgálatmegannyimásterü-
letérőlis.PéldáulazAngyalfa elneve-
zésűprogramról,melynekkeretében
a szervezet tagjai a fogvatartottak
gyermekeinek készítenek és külde-
nek ajándékcsomagokat. (Videofel-
vételekenbemutattákazokatanyáritá-
borokatis,aholugyanezekaszülőktől
elszakadtgyerekekkaphattakmara-

dandó élményeket abörtöntársaság
tagjaitólésegymástól.)
Hasonlóan fontos a szintén saját

szervezésűZákeus program,amelya
bűncselekményeksértettjeiéselköve-
tőiközöttibékítőpárbeszédkialakítá-
sáttűztekicélul.
Arendezvénytzárófórumbeszélge-

tésvégéntöbbekköztegytapasztaltlel-
késznőszólaltfel.Mintmondta,abör-
tönfalaiközt„aSzentlélekkőkemé-
nyenműködik”.Ahitmindenképpen
megtartóerővelbírhategy-egyelítélt
számára,sőtteljeslelkiújjászületéstis
eredményezhet.
BáraBibliábólnemderülki,hogy

mikéntalakultBarabbássorsa,lehet-
nekrólaelképzeléseink,hogyandöb-
benhetettrámegszabadulásánakzá-
logára:ahelyetteszenvedőIstenfiúál-
dozatára.AhogyBonhoefferpéldája
mutatja,mégalegádázabbkörülmé-
nyekközöttislehetségesvállalniazta
keresztet,amelyránkméretett.Ígyvá-
laszthatjukjelképesenegyszerreJézust
ésBarabbást–felismerveazértünkon-
tottvérkegyelmétésabűnöknemvárt
feloldozását,elfogadvaakrisztusipas-
siómegszabadítóhatásátéselősegít-
veabűnösökbelsőfelszabadulását.

g PappMáté

Ba rabb ás vagy Jé zus?
Börtönmisszióikonferencia

b VajonmitfelelnemaegymagáthívőnekvallókeresztényPilátusbib-
liaikérdésére:BarabbástvagyJézustbocsássaszabadon?Haabörtö-
nökbenfogvatartottelítéltekregondolunk,könnyenaktualizálható
avonatkozóigehely(Mt27,17)–aválaszazonbankorántsemolyanegy-
értelmű.HiszenJézuséppamagunkfajtabarabbásilelkekértjöttésfe-
szíttetettkeresztre.Azokértis,akiktalánnemissejtik,hogyakereszt-
fánelszenvedettáldozatabűnbocsánatvalódilehetőségétrejti.AMa-
gyarTestvériBörtöntársaságésaBörtönlelkészekMagyarországiSzer-
vezetekonferenciávalegybekötöttközgyűlésén–hakimondatlanulis,
de–ezazeldönthetetlenkérdésvisszhangzott.AMagyarországiRe-
formátusEgyházZsinatiHivatalánakdísztermébennovember6-án
megrendezetteseményenazegyházésabüntetés-végrehajtásképvi-
selőiosztottákmegegymássalrácsontúlitapasztalataikat.
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Dr.CsepregiAndráselőadása

CsótiAndrás,RoszíkGáborésMagyariMártonadíjátadáselőtt
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Akonferenciátmegnyitódr.Szabó
Lajos rektorhangsúlyozta:egyetlen
intézménysemtehetimeg,hogyne
foglalkozzonelmélyültenatémával.
Ahitoktatássalkapcsolatbankifejtet-
te,törekednikellarra,hogymindig
„korrektésfair”legyen.Magyaror-
szágonmakülönösenfontosarrólbe-
szélni, hogy mit jelent korrekten
megőrizniésfeldolgozniatörténel-
met.Ahhoz,hogyahitoktatásbana
holokauszttémájátahelyénlehessen
kezelni,tudnikellbeszélniróla,mi-
néltöbbnemzedéknektudnikellel-
mondaniatörténetet,esetlegtudó-
sok segítségével törekedni aminél
pontosabbmegismerésre.
Arektormegállapította,„ahitok-

tatásakkorhelyes,haafelnövekvő
nemzedékettájékozódni,értékelni,
egymásértkockázatotvállalnitanít-
ja,spasszivitáshelyettaktivitásrane-
vel” nemcsakMagyarországon, de
Európábanis–akettőtpedigszoro-
sanösszekellkapcsolni,hogyminél
többekkel lehessen együtt gondol-
kodniezekrőlakérdésekről.
BeszédevégénSzabóLajosüdvö-

zölteazelőadókatésavendégeket,
valamint munkájukért köszönetet
mondott a szervezőknek,dr. Jutta
Hausmann-nak, azegyetemószövet-
ségitanszékevezetőjénekésdr.Orosz
GáborViktornak, arendszeresteo-
lógiaitanszékdocensének.

Tanúvallomáséstörténetírás
Akonferenciaelsőelőadójakéntdr.
GáborGyörgy filozófus,azországos
Rabbiképző–ZsidóEgyetemtaná-
ratettefelakérdést:történetiérte-
lembenfeldolgozható-easoa,azsi-
dóholokauszt?
Azelőadókifejtette:ahagyomá-

nyosnormatívtörténetírásérzéket-
lenmaradaszemélyesgyásziránt,
nemképesazáldozatszempontjából
bemutatniatörténteket.Kérdéste-
hát,hogymiképplehetatörténetiel-
beszéléssoránteretengedniazáldo-
zatoktapasztalatainak.Asoaleírá-
sakornemmellőzhetőatúlélőkta-
núvallomása, azonban ezeket az
emlékeket kritikával kell fogadni.
Problémákmerülhetnekfelazese-
mények memorizálásával kapcso-
latban,azerősérzelmekmiattazem-
lékektorzulhatnak,egymásnakel-
lentmondó vallomások, helyekkel
ésidőpontokkalkapcsolatostévedé-
sekjelentkezhetnek.Nemszabadfi-
gyelmenkívülhagyni,hogyaszemé-
lyes érdekek védelme, az emlékek
manipulációjaisfennállhatazemlé-
kezéssorán,hiszenasérelmekmég
elevenenélnek–magyaráztaGábor
György.
Továbbiproblémát jelentPrimo

Levi megállapítása,amelyszerinta
túlélőállapotnemfelelmegahalál-
táborokrendeltetésének,eztalogi-
kátkövetvepedigcsakazlenneké-
pesautentikusantanúskodni,akitel-
pusztítottak.Azéletbenmaradottak
kivételezetttanúk,akiktanúbizony-
ságot,szubjektívvallomásttesznek,
aholahagyományosnormatívtörté-
netírásforráskritikájánaknincshe-
lye.Nemérdekes,hogymindentör-
ténésakkorésottvolt-e,ahogyanaz
illetőemlékszik,abeszámolókbólsa-
játigazságokatismerünkmeg–és

nincsvilágtörténelemegyénitörté-
neteknélkül.
Fontosválaszttalálniarra,hogymi

azakoncentrációstáborokvilágából,
amisosemtérhetvissza,amivissza-
tért, és ami visszatérőben van.Az
emlékezéselőretervez,amúltataje-
lenbőlrekonstruálja,ésarrahasznál-
ja,hogyajövőbenilyesmitöbbéne
fordulhasson elő.Már nem elég a
múltérdekmentesvizsgálatátelvé-
gezni,elvárás,hogyezatevékenység
azemberiségszámáranemesítőle-
gyen.Ezértamoderntörténetírásnak
avisszaemlékezőknarratíváitisfel-
használvakellfelhívniaazemberek
figyelmét, hogy ilyesmi többé ne
történhessenmeg,ésezegyolyan
perspektíva,amelyrőlatörténettudo-
mánynemmondhatle–zártaelő-
adásátGáborGyörgy.

Útamegbékéléshez
Dr.KovácsMónika, azEötvösLoránd
Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kara Interkulturális
Pszichológiai és Pedagógiai Köz-
pontjának egyetemi docense elő-
adásábanarrakeresteaválaszt,mi-
értvanaz,hogynohaazemlékezés
ésatanulásegyszerűlehetneaholo-
kauszttalkapcsolatban,mégissokne-
hézségbeütközik.
Ahivatalosemlékezettükröziaz

eseményekhezésamúlthozfűződő
kollektív viszonyt, amely szembe-
megyazáldozatokigényével,mertar-
racsábít,hogynefoglalkozzunkaté-
mával.Amúltatazonbanaddignem
lehet lezárni, amíg a többség nem
egyezettkiazáldozatokkal.
Akollektívemlékezethajlamosa

leegyszerűsítésre,acsoport,nemzet
irántielfogultságra,mígazáldozat
identitásánakalapjaasorsközösség,
amelyet a trauma hatása, emléke
tartfenn.Hatraumájátelismerik,ak-
korsajátkezébekerülamegbocsá-
tás lehetősége, visszaszerezheti a
kontrolltéletefelett.Enélkülameg-
békélés szociálpszichológiai folya-
matanemindulhatel.Azelkövetők
csoportjaviszontmindeneszközzel
afelejtéstpróbáljaelősegíteni,hogy
elkerüljeafelelősségrevonást.
A holokauszt társadalma azon-

bannemcsakelkövetőkbőlésáldo-
zatokbóláll–figyelmeztetettazelő-
adó.Nemfeledkezhetünkelabenem
avatkozókrólésazembermentőkről
sem.Abenemavatkozókfelelőssé-
gekevésbényilvánvaló,mintazelkö-
vetőké.Lehetségesstratégiájuklehet
azelhatárolódás,afelelősségáthárí-
tása vagy a versengő áldozatiság,
amikormástraumákhangsúlyozásá-
valpróbálnakjobberkölcsipozíció-
bakerülni.
Asegítőkésembermentőkeseté-

ben fontos a kompetenciaérzet –
őkhittekabban,hogytudnaktenni
valamit,ésnemfogadtákelarend-
szerlegitimitását.Példájukkimozdít-
hatazáldozat-elkövetőkettősségből,
denemtipikus:atöbbségetaközö-
nyösség,afelelősségtagadásajelle-
mezte,ésazáldozatokisezttapasz-
talták.
KovácsMónikazáráskéntkiemel-

te, a megbékéléshez a felek eltérő
szükségleteinek közeledniük kell
egymáshoz.Azelsőlépéstatöbbség-

nekkellenemegtennie,hiszenaző
kezébenvanakultúra,anagyobbfe-
lelősség,ésazőattitűdjeaz,amiel-
indíthatnáamegbékélésifolyamatot.

Akollektívemlékezetárnyoldalai
Azaktívemlékezésamúlteseménye-
iremeghatározzaaközösségiiden-
titást,valamintasajátönértelmezés
éscselekvésalapvetőfeltételeis–fo-
gott bele előadásába Jutta Haus-
mann,azEvangélikusHittudományi
EgyetemÓszövetségiTanszékének
vezetője.Abibliaiírásokegyiknagy-

szerűségeabbanrejlik,hogyszembe-
sítenek a kollektív emlékezet ké-
nyelmetlenoldalaivalis.
ATízparancsolat egyikkijelenté-

se(„Megbüntetemazatyákbűnéért
afiaikatisharmad-ésnegyedízig,ha
gyűlölnekengem.Deirgalmasanbá-
nokezerízigazokkal,akikszeretnek
engem,ésmegtartjákparancsaimat”
– Ex 20,5–6) figyelmeztet, hogy
mindentetthatássalvanakövetke-
zőgenerációra,dekifejeziIstenjó-
ságátis,mertanegatívkövetkezmé-
nyeketrövidebbideigkellviselni.Ezé-
kielkönyvének 18.fejezetébenpedig
ezáll:„ÍgyszólthozzámazÚrigéje:
Hogymondhattokilyenközmondást
Izráelföldjéről:Azapákettekegrest,
ésafiakfogavásotteltőle?!” (1–2)
Sokszorazthisszük,amúltrégi

terheitkellhordoznunk,közbenpe-
dignemszembesülünkazzal,hogy
mi mit követtünk el; a bűn mint
kulcsfogalomjelentésétnemvonat-
koztatjuk saját létezésünkre. Isten
szavaibanaközvetlenmegszólításfi-
gyelhetőmegtöbbesszámban,ezki-
zárja, hogy az emberek kivonják
magukatafelelősségalól.
Isten pozitívan fordul azokhoz,

akiknemragaszkodnakahhoz,amit
tévesnek ismertek fel. Bár mind a
múlt terheit viseljük, de felelőssé-
günk elsősorban a jelenre és azon
keresztülajövőreirányul.Egyénilegés
kollektívszintenismivagyunkfelelő-
sekazért,amiazéletünkbentörténik,
csakazakérdés,hogyhagyjuk-esaját
történetünk részévé válni mindazt,
amitatyáinkelkezdtek.
Aholokausztmegemlékezésekkel

kapcsolatban Jutta Hausmann ki-
fejtette:generációkonátívelőantisze-
mitizmusvanjelenatársadalmunk-

ban,samígamindenkoriújgenerá-
ciómegtagadja,hogykiálljonegyúj,
másnézőpontért,addigennekkövet-
kezményeiállandósulnak.
AzelőadástkövetőenRosenfeldDá-

nielImrének, azországosRabbiképző
–ZsidóEgyetemkántorszakoshallga-
tójánakelőadásábanhangzottelaL’dor
vador(Nemzedékrőlnemzedékre)című
liturgikusimarész.

Zsidóiskolásokazegyetemen
Dr.GomboczEszter, aWesleyJános
LelkészképzőFőiskolatanáraZsidó
iskolások–Egyvándorkiállításpe-
dagógiaitanulságai címűelőadásá-
banmutattabeaztazöttablóbólál-
lókiállítást,amelybudaiésóbudai
zsidóiskolásoktörténetétkísérivé-
gig1920és1949között,samelynek
az előadástkövetőenegyhétig az
Evangélikus Hittudományi Egye-
temadotthont.

Akiállításarraafolyamatrakon-
centrál, amelynek eredményekép-
penabudaiésóbudaizsidóságésa
többségitársadalomegyüttélésefo-
kozatosanmegszűnt,ésnemtitkolt
céljaazis,hogyatörténtekkelkap-
csolatosanamagyarságfelelősségét
kidomborítsa.
Atablókonmegjelenőidézetek–

minta„Nagyonszerettemvolnael-
sősorbanmagyarlenni,ésmásodsor-
banizraelitavallású”,illetveaz„Imá-
domagyönyörűmagyarnyelvet”–
hangsúlyozzák,hogyezekagyerekek
fontosnakéreztékamagyarságukat,
azsidóésamagyaridentitásteljesen
összefonódott bennük. Magyaros
ruhákra vágytak, Petőfi-versekkel
készültekmárcius15-re,smintahar-
madik,Ünnepek címűtablórólkide-
rül,éjszaka,hameghallottákarádi-
óbanaHimnuszt, felpattantak,ésvi-
gyázzbaálltak…
Atablókmártöbbiskolátmegjár-

tak.Különösenalkalmasakoktatási
célokra,mertagyerekekazsidóis-
kolások életében megjelenő kire-
kesztésifolyamatotkönnyenáttud-
jákérezni.MintGomboczEszterel-
mondta,nehézügyismeretlenülaz
iskolákategyilyenkiállításnakmeg-
nyerni,deörömmelszámoltbeolyan
intézményekről,aholkiemeltfigyel-
metfordítottakarra,hogyatanulók
a kiállításhoz készített CD-RoM-
otnyugodtkörülményekközöttta-
nulmányozhassák.

Holokausztéshitoktatás
Nehézamaérvényeshittantanterv
szerintaholokausztrólbeszélni–je-
lentettekidr.CsepregiAndrás, aBu-
dapest-FasoriEvangélikusGimnázi-
umiskolalelkészeanaputolsóelő-

adásánakkezdetén.Azevangélikus
hittantanterva7.ésa11.évfolyamon
érintiaholokauszttémáját,leginkább
azembermentésre,SztehloGábor te-
vékenységérekoncentrálva,amegér-
téshezazonbanateljestörténetetel
kellenemondani.
ElőadásábanCsepregiAndrásTri-

anontólkezdődőenvettevégigazo-
kat a lépéseket, amelyek után az
1944-eseseményekésamagyarha-
tóságok viselkedése a zsidósággal
szembennemvoltváratlan.Ilyenlé-
pésekvoltakanumerusclausus,az
első,másodikésharmadikzsidótör-
vény,valamintakamenyec-podolsz-
kijideportálás.
Azonbanmígakatolikusésrefor-

mátusegyházrészvételeatörténet-
benszéleskörűendokumentált,az
evangélikus egyház feltérképezése
meglehetősen hiányos. Van-e ha-
sonló nyoma például annak, hogy

RaffaySándor püspökhogyandele-
gáltaSztehloGábort,mintareformá-
tusoknálannak,ahogyRavaszLász-
ló azegyházbatértzsidóktámogatá-
sávalmegbíztaÉliásJózsefet?
CsepregiAndráskellőkritikával

beszélt olyan vitatható lépésekről,
mintazegyházhozcsatlakozózsidók-
kalszembenitúlhosszúpróbaidő,a
gyülekezetektagjainakhozzáállása,
akikfellázadtak,hazsidókkalkellett
egy padban ülniük, vagy Túróczy
Zoltán 1944.június25-irádiósigehir-
detése,amelybennemérzékeltette,
hogygondolazokra,akiketegyház-
kerületébőlelhurcoltak.
AholokausztnemIstenről,ha-

nem az emberi közösségről szól.
Azértkellerrőlbeszélni,hogymeg-
ismerjükmagunkat–magyaráztaaz
előadó.BibóIstván teóriájaapoli-
tikaihisztériárólésRenéGirard-é a
bűnbakképzésrőlmegfelelőelméleti
keretetszolgáltatakérdéshez,hogy
adottfeltételekeseténmilyentudat-
módosulásonmehetkeresztülegy
közösség,éshogyanválasztkiegy
népcsoportot, amelyet elpusztít.
ÁmmígBibóállítja,ahisztériából
kilehetgyógyulni,Girardszerinta
bűnöscsakutólagrealizálja,hogy
mittett,addigmeggyőződése,hogy
jótcselekszik.Pontosanúgy,ahogy
Lukács evangéliumában mondja
Jézus(„Atyám,bocsássmegnekik,
mert nem tudják, mit cseleksze-
nek!” –Lk23,34).
Aholokauszttanításcéljánakan-

nakkelllennie–fejeztebeelőadását
CsepregiAndrás–,hogyahasonló
helyzetetfelismerjük,ésidőbentud-
jukmajdmagunkról,hogymitésho-
gyancselekszünk.

g SebestényJudit

Az emlékezés problematikája
TudományünnepikonferenciaazEHE-n

b Amúltterhe–ajelenfelelőssége–Emlékezéskultúraéshitoktatás címmelrendeztékmegamagyartudo-
mányünnepéhezkapcsolódókonferenciátnovember6-ánazEvangélikusHittudományiEgyetemen.Az
előadásoksúlyoskérdéstjártakkörbe:azsidóholokauszttalkapcsolatbanhogyanlehet,szabadéskellem-
lékezni?Mitjelentazemlékezés,haafelidézettemlékmindigújraírjaamegidézetttörténelmet?Hogyan
tudahitoktatásmegbirkózniezzelatémával,amikoratörténtekmegismertetéséntúlhelyeserkölcsivi-
szonyulástiskikellalakítaniadiákokban?
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– Sztálinhaláláigkellvisszamennünk
–kezdiazemlékezést–,hogyama
embere értse amagyarnemzet 20.
századi történelmének legnagyobb
vállalkozását,az1956-osforradalmat
és szabadságharcot. A forradalom
kételőfeltétele:ahatalmatgyakorlók
márnemarégiek,ésazelnyomotttö-
megekegyszerrejutnakarraameg-
győződésre,hogyezttovábbazéletük
árán se tűrik. olyan ez, mint egy
gázzaltöltöttszoba,szikrakellcsak
hozzá,robbanéslángolminden.
Aszovjetpártfelvázoltaakommu-

nizmus anyagi feltételeit. Ennyi és
ennyimilliótonnaszén,acél,búza–
még mindig a két háború közötti
birodalom normáiban gondolko-
dott.Nemvetteészre,hogyamáso-
dikvilágháborúóriásiváltozásokat
hozott.Egymásközöttazelvtársakel-
intéztékazutódlást:akitkellett,ki-
irtották,elküldtékamessziSzibéri-
ába…
–Hruscsov kongresszusibeszéde

sokmindentleleplezett.
–Az1956februárjábanrendezett

huszadikpártkongresszusonHrus-
csov,akommunistapártelsőtitká-
raelmondtaaz„igazságot”.Irtózatos
megrendülést okozott, kikezdte a
bálványt,Sztálint.Ezabálványnem-
csakszörnyenvéresvolt,demozdít-
hatatlanis.Alegkisebbváltozástse
tűrte.Jólemlékszem,amikorforra-
dalmunkleveréseutánatöbbigyar-
matiországbanbüszkénmondták–
főlegacsehek–,majdmimegmutat-
juk, hogy ezt ésszel kell csinálni.
Azutánőkismegkaptáktizenkétév
múlvaamagukét…
–Kevés szóesikamegsemmisítő

táborokról.
–Bibliaolvasó vagyok, mindig

megdöbbentazavilág,amelybena
léleknek az említését sem tűrték.
Nagyonbánt,senkinemmondjaki,
hogyMagyarországonisvoltakmeg-
semmisítőtáborok.Recskleginkább,
a kommunizmus alatt.Mi kétszer
voltunkegy-egybirodalomcsatlósa.
ElőszörKossuth szabadságharcaután,
azutánazázsiaiprovincializmuskö-

vetkezett,sakkortudtukmeg,hogy
ennek a szörnyű állapotnak még
mindigvanlefeléegylépcsője.Azt
hittük,hogyezvégtelenrabság.Isten
kegyelme,hogynemazlett.
–Hányévreítélték?
–AzÚrmindenható,ésegyedülő

ismeriajövőt.Amitőkészítnekünk,
arrólnemfeledkezikmeg.Semmisem
történikoknélkül,semmisemIsten
akarataéstudtanélkül.Aforradalom
leveréseutánmegkaptamamagamti-
zenötévét.ÁtéltemaGyűjtőfogház-
ban,hogynagysorvanelőttem;hány
magyarszenvedettszörnyűbbbörtö-
nökben…Ésazakasztások,azagyon-
verések,afőbelövések.
Velem se történtmás,mint sok

társammal: kiálltam a hazámért,
megszenvedtemarámmért,elveszí-
tettévekért.Mikorkiszabadultam,
sokanátmentekazutcatúlsóolda-
lára,hamegláttak,hogynetalálkoz-
zanakvelem.Devoltegyrégibarát
aVárból,SzelényiGusztáv presbiter
az evangélikus gyülekezetben, aki
megölelt, és az mondta: „Köszö-
nöm,amittettél,helyettemisbörtön-
benültél!”
–Gondolta,hogymegériaforra-

dalomötvennyolcadikévfordulóját?
–Aszovjetkongresszusindította

elaztagörgeteget,amelyresokáig
kellettvárnunk.Megadatottnekem,
öregembernekazacsodálatosaján-
dék,hogyláthatomnemzetemellen-
ségeit ebek harmincadjára jutni.
Azsarnokikorszétziláltaacsaládo-
kat,arendszerrelszembenállókgye-
rekeitsemengedtetehetségükszerint
tanulni.Anemzettudatbanokoztaa
legnagyobbkárt;anemzetműveltsé-
gét,egységét,mintazelefántapor-
celánboltban,szilánkokratiporta!
–Sokáignyomorgattakbennünket.
–Alegfontosabbdolgokatkésőn

ismertemföl.Azangolkövetségre,
aholdolgoztam,nehezebbenérkez-
tekahírek.Rákosi ottfolytattaapo-
litizálást,aholabbahagyta.Rövidesen
elküldtékaSzovjetunióbabetegsza-
badságra, de helyébe azt a Gerőt
tették,akimindenbűnben,véreng-

zésbenrésztvett.AkivégzettRajk
László feleségeváratlanulkérte:tisz-
tességgeleltemethesseaférjecsont-
jait.Jöttagyászünnepoktóber6-án.
Közeledtünkahhozaponthoz,ahol
a magyar munkásosztály elhitte,
hogyezazőországa.Afiatalmun-
kásokszabadságharcotvívtak,hős-
ként,készületlenülazirtózatostúl-
erővelszemben.
–Láttaaharcolóifjakat?
–Akövetségterepjárójábólláttam,

hogyanharcoltak,estekelagolyózá-
porban.Aztánmárabörtönben,a
kisfogházelsőemeleténhéthónapon
keresztülhallgattamakivégzéseket,
alattunkvoltakahalálzárkák.Hajnal-
banfeltéptékahalálraítéltzárkájá-
nakajtaját,megragadtákáldozatukat,
ésvittékkiazudvarra.Mostishal-
lom,ahogykiabálnak:„Bajtársaim,Is-
tenveletek!”Kétököllelvertükazaj-
tót,amitilosvolt.Mindenkiasaját
utolsónapját várta…Egyszernem
hallottamahéthónapalatt,hogyva-
lakisírtvolna,kegyelemértkönyör-
göttvolna!Hősökvoltakőkazutcai
harcokpoklábanésazakasztófafe-
lévezetőútonis!
–Rajkéktemetéseutánakivégzett

honvédtábornokokismegkaptáka
végtisztességet.
–Egyhéttelaforradalomelőttel-

temettekhéttábornokot,akikrőla
katonai pompa közepette szintén
bevallották,hogyártatlanulítéltékel
őket.MiközbenGerőErnővadászott
Titóval abalkánihegyekközött,ad-
digitthonérta20.századlegnagyobb
vállalkozása.
Aforradalomcsakrészletekbensi-

került. Kezdődött az egyetemisták
felvonulásával,majdjöttarádióost-
roma, a Sztálin-szobor ledöntése,
NagyImre lehurrogása…Deamikor
azelsőszovjetharckocsioszlopszer-
dánhajnalbanbegördültafőváros-
ba,kiderült,hogyszabadságharcot
kellvívni.
Harcoltunk,teljesenszervezetlen

erőkkel,mertezekbeaspontánmeg-
alakultvárosipartizánközpontokba
bárkibeléphetett.Fegyvertkapott,
esteletehetteasarokba,éshazame-
hetett.Választottakmaguknakveze-
tőt,ésegymástmegelőzveharcoltak,
nemkíméltékfiataléletüket.Ezaz,
amitlekelletttagadniazégrőlutó-
lag:hogyamunkásosztályezttette.
Perszemindenkit,NagyImrétis

megtévesztették. Kevesen tudják,
hogy a megszálló szovjet hadtest
csakkéthadosztálybólállt.Deeza
létszámbanviszonylagkicsierőna-
gyobbharcértéketképviselt,mintaz
egészmagyarnéphadsereg.Nehezen,
delevertékaforradalmat,és jötta
szörnyűmegtorlás.Hakimegyünka
301-es parcellába, a fiatal halottak
mindentelmondanak!
–Hogyanbírtaabörtönéveket?
–Azelsőkislányomaletartózta-

tásomutánszületett.Afeleségemhű-
ségesenmegvárt,ésezbizonymin-
dennél többet segített. Az asszo-
nyoknak sokkal nehezebb volt, el
kelletttartaniagyerekeket,ésóvni
kellettareményaprólángocskáit.
–AmikoraTIBelnökelett,milyen

elképzelésselfogadtaelamegbízást?
–Egyetlenelvárásomvolt:min-

denkiaz1956-osmúltjáhozméltóle-
gyen!Őszinténbevallom,nemsokat
tehetektársaimért.Miamaifiatalok
szemébentehervagyunk.Denemez
fáj legjobban, hanem az, hogy a
nemzetnemvállalja,nemértiafor-
radalmat,amiértannyianazéletüket
adták.Énmégishiszem,hogyegyszer
atörténetírásazigazságosztáshozér,
és1956-osforradalmunkdicsőlesz
mindenkinek…

g FenyvesiFélixLajos

A tör té nel men áll ni
BeszélgetésRegéczy-NagyLászlóvalaz1956-osforradalomról

b AbudapestiNádorutcavégénüveg-fémépületek,bankok.Őszifák,
bokrok,túlnanadélinapsütésbenragyogóParlament.Szembenré-
giház,nagyvasajtóval,akopottfalonaprótáblák:MagyarPolitikai
Foglyok Szövetsége, Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége,
56-os Szövetség Országos Elnöksége, Recski Szövetség Országos
Központja. A rendszerváltozás reménykedő pillanatában alakult
megaTörténelmiIgazságtételBizottság(TIB).OrszágoselnökeRe-
géczy-NagyLászló, akitharmadrendűvádlottkénttizenötévreítéltek
aBibó–Göncz-perben.Kilencvenedikévébenisazigazságszigorúki-
mondója.Aforradalomdicsőnapjairólkérdeztem,afiatalhalottak-
rólsarról,eljön-eegyszer1956méltóünnepe.

ACsővárievangélikusegyházközség
lelkészihivatalánakésgyülekezetitermének

épületenergetikaikorszerűsítése
ACsőváriEvangélikusEgyházközséglelkészihivatalaésgyülekezetiter-
metöbbmint10millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetés
energiaoperatívprogram keretében.AtámogatáslehetővétetteaCső-
váriEvangélikusEgyházközséglelkészihivatalánakésgyülekezetiter-
ménekutólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,fű-
tésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítésétésnapkollek-
torosrendszertelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésiéshasz-

nálatimelegvíz-rendszerenemtettelegetakorelvárásainak,nyílászá-
róimáraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésirendszert
megújulóalapúfaelgázosítókazántelepítésévelésacéllemezlapradiá-
torokfelszereléséveltettékkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahaszná-
latimelegvíz-rendszertteljesenfelújították,napkollektorokkalsegítvea
működését.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaCsőváriEvangélikusEgyházköz-

ségvalamennyidolgozójaésgyülekezetitagja.Aprojektkörnyezetiha-
tásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,hanemaz
elérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészországenergiaellá-
tásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiállapotmeg-
őrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

CsőváriEvangélikusEgyházközség
2615Csővár,Petőfiutca2.
E-mail:csovar@invitel.hu

ujszechenyiterv.gov.hu

épületenergetikaikorszerűsítés
aBenkagyulaevangélikusáltalánosiskola
ésÓvodadamjanichutcaióvodájában

ABenkaGyulaEvangélikusÁltalánosIskolaésÓvodaenergetikaikor-
szerűsítésretöbbmint15millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKör-
nyezetésenergiaoperatívprogram keretében.Atámogatáslehetővétet-
teaBenkaGyulaEvangélikusÁltalánosIskolaésÓvodaDamjanichut-
caióvodájautólagoskülsőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,
fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,világításkor-
szerűsítését,napkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésiéshasz-

nálatimelegvíz-rendszerenemtettelegetakorelvárásainak,nyílászá-
róiésfényforrásaimáraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésirendszert
kondenzációsgázkazántelepítésévelésacéllemezlapradiátorokfelsze-
reléséveltettékkorszerűvéésenergiatakarékossá.Ahasználatimelegvíz-
rendszertteljesenfelújították,napkollektorokkalsegítveaműködését.
Arégivilágítótesteketúj,energiatakarékosdarabokracserélték.Továb-
bátelepítettekegyhálózatravisszatáplálónapelemesrendszertis.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaBenkaGyulaEvangélikusÁltalá-

nosIskolaésÓvodavalamennyitanulójaésdolgozója.Aprojektkör-
nyezetihatásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,
hanemazelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészországener-
giaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiál-
lapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

BenkaGyulaEvangélikusÁltalánosIskolaésÓvoda
5540Szarvas,Kossuthu.17.

benka.hu
ujszechenyiterv.gov.hu
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meghívóabudakesziprotestánskörrendezvényére
November20-án,csütörtökön19órakoraKálvinteremben(Budakeszi,
Főu.159.)AvadászésEkhó–AlírikusZrínyiésaBalassi-hagyomány
címmeltartelőadástdr.BeneSándor irodalomtörténész.Közreműkö-
dikaMusicaProfana gambaegyüttesSzabóZsolt vezetésévelésKorom-
payBálint (ének).Szeretettelvárunkmindenérdeklődőt.
Azelőadásingyenes.AdományokatabudakesziProtestánsKörtevé-

kenységénektámogatásáraahelyszínenelfogadunk.
AProtestánsKörszervezői
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Azénekekelőttakarvezetők,
EcsediZsuzsa,BenceGábor és
NémethSándor ismertettékaz
éneklésmódokrendjét,illetve
megfelelőhelyenelhangoztak
azadottkorálhozkapcsolódó
–talánkevésséismert–infor-
mációk,érdekességekis.
Aprogramelső felében–

SigfridKarg-ElertNundanket
alleGott korálelőjátékaután–
kétkorai időből fennmaradt
magyar eredetű ének csen-
dültfel.ANehagyjelesnem,
felséges Isten (EÉ 79) a 71.
zsoltárparafrázisa,szövegea
16. század második felében
keletkezett. A Paradicsom-
nakteszépélőfája (EÉ365)
eredetileg tizenhét verssza-
kos,ebbőlareformátuséne-
keskönyvamainapigtizenöt
versetközöl.Azénekapassió-
történetetdolgozzafel,aszö-
vegKrisztusnakakeresztfán
mondotthétszavánalapszik,
dallamapedigegészenTinódi-
ig vezethetővissza.
A rövid prédikáció után

háromkorálkövetkezett,me-
lyekközülazelsőkettő–az
Én lelkem,áldvaáldjad (EÉ
45), valamint aMind adjon
hálátIstennek (EÉ54)–né-
met eredetű hálaadó ének;
előbbia103.zsoltártdolgoz-
zafel,utóbbipedigPaulGer-
hardt verse.Azalkalomzáró-
énekealatinhimnuszbólki-

alakultnémetkorálkorai–16.
századbeli–magyarfordítá-
sa,aKrisztus,kivagynapésvi-
lág (EÉ109).Ennekérdekes-
sége,hogyastrófautolsóso-
rátmegismételveazeredetileg
négysorosénekötsorossábő-
vült.
Ahagyományosistentiszte-

leti koráléneklés kereteiből
kilépvelehetőségnyíltazegyes
versszakokmeglehetősenvál-
tozatosmódonvalómegszó-
laltatásárais.Azorgonaugyan
ezenazesténisnagyszerepet
kapott,hiszenNémethSándor
kezealattelőjáték,illetvekísé-
retszerepébenismegszólalt,
valaminthangszereszenészek
isszínesítettékazestét,aleg-
fontosabbmégisaközösének-
lés volt. A több szólamban
énekeltversszakokatabuda-
hegyvidéki gyülekezeti
énekkar, a Fővárosi Protes-
tánsKántorátus,akelenföldi
gyülekezetiénekkar,valamint
aPaxetBonumkamarakórus
tagjaiadtákelő.
Azestefolyamántanúile-

hettünk, milyen különleges
hangzásteredményezhetaré-
gizeneésamodern,20.szá-
zadiéskortársszerzőkfeldol-
gozásainak egymásmelletti-
sége. Eredetüknek megfele-
lően a magyar énekek ma-
gyar szerzők feldolgozásai-
banszólaltakmeg(Gárdonyi

Zoltán,GárdonyiZsolt,Sulyok
Imre,BenceGábor,Zalánfy
Aladár), a német eredetűek
pedignémetszerzőkletétei-
ben(Ph.H.Erlebach,J.Zahn,
J.Crüger,S.Scheidt).
Különkiemelendőapassi-

ótfeldolgozóParadicsomnak
teszépélőfája, melynekelő-
adásaközeltizenötpercetvett
igénybe, mégsem vált unal-
massá,vontatottá.Azegyes–
Krisztus szavait tartalmazó
és nem mellesleg gyönyörű
nyelveníródott–versszakok
előttGárdonyiZsoltorgona-
meditációitEcsediZsuzsaját-
szotta.A többszólamúvers-
szakokanemrégelhunytHer-
bertWulf feldolgozásábanszó-
laltakmeg.
Akorálokéneklésekorgyü-

lekezeti és kórustagok egy
nagykórussáolvadtakössze,
aholnemaművészi teljesít-
ményszámított,hanemakö-
zöséneklésbenrejlőerő.
KeczkóSzilvia lelkészpré-

dikációjábanfelhívtaafigyel-
metarra,hogyatestidolgok
is szükségesek ugyan, de fi-
gyelmünketatestiekrőlalel-
kiekfelékellfordítanunk.
Ez az esti közös éneklés

bőségeslelkitáplálékotnyúj-
tottmindenkinek,akielláto-
gatottabudahegyvidékievan-
gélikustemplomba.

g KocsisKrisztina

Ko rál ün nep a re for má ció fé nyé ben
b Areformációéskultúra évébenBudahegyvidékrelátogatottazimmárhagyománnyávált
korálünnep.Öténekeskönyvikorálunkszólaltmegnovember9-én,vasárnapesterövid
áhítatkeretében,alegkülönbözőbbkíséretekkel,alegkülönbözőbbkorokból.

2016. július 7–10. között Budapest
adotthontahároméventemegrende-
zettkerülőnemzetközikelet-közép-
európaikereszténytalálkozónak,mely-
nek főszervezője a Magyarországi
EvangélikusEgyházlesz.Aprogram-
koordinátorfeladatköreavárhatóan
három-négyezerfősrendezvényszer-
vezése,alebonyolításelőkészítése.
A megbízás időtartama: 2015.

január1.–2016.augusztus31.,heti40
órában.
Amunkavégzéshelye:Magyaror-

szágiEvangélikusEgyházországos
IrodájánakÖkumenikusésKülügyi
osztálya,1125Budapest,SzilágyiEr-
zsébetfasor24.
Javadalmazás:megállapodásszerint.
Pályázatifeltételek:
•Jókommunikációskészség.
•Tárgyalóképesnémet- és angol-
nyelv-ismeret(némethangsúllyal).

•Ügyintézési,szervezésitapasztalatok.
•Számítógépesfelhasználóiismere-
tek(elsősorbanWord,Excel).
Azálláselnyeréséhezelőny:
•Evangélikusegyházikötődés.
•Gazdaságiismeretek.
•Gépkocsi-vezetőiengedély.
Jelentkezni levélben és e-mail-

ben lehetamerikai típusúéletrajz,
végzettségetésnyelvtudástigazoló
dokumentumok másolatának, va-
lamintfényképesmotivációslevélnek
abenyújtásával.
A pályázatokat Cselovszkyné dr.

TarrKlára külügyiosztályvezetőré-
szérekérjükküldeniaklara.tarr@lu-
theran.hue-mailcímre(atárgysorba
kérjük beírni: KEKT-koordinátor)
vagyaz1125Budapest,SzilágyiErzsé-
betfasor24.postacímre.
Jelentkezésihatáridő:2014.novem-

ber30.

Ju bi le u mi évet zá ró Kán tus-kon cert

ALutherMártonKollégiumtöbbmint80milliófo-
rintot nyert az Új Széchenyi terv Környezet és
energiaoperatívprogramkeretében.Atámogatás
lehetővétetteaLutherMártonKollégiumépüle-
ténekutólagoskülsőhőszigetelését,fűtésiéshasz-
nálatimelegvíz-rendszerénekkorszerűsítését,vilá-
gítás-korszerűsítését,talaj-levegőhőcserélősmes-
terséges szellőztetés, napkollektoros és napele-
mesrendszerektelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemfeleltek

meg,fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerenemtett
elegetakorelvárásainak,nyílászáróiésfényforrásai
máraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorke-

rült a falak utólagos hőszigetelésére. A fűtési
rendszertkondenzációsgázkazánteszikorszerű-
véésenergiatakarékossá.Ahasználatimelegvíz-
rendszertteljesenfelújították,napkollektorokkal
segítveaműködését.Megújulóenergiáthaszno-
sítótalaj-levegőhőcserélősmesterségesszellőz-
tetésttelepítettek.Arégivilágítótesteketúj,ener-

giatakarékosdarabokracserélték.Továbbátelepí-
tettekegyhálózatravisszatáplálónapelemesrend-
szertis.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaLutherMár-

ton Kollégium valamennyi lakója és dolgozója.
Aprojektkörnyezetihatásterületeazonbannem-
csakazérintettingatlanraterjedki,hanemazel-
érnikívántindikátorértékekkelközvetveazegész
országenergiaellátásánakbiztonságátésverseny-
képességétjavítja,akörnyezetiállapotmegőrzését
érdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásá-
val, az Európai Regionális Fejlesztési
Alaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

LutherMártonKollégium
4400Nyíregyháza,Iskolau.2.

luthermartonkollegium.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

Aluthermártonkollégiumépületénekenergetikaikorszerűsítése

álláshirdetés
AMagyarországiEvangélikusEgyházállásthirdet

programkoordinátorimunkakörbe
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Nyolc kórusmű csendült fel
múltszombatonakivételesze-
nei (és lelki) élménytnyújtó
esten,melybőlhatotazaBer-
kesi Sándor Liszt-díjas kar-
nagyvezényelt,akineknevefél
évszázadaforrtegybearefor-
mátusgimnazistákésteológu-
sok – időközben Magyar
Örökségdíjraisérdemesített
–énekkarával.
Elsőkéntamagyarbarokk

jelentősalakja,EsterházyPál
Harmonia caelestis című –
ötvenkétkantátábólálló–so-
rozatábólhangzottelöttétel,
majda80.zsoltáranémetal-
földiJanPietoszonSweelinck
feldolgozásában,SzencziMol-
nárAlbert szövegével.
Az eddig huszonhét or-

szágbanvendégszerepeltKán-
tus2006-banlépettfelelőször
Moszkvában. A sárospataki
könyvtár számos kötetének
visszaadását ünneplő konfe-

renciára tanulták be Sergey
Rachmaninov Blazsenmuzs
címűművét, amelynek har-
móniái a debreceni koncert
közönségétsemhagytákérin-
tetlenül…
Vélhetőennemcsakeso-

rokírójátmelengetteátGár-
donyiZoltánAzÚrdicsére-
te címűmotettája,hiszena
zeneszerzőmunkásságaiga-
zán közel áll a kórushoz,
amelynek több művet is
komponált–mitöbb,kézira-
tainakgondozásátisa Kán-
tusra bízta.
Händel koronázási him-

nuszkéntismertművénekel-
hangzása után a Debreceni
Református Hittudományi
Egyetem rektora, dr. Fekete
Károly Mt 20,1–16 alapján
„terelte”azÚrszőlőskertjébe
aszolgálatábaszegődötteket,
ígyaKántus egykori ésmai
tagjait…

Azünnepiigehirdetéstkövető-
enaszámosrégiKántus-taggal
kiegészültkóruselsőkéntakö-
zelmúltbanelhunytnevesevan-
gélikus zeneszerző, Szokolay
Sándor Locarnói motettáját
adtaelőaBékéscsabánevangé-
likus kórusokat is vezénylő
(evangélikuslelkészfeleség)Ku-
tyejnéAblonczyKatalindirigá-
lásával,majdegymásikBerke-
si-tanítvány,AranyJános kar-
nagyvezényletévelcsendültfel
Kodály121.genfizsoltára.
A Kántus jubileumi kon-

certjétolyanműzárta,amely-
nekzenéjétanemréghetvene-
dikéletévétbetöltőkórusve-
zető szerezte Kádár Ferenc
sárospataki teológiai tanár-
lelkipásztorszövegére.Azel-
sőmagyarreformátusvilágta-
lálkozó alkalmára született
Magyar ének himnikus har-
móniáiutánszűnninemaka-
ró tapsünnepelte a jubiláns
kórustéskarnagyát.
Mint arra az estet nagy-

szerűenmoderálóKovácsGer-
gely (aKántus ezévifelügye-
lőtanára)isutalt,atemplomi
szolgálatokvégéngyakranre-
formátustestvéreinknélisel-
maradataps,ilyenkorakórus
egyklasszikuskánonnalszo-
kotthálátadni.ANagytemp-
lomból emelkedett lélekkel
távozók azért most is hall-
hatták,ahogyakarzatonfel-
csendülta„SoliDeogloria”…

g T.PintérKároly

b Lapunkbanmégbízvástvisszatérünkrészletesebbenisar-
ra,hogytörténeténekegyiklegjelentősebbkorszakátzár-
ja ezekben a hetekben a Magyarországi Református
Egyház.Amintegykétévtizedetátívelőkorszaktörténé-
seiben–nemmeglepőmódon–meghatározószerepju-
tottakálvinistaRómakéntisemlegetettcívisvárosnak,
Debrecennek és a tavaly fennállása 475. évfordulóját
ünneplőKollégiumának.Idénazősiintézményvegyeska-
ra,azimmárnemzetközihírnévnekisméltánörvendő
Kántusünnepeltefennállásának275.évfordulóját.Jubi-
leumiévetzárókoncertjüknovember8-ántöltöttemeg
adebrecenireformátusNagytemplompadsorait.

Amagyarkórusszövetségelismerőoklevelénekátvételekorakórustagoktapssalköszönikmega
DebreceniReformátusKollégiumiKántustfélévszázadavezetőBerkesiSándorLiszt-díjaskar-
nagy(középen)munkáját.Azelőtérben(jobbszélen)AranyJános,a„Mester”jobbjánpedigKu-
tyejnéAblonczyKatalinkarnagy,valamintSárosiDánielorgonista.

b
A

r
C

z
A

 j
á

N
O

s
 f

e
lv

é
t

e
le



 e 2014.november16. EvangélikusÉletpanoráma

1997.szeptember4-ét,csütörtököt
írunk.RamiElhanan útonvanaje-
ruzsálemirepülőtérreazanyósáért,
amikorcsöngatelefonja.Afelesége
zokogvaközlivele,hogykétpalesz-
tinöngyilkosmerénylőfelrobbantot-
tamagátJeruzsálembelvárosában,és
abarátnőjéveléppenabevásárlóut-
cábansétálótizennégyéveslányuk,
Smadar eltűnt. Többórai keresés
utánreggelahullaházbantalálnakrá.
„Gyorselőretekercselés”–tízévet.

BassamAramin tízéveskislányanő-
vérével hazafelé tart az iskolából,
amikoregyizraelikatonaegygumi-
lövedékkelhátulrólfejbelövi.Abir két
napmúlvaakórházbanmeghal.
RamiésfeleségeakétnapotBas-

sammalésfeleségéveltöltiakórház-
ban;Ramiúgyérzi,mintha–újra–
asajátlányátveszítettevolnael.
Hogyanfonódhatottösszeígyegy

izraeliésegypalesztinférfitörténe-
te,amikor–Ramiszavaivalélve–„a
kétnépközöttakiontottvértenge-
reésazérzelmekóceánjahúzódik”?
Azút,amelykettőjükimmármo-

dellértékűvéváltbarátságáhozveze-
tett, hosszú és sokszor fájdalmas
volt.Ramiazizraelihadseregkatoná-
jakénttöbbháborúbanisrésztvett;
leszerelése után minden vágya az
volt,hogyelfelejtveaháborúborzal-
mait,családjávalnyugodtéletetélhes-
sen.Sikeresgrafikusvállalkozóként
eztmegistehette,egészenaddigabi-
zonyos szeptemberi napig, amikor
egycsapásramindenmegváltozott.
Elmondásaszerintlányahalálakor

Ramitehetetlendühötérzett;harag-
jaazonbannemapalesztinmerény-
lőellen irányult,hanemazellena

helyzetellen,amelybenegytizennégy
éves kislánynakkell politikai okok
miattmeghalnia.
Egy évvel később hallott a Pa-

rentsCircle (SzülőiKör)nevűcso-
portról, „erről az őrültekből álló
szervezetről, amelynek olyanok a
tagjai–mindakétoldalon–,akikel-
vesztettékaszeretteiket,mégisképe-
sekvoltakbarátokkáválni”.Elmentaz
„őrültek”egy,majdtöbbtalálkozójá-
ra.Azigazifordulópontotazjelen-
tetteszámára–mondja–,amikor
egytalálkozóalkalmávalegyhosszú,
feketeruhásarabasszonyjöttfelé,
szívefölöttegyhatévesformagyer-
mek fényképével; pont ugyanúgy,
ahogyRamifeleségeviselteSmadar
nevétamellén.
FiatalonBassamiskivettearészét

konfliktusból;sokmáspalesztinfiú-
hozhasonlóanőiskövekkeléskézi-
gránátokkaldobáltmegizraelikato-
nákat,amiérthétévetültbörtönben.
Abörtönbenaraboknakegyszerle-
vetítettékaSchindlerlistája címűfil-
met.Bassamaddignemsokattudott
aholokausztról,mindösszeannyit,
hogy egy Hitler nevű ember sok
milliózsidótgyilkoltatottmeg.Afilm
megtekintésének ezért bizonyos
örömmeltekintettelébe,hiszenlát-
ni fogja szenvedni az ellenségeit!
Legnagyobb meglepetésére azon-
banamikorlátta,hogyanvetkőztet-
nekpucérraésgyilkolnakmegnőket,
gyerekeketésöregeket,sírnikezdett.
SzabadulásautánBassam2005-

ben egyik alapítója lett a Com-
batantsforPeace(HarcosokaBéké-
ért)nevűcsoportnak,amelyolyaniz-
raeliek és palesztinok szervezete,

akikvalamelyikoldalonrésztvettek
afegyvereskonfliktusban,ésarraa
meggyőződésrejutottak,hogyaztle-
hetetlenkatonaieszközökkelmeg-
oldani.Bassamezenaszervezeten
keresztülismertemegRamit,akivel
közelibarátságbakerült–barátsá-
gukRamiszerint„szerelemvoltel-
sőlátásra”.
RamiésBassamaktívrésztvevőia

ParentsCircle-nek,amelynekjelen-
legtöbbminthatszázcsaládatagja,
ésévekótaegyüttjárjákazizraeliés
palesztin területeket, előadásokat
tartvaiskolákbanéshelyiközössé-
gekben.Üzenetükegyszerű,megva-
lósítása azonban annál nehezebb:
aztgyűlöljük,akitőlfélünk;ésattól
félünk,akitnemismerünk.Abosszú
ésagyűlöletnemoldmegsemmit;
ezekkelcsaksajátmagunkatejtjüktú-
szul.Megkellismernünkazellenfe-
lünket,éshamegismertük,jobban
meg fogjuk érteni. BassamNelson
Mandelát, aDél-afrikaiKöztársaság
néhaielnökétidézi,akiszerint„haki
akarsz békülni az ellenségeddel,
együttkellmunkálkodnodvele”.
Az izraeli–palesztin konfliktus-

banagyerekekkezdettőlfogvaolyan
szocializációs folyamat részesei,
amelyhezhozzátartozikazellenség-
képésagyűlölet.„Aziskolákbantett
látogatásoksoránvoltolyan,hogyaz
igazgatófigyelmeztetteatanulókat,
ne hallgassanak rám, mert meg-
gyengülaharcikedvük”–mondja
Rami.BassamésRamiegyüttesmeg-
jelenéseésbarátságaazonbanaleg-
többesetbenolyanhatástváltkia
gyerekekben, „mint amikor meg-
mozdulalábukalattaföld,hiszenso-

hanemláttakolyanizraelitéspalesz-
tint,akiknemviaskodnak,éstestvér-
nekszólítjákegymást”.
Atörténelemésaszocializációál-

tal felépített falak jelképeként ott
állahírhedtfal,amelyfizikailagisel-
választja egymástól a két népet és
kultúrát.Rami,aszabályokatismeg-
szegve,rendszeresenátjárapalesz-
tinoldalra,hogymeglátogassaBas-
samotéscsaládját.„Afalatlebonta-
ninemtudjuk,derésekettudunküt-
nirajta”–mondja.
ABassamésRamiáltalválasztott

útnakáraisvan.Ramibarátaisem
mindigértikmeg,hogymiértbarát-
kozikpalesztinokkal,ésmiérttartja
elfogadhatatlannakapalesztinterü-
letekizraelimegszállását.„Dehael-
veszítekegyzsidóbarátot,mindigka-
pokhelyetteegypalesztintestvért”–
mondja.„Egyzsidómondásrahivat-
kozvasokanaztmondják,azértva-
gyokilyen,mertbeleőrültemafájda-
lomba.”Aztáncsendesenhozzáteszi:
„Deénszeretemazőrültségemet.”
RamiésBassambarátságánaktör-

ténete olyan hiteles és meggyőző
példájaannak,hogyegybonyolult
politikaikonfliktusbanegyéniszin-
ten,tárgyalásoknélkülhogyanlehet-
ségesbékétkötni,hogyfilmetiské-
szítettekróluk.A2013-bankészült,
WithintheEyeoftheStorm (Avihar
magjában) című dokumentumfilm
többdíjatisnyert;többszázvetíté-
senvantúl,éstizennyolcországba
hívtákmeg.Magyarnyelvűfilmiské-
szült a témáról:Al Ghaoui Hesna
műsorában(Bábel–Hesnávalavi-
lág)Agyilkosokisáldozatok címmel
voltláthatódokumentumfilmaPa-

rentsCircle-ről,illetveRamiésBas-
samtörténetéről.
Többekkelegyüttnekemisabban

akiváltságbanvoltrészem,hogyok-
tóber16-ánaKelenföldiEvangéli-
kusEgyházközségtanácstermében
személyesentalálkozhattamRami-
valésBassammal.Nagyhatásttett
rámnyilvánvalóintegritásuk,sze-
rénységük,egymásirántiszeretetük,
tiszteletükésazacsendes,dehatá-
rozottelkötelezettség,amellyeleb-
benakilátástalannaktűnőhelyzet-
benabékeésareménylehetőségét
képviselik.
Egyikük sem keresztény ember.

EgykérdésreválaszolvaBassamel-
mondta,hogyőgyakorlómuszlim,
akinagyontiszteli,sőttanításaiban
követniigyekszikaztaJézust,akiPa-
lesztinában született; Rami pedig
megjegyezte, hogy amiért legjob-
bantiszteliJézust,azaHegyibeszéd-
ben elhangzottkijelentése:„Boldogok,
akikbékétteremtenek,mertőkIsten
fiainakneveztetnek.”
Ezthallvaazjutotteszembe,mi-

lyenkönnyedénidézzüknéhaeztaz
igét,nemgondolvaarra,hogyegye-
seknekmekkoraszemélyesáratkell
fizetniükavalódibéketeremtésért.
TalánerrőlbeszéltJézus–éstalán
nemiscsakIzraelbenésPalesztiná-
ban,hanemnéhaamiszűkebbkör-
nyezetünkbenisvanlehetőségilyen
béketeremtésre.
Ésegyutolsómegjegyzés:RamiEl-

hananédesapjaKisvárdánszületett.
Így–bizonyosértelemben–egyki-
csit mi magyarok is részesei va-
gyunkRamitörténetének…

g BernhardtDóra

Re pe dé sek a fa lon

Azeurópai(NATo-tag,illetveNA-
To-partner) országok protestáns
táborilelkészeineklegmagasabbszin-
tűérdekegyeztetőfórumakéntszol-
gálókonferenciaelnökeéstémave-
zetőjedr.DirckAckermann némettá-
borifőesperesvolt,akihosszúévek
ótakoordinátoraezeknekatalálko-
zóknak.
Atizenhétországotképviselőhu-

szonötrésztvevőatöbbszintűnem-
zetközikapcsolatokkialakításáravo-
natkozójavaslattételek,illetveszer-
vezetikérdésekmelletttöbbekközött
olyantémáköröketisérintett,ame-
lyeklényegesentúlmutatnakatábo-
ri lelkésziszolgálatszűkebbenvett
feladatain, és a társadalom egésze

számáraisérdekeseklehetnek.Pél-
dáulilyenekvoltakaglobálisválság
haderőtésannakkötelékébentevé-
kenykedő lelkészeket érintő hatá-
sai; a hangját egyre erőteljesebben
hallatóiszlámvilágfelőlérkezőkihí-
vások;aplurálistársadalmikontex-
tusbanmegváltozottigehirdetőiigé-
nyeknekvalómegfeleléskérdése.
A kollegiális szellemben zajlott

találkozó kiemelkedő eseménye a
hétfőestetartotthálaadóistentisz-
telet volt, melynek helyszínéül a
gyönyörűen felújított, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemnek otthont
adóLudovikakápolnájaszolgált.
AzidénhúszévesProtestánsTábori

LelkésziSzolgálatazújraindultkato-

nailelkigondozáslehetőségéértegyütt
adott hálát a különböző nemzetek
vezetőivel.Azünnepialkalmat–töb-
bekközött–megtiszteltejelenlétével
VarghaTamás, aHonvédelmiMinisz-
térium parlamenti államtitkára; dr.
BenkőTibor vezérezredes,aHonvéd
Vezérkar főnöke; a Magyarországi
Református Egyház képviseletében
TarrZoltán zsinatitanácsos,aMa-
gyarországiEvangélikusEgyházkép-
viseletébenpedigakorábbiprotestáns
táboripüspök,dr.LacknerPál is.
Az igehirdetés szolgálatát Zsolt

46,9alapján–„Jöjjetek,lássátokaz
Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat
művelaföldön!”–JákobJános refor-
mátuslelkész,protestánstáboripüs-
pök végezte. Megrendítő őszinte-
séggelbeszéltarrólazépítőtapasz-
talatról,amelyetaszolgálatlelkészei
nehézidőkben,azellehetetlenülésés
reménytelenség mélypontjain ver-
gődve,kétségekkeltelilelkihatárhely-
zetekbenisátéltek.
Ugyanakkor rámutatott az ige-

hirdetőarraatürelmesésgondosko-
dóvezetésreis,amellyelIstenfolya-
matosan megtartotta, könyörület-
telhordoztaésmegújítottaaszolgá-
latot.Végülapüspökköszönetétfe-
jeztekimindazoknak,akiktámogat-
ták, imádságbanhordoztákahon-
védségkötelékébenhivatásukattel-
jesítőlelkészeket.
Azistentiszteletközösúrvacsorá-

valzárult.Felemelőéstovábbgondo-
lásrakésztetőélményvoltszemlélni
azÚrszentasztaláhozjárulóválto-
zatosklerikus-éskatonaiuniformi-
soksokaságát.

g NánaiLászlóEndre

AszerzőaHonvédelmiMinisztérium
Protestáns Tábori Püspökség püs-
pökihivatalánakvezetője

Is ten ne héz idők ben is meg tart
Budapestenülésezettazeurópaiprotestánsvezetőtáborilelkészekkonferenciája

b Rangosnemzetközitalálkozónakadottotthontnovember3–4-énBu-
dapestenaMagyarHonvédségkulturálisközpontjakéntfunkcioná-
ló,reprezentatívStefániaPalota.Ittrendeztékazeurópaiprotestáns
vezetőtáborilelkészekkonferenciáját.AházigazdaszerepétaHon-
védelmi Minisztérium Protestáns Tábori Püspökség töltötte be,
amelyhúszévvelezelőttkezdteújraszolgálatát.

A Keresztény Demokrata Fórum
közhasznú egyesület céljai között
szerepelakereszténytársadalmita-
nításaktualizálásaéshatékonykép-
viseleteamaimagyarésazeurópai
politikában;tanácskozások,kerekasz-
tal-beszélgetések,közösségteremtő
találkozókszervezéseannakérdeké-
ben,hogyamagyarságidőszerűtár-
sadalmikérdéseireakeresztényszo-
ciális tanításonalapulóelméleti és
szakpolitikaiválaszokszülethessenek.
Azökumenikusszellemimozga-

lomnovemberialkalmánSzécsiÁr-
pádnak, a Keresztény Demokrata
Fórumelnökénekköszöntéseután–
azegyesületgyakorlatátkövetve–rö-

vidlelkiprogramrakerültsor,igeol-
vasássalésigemagyarázattal,imával,
énekes-zenésáhítattal.Szentlélek-hí-
vóimádságotmondottMézesZsolt
evangélikus lelkész, igét hirdetett
NagyGergely teológus,agyúróire-
formátusgyülekezetgyakornoka.
AzenésáhítatközreműködőiHege-

dűsKatalin (zongora),KecskemétiRi-
ta (ének),PéteryTibor (gitár)ésGe-
bauerHanga (fotómeditáció)voltak,
Iváncsits Tamás Damaszkusz című
rockmusicaljéből pedig Palcsó Ta-
más énekelteelaSzeretethimnuszt.
Ezután helyszíni, „élő interjúk”

következtekhívőriporterekközre-
működésével.ÉkesIlona, azERGo
EurópaiRegionálisSzervezetelnö-
ke,FontSándor országgyűlésikép-
viselő,azországgyűlésmezőgazda-
ságibizottságánakelnöke,JókaiAn-
na Kossuth-nagydíjasíró,aNemzet
Művészedíjbirtokosa,Medgyasszay
László, aMagyarNemzeti Vidéki
Hálózatelnöke,valamintSzabóTa-
más, aMáriaÚtKözhasznúEgyesü-
letésaMáriaRádióelnökebeszélt.
A riporterek Balázs-Bóna Judit
(Lánchíd Rádió), Horváth Ágnes
(Lánchíd Rádió), Horváth-Bolla
Zsuzsanna(Evangélikus.hu),Kézdi
Beáta(HetiVálasz) ésSzabóAnett
(HírTelevízió)voltak.
g Horváth-BollaZsuzsanna

Köz-szol gá lat – és ami mö göt te van:
hit, csa lád, kül de tés

b Köz-szolgálat–ésamimögötte
van:hit,család,küldetés címmel
hirdettemegaktuálisfórumáta
Keresztény Demokrata Fórum
közhasznú egyesület a Párbe-
szédHázában november 8-án.
Azalkalmonötjelesszemélyiség,
hitétgyakorlóközszereplővallott
hivatásáról,aközszolgálatátins-
pirálólelkiségről,családésköz-
élet összeegyeztetéséről, vala-
mint élettörténetéről és a hu-
szonötévvelezelőttirendszervál-
tozássoránátélttapasztalatairól.

A
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

f
O

tÓ
: 

h
m



EvangélikusÉlet 2014.november16. f panoráma

–Nemakarokszerénytelennektűn-
ni:tény,hogyegytehetségtelenörö-
kösselnehézsorsalettvolnaaválla-
latnak. Vagyis ha személyemben
nincs olyan utódja atyámnak, aki
nemcsakakarja,detudjaisvinniaz
ügyeket,„azügyet”,amelyetőkép-
viselt. Egy cégműködtetéséhez és
működéséhez–ígyaBéresbenvég-
zett munkához is – messze nem
elégazelszántság.Eztermészetesen
egyfontosalapkő,deszükségvanrá-
termettségre, szakmaiságra, felké-
szült,proficsapatraésmegfelelőeti-
kusmagatartásramindenkirészéről,
különösenaBérescsaládtagjairé-
széről.
–Elérteredményeikfényébenma

márbizonynagyafelelősségük…
–Valóbanaz.Egészségesenkellett

gondolkodnomnekemmagamnakis,
amikor átvettem a cég irányítását.
Eszembensemvolt,hogy„túlakar-
jam szárnyalni” édesapámat. Még
egyszerhangsúlyozom:számomraa
legfontosabbcélazáltalaképviselt
ügytovábbvitelevolt.
–Egészenpontosan…?
–Elérniazt,hogyaBéresCsepp

azőtmegilletőhelyrekerüljön,azaz
hogyazegykornagyindulatokatki-
váltó,üldözöttkészítménybőlhiva-
talosanelismertgyógyszerválhasson.
–Ez2000-bensikerültis.
–Eztúgyérhettükel,hogymind-

végigazalapítóiakaratottartottuk
szemelőtt.
–Szép,ám–gondolom–nehéz

örökség ez. Van, akit talánmeg is
ijesztene…
–Erremondhatóaz,hogyédeste-

her. Amilyen súlyos a felelősség,
annyiraörömetadóaztlátni,hogyaz
ember munkájának értelme van.
Atyámagrárkutatóvolt,feleségem,
Klárika és én vegyészkutatók vol-
tunk,háromgyermekünkközülket-
tő,Melinda ésMarcell, akikmamár

ugyancsakacégnéldolgoznak,köz-
gazdászoklettek.
Perszeazüzletiélet–vezetniegy

vállalatot–egészenmás,mintaku-
tatómunka.Erreszoktammondani:
nekünk„ezjutott”.Deezttermésze-

tesenegyáltalánnemkeserűenmon-
domvagygondolom.Végtéreisan-
nakidejénasajátelhatározásunkból,
belsőmotiváltságbólvállaltukezta
feladatot.Nemvoltegyszerűadön-
tés,mégisviszonylaggyorsanhatá-
roztunk,ésaztánmárnemrágód-

tunkazon,hogymilettvolna,hanem
ígyteszünk.Csakelőrenéztünk,az
akkormégnagyonbizonytalanjövő-
be,hiszen1989-ben,arendszervál-
toztatáskormégnemlehetetttudni,
hogymileszazaligpárfőbőlállóvál-
lalkozássorsa.Abbanvoltunkbizto-
sak,hogynemtehetünkmásként.
–Hogyanéltemegeztazidősza-

kot?
–Nehezen,hogyőszintelegyek.

Nagyonszerettemakutatóimunkát.
1982 és 1984 között az Amerikai
EgyesültÁllamokbanéltünkacsalá-
dommal,ottdolgoztamegyegyete-
men,éstestközelbőlláttamésélhet-
temmeg,milyenlehetőségekvannak

egy jól működő kapitalista rend-
szerben.Amikorakilencvenesévek
elejénMagyarországonmegtörtént
arendszerváltás,bekellettlátnom,
soktekintetbennemaztörtént,amit
vártunk.
–Azthallomkiahangjából,hogy

csalódott.
–Mondjukúgy,hogymásraszá-

mítottam: újraszülető, egy irányba
húzó,boldogországra.Mindeneset-
reazthiszem–éseztegyfelekezeti
hetilapban, azt gondolom, bátran
elmondhatom–,ezishozzájárultah-
hoz,hogymélyebbenahitésaval-
lásfeléforduljak;görögkatolikusva-
gyokegyébként.
–Azéneklésisekkorkerültérdek-

lődésénekhomlokterébe?
–Nem,ezhagyományvoltnálunk:

ünnepekkor,születés-ésnévnapo-
kon,karácsonykor,barátitársaságban
isgyakortadalrafakadtunk.
–Ebbőlazértmégnemfeltétlenül

következikegydaloskönyvkiadása…
–Ez,mondjuk, igaz.Ezt az élet

hozta.ASzépmagyarének 2009-ben
jelentmeg.Feleségemnálunkazíró-
ember,többkönyvetisjegyez.Melin-
dalányommesekönyveketírt,énaz
énekekkelkezdtemelfoglalkozni.
Márvagyhúszesztendejeannak,

hogyaMagyarRádiópagodájában
megláttam egy népdalokat tartal-
mazókötetet,ésmindjártvettemis
vagykéttucatotazzalaszándékkal,
hogyelajándékozzamabarátaimnak.
otthon,amikoralaposabbanmeg-
néztem,láttam–bárnemvagyokze-
nész,dekutatóhozillőenmeglehető-
senprecíz–,hogyneméppenigé-

nyes kiadásról van szó, keveredik
benneanépdalaműdallal,aszépa
silánnyal. Ez nagyon zavart. Azok
utánmegkülönösen,hogykisebbik
fiam,Merse révén–akiaCsillagsze-
műeknél néptáncol–mégakorábbi-
nálistöbbetfoglalkoztunkazének-
léssel.
2004és2009köztérettmegben-

nemennekabizonyosénekeskönyv-
nek–egyteljesenszubjektívnépze-
neiválogatásnak–agondolata.Az-
tánkétkiadásbanismegjelent,hat-
ezerpéldányban.Sokpozitívvissza-
jelzéstkaptam,kapok.Enneknagyon
örülök,hiszenezakönyvolyanszel-
lemi, lelki „termék”, amelynek el-
sődlegeséslegfontosabbcéljaazér-
tékőrzés. Elárulom, készül már a
következőkötetis,jövőévelsőfelé-
benreményeinkszerintmáraboltok-
banlesz.
–Önöknélazértékekmegóvása,ha

tetszik,küldetés,hiszenahonlapju-
konisaztolvashatjuk:„ABéresAla-
pítványvállaltfeladatánakmegfele-
lőentársadalmiésnemzetifelelősség-
tudattalsegítiazértékmegőrző,érték-
teremtő programokat, támogatást
nyújtoktatásiéskulturálisterülete-
ken,támogatjaafiataltehetségeket,
éskiemeltenfigyelazegészségügyre.”
Részeennekazis,hogy2002ótaim-
márborászattalisfoglalkoznak?
– A szőlővel való foglalatosság

gondolatatöbbszörelő-előkerültaz
éveksorán,valahányszorjártukazor-
szágot,ésmegismertünkborászokat.
Tetszettbennükazatisztaság,me-
lyet a természet, a föld szeretete
táplál,sanemesborelőállításacsi-
szol.VégülTokaj-Hegyalján,Erdőbé-
nyénlétrehoztunkegyközepesmé-
retűszőlőbirtokot,ennekirányítását
2010ótaMelindalányunkvégzi.
Célunk,hogyaztacsodát, amit

Tokaj-Hegyalja jelent, megmutas-
suk országnak-világnak. Minőségi
tokajiboroktermelésévelmimagunk
ishozzászeretnénkjárulniatokajiés
általaazországhírnevénekerősíté-
séhez.Nemmellékesenfontosakö-
zösségépítésis,ajóértelembenvett
röghözkötés.Az,hogyahelyiekne
vándoroljanak el, hanem legyen
munkájukéstisztességesbérük.
A Béres Részvénytársaság egé-

szénekpedigalapfeladataazembe-
reknek való segítségnyújtás, első-
sorbanabetegségekmegelőzése,az
egészségmegőrzéserévén.Ebbenje-
lent támasztegyhitelesnév,édes-
apám, id. dr. Béres József neve, a
hozzáköthetőmegbízhatómárkanév,
továbbáatudományosságésazeti-
kusmagatartásmintfundamentum.
Alapítványaink közül a Béres

Egészség Hungarikum Alapítvány
különféleprogramjaivalazemberek
egészségtudatosságátigyekszikfej-
leszteni,aBéresAlapítványaTeljes
Életért a vállalatcsoport karitatív
munkájátvégzi.Nagyhangsúlythe-
lyezünk például a termékadomá-
nyokra,egyebekmellettazegyházak
számárais–felekezetrevalótekin-
tetnélkül,ökumenikusnyitottsággal.
Számos egyházközség életében

jelen vagyunk. Legutóbb – ez év
szeptemberében–adr.PálfiJózsef
lelkészvezetteNagyvárad-RétiRefor-
mátus Egyházközségbe, a Csilla-
gocska Református Zeneóvoda új
épületének megnyitójára látogat-
tunkel,mertfontosnaktartjuk,hogy
az anyaországi állami támogatás
mellettamagunkeszközeivelisse-
gítsükeztahitre,műveltségreésa
magyarságmegőrzésérenevelőintéz-
ményt.Mertúgyvélem,hogyahités
ahagyományokápolásanemzetünk
fennmaradásánakzáloga.

g GazdagZsuzsanna

„Pár csepp ben” a Bé res ről
Találkozásdr.BéresJózseffel

b Márcsakhalványan,deazértmégemlékszem:miutánatelevízió1989-
benbemutattaazid.dr.BéresJózsefről szólódokumentumfilmet,so-
rokkígyóztakaBéresCseppetárusítóboltokelőtt.Azazótaeltelthu-
szonötévbenazismertségbőlelismertséglett,aBéresRészvénytár-
saság–aligtízfőskisvállalkozásból–máraközelötszázmunkatár-
satfoglalkoztatóvállalatcsoporttánőttekimagát.Ajubileumkapcsán
kerestemfelacégelnökét,dr.BéresJózsefet, akitelsőkéntszép,ám
vélhetőennehézörökségérőlkérdeztem.

Atyánkfiaéppenharmincévefog-
lalkozikbeszédtanítással.Eredeti-
leg „kiegészítő sportnak” szánta
irodalmi,színházi,művelődéstörté-
netistúdiumaimellé,utóbbazon-
banfőfoglalatosságalettapedagó-
gusjelöltek,leendőújságírók,rádi-
ósok beszédművelése. Nagy-nagy
hálávalgondolegykorimestereire,
FischerSándor ésMontághImre ta-
nár urakra, az utolsómohikánok
közülpedigWachaImrére.Minap
döbbent csak rá arra – könyveit,
sárguló feljegyzéseit forgatva –,
hogyalegtöbbetmégisannakkö-
szönheti,akinemistanította:Ko-
dályZoltánnak.
Márdiákkorábannagyonimponált

nekiaMestersokoldalúsága–zenét
szerzett,tanított,sportolt,jógázott,
politizált – s főképpen az, hogy
mindemellettszenvedélyesbeszéd-
művelőisvolt.Felesége,Emma né-
niezértgyakranfeddte:„Nelőrin-
czézzenmárannyit!”Nevezettké-
sőbbderűsenemlítetteegyikrádió-
műsorában,hogyőbizony„megigé-
sedett”.
Kodálytkülönösenéleténekmá-

sodikfelébenfoglalkoztattanagyon
beszéltnyelvünksanyarúsorsa–ta-
lánnemvéletlenül,hiszendiákko-
rában,aCsillagutcaiCollegiumban
akitűnőnyelvész,GomboczZoltán
volt magyar szakvezetője. Éppen
hetvenhét évvel ezelőtt, egynagy
formátumúrádióselőadásbanhív-
ta fel először a figyelmet beszé-
dünkromlására.Tudósitárgyiasság-
galésművésziszenvedélyességgel
ostorozta az idegenszerű foneti-
kát,amagyartalanhangsúlyozástés
hanglejtést – rámutatva arra is,
hogyankényszerítirá„egytörpemi-
noritásnyelvszokásátatöbbségre”.
Hangsúlyosan foglalkozott beszé-
dünkzeneikövetelményeivel(külö-
nösenazartikulációésaritmusel-
változásaithelytelenítette!). (…)
Atyánkfia szomorúan állapítja

meg, hogy beszédbéli állapotunk
rosszabb,minthetvenhétévvelez-
előttvolt.Akkor–nemkülönbenaz
elmúltévtizedekben!–Kodálysok-
sokszakszerűjavaslatasüketfülek-
retalált.Mittettek,mittesznekma
azáltalamegszólítottak: aMagyar
TudományosAkadémia,aközokta-
tásügyi, a honvédelmi miniszter,
egyetemeink,főiskoláink,egyháza-
inksarádió?
Eszózavaros,dumazuhatagosidő-

ben fájdalmasan hiányzik egy Ko-
dály-formátumú,tisztánlátó,tisztes-
séges és tiszta beszédű, igaz ma-
gyar, hogy lőrinczézzen nekünk,
mertalegújabb„törpeminoritás”bi-
zony nagyon nyomul… Atyánkfia,
mint utóvédharcos, azért még re-
ménykedik!

g ozsváthSándor

A szerző Látjátok, feleim… című
kötetében (AccordiaKiadó,Buda-
pest,2009)megjelentírásrövidített
változata

novemBer13.
–AmAgYArnYelvnApjA

Lő rin czé ző

ABéresCsepp1972-benszületettmeg,feltalálójaid.dr.BéresJózsef.
Akészítmény1978-bankerülhetetthivatalosankereskedelmiforgalom-
ba,aBéresRészvénytársaság1989-benjöttlétre.Avállalatmegalaku-
lásátkövetőhónapbanaMagyarTelevíziólevetítetteKósaFerenc id.dr.
BéresJózseféletérőlésmunkásságárólszóló,Azutolsószójogán című
dokumentumfilmjét.MásnapvégeláthatatlansorokkígyóztakaBéres
Cseppetárusítóboltokelőtt,acsepp–amelynevétViziE.Szilveszter-
től kapta–nagyongyorsanországoshírnévretettszert.
1993-banpiacrakerültaBérespezsgőtabletta-családelsőtagja,aBé-

resVitalin.Id.dr.BéresJózsefésaBéresRt.akaritatívtevékenységek
koordinálásáraalapítványthozottlétreBéresAlapítványaTeljesÉletért
néven.
1996-banacégsajátnagyüzemigyártóbázisthozottlétreSzolnokon.

1997-benkaptákazelsőjelentősállamielismerést:augusztus20-ánaköz-
társaságielnökaMagyarKöztársaságiÉrdemrendtisztikeresztjekitün-
tetéstadományoztaid.dr.BéresJózsefnek.
2000-benaBéresCseppetgyógyszerkénttörzskönyvezték,feltaláló-

ját2002-benalegmagasabbtudományoselismeréssel,aSzéchenyi-díj-
jaltüntettékki.
2004-benatársaságúj,sajáttulajdonúszékházbaköltözött,bennemo-

dernfejlesztőlaboratóriumotalakítottakki.
2007-benelindítottáknemzetiegészségvédőprogramjukat,létrehoz-

tákaBéresEgészségHungarikumAlapítványt.
2009-benaBérescsaládkiemelkedőjelentőségűtevékenységéért,az

összmagyarságérdekébenvégzettmunkájáértSzentIstván-díjatkapott.
2011-bennekikítéltékaMagyarMűvészetiAkadémiaAranyérmét.
2012-bendr.BéresJózsefaMagyarÉrdemrendközépkeresztjekitün-

tetésbenrészesült,aBéresCseppetésaBéresCseppExtrátaHungari-
kumBizottsághungarikummáminősítette.
ABéresRt.2014-benünneplifennállásánakhuszonötödikévfordu-

lóját;szolnokigyógyszergyártóüzemébenidénjelentőskapacitásbőví-
tőberuházástörtént.
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–AzEvangélikusKülmisszióiEgyesü-
letmeghívásáraKeresztényeküldözé-
seavilágbancímmeltartottálnemrég
előadást.A21.századbanmegdöbben-
velátjuk,hogyszámoshelyenüldözik
akeresztényeket…
–Tudnunkkell,hogyazébredésés

akeresztényüldözésegyszerrejelen-
tősamaivilágban.Sohailyeninten-
zívennemnövekedettakeresztény-
ség,mintmost!Ázsia,AfrikaésDél-
Amerikabizonyosországaibanrobba-
násszerűébredésekvannak.Ezekki-
terjednekazalapvetőennemkeresz-
ténykultúrterületekreis,ebbőlkövet-
kezőenazadottrégiókbanakeresz-
ténységfronthelyzetbekerült.
–Milehetannakazoka,hogyül-

dözikazegyházat?
–ElőadásombanbeszéltemIzrael-

ről,azsidókhitéről,azÓszövetségről
is,hiszenezteljesösszefüggésbenvan
akereszténységgel.JézusKrisztusál-
talakereszténységinnenfejlődöttki.
Miértvankezdetektőlantiszemitiz-
mus?Egyebekmellettazért,merta
zsidóság,mikéntakereszténységis,
mindigegyigazi,láthatatlanIstenre
hivatkozik,ígyezahitkizárólagos.„Én
vagyokazút,azigazságésazélet” –
idézzükJézusszavait,melyekbőlnem-
csak a hitvallás, hanemamáshogy
gondolkodókkaltörténőkonfrontáció
is következik. Ezenkívül a keresz-
ténységmissziósvallás,azazolyanlel-
kületetfeltételez,amelymindenterü-
leten,ígyakárafundamentalistaka-
rakterűmuszlimországokbanishir-
detiIstenigéjét.Azüldözéseklegin-
kább ilyen országokban történnek.
–Számokbanmitjelentakeresz-

ténységnövekedéseésakeresztényül-
dözés?
– Európában nem terjed a ke-

reszténység,talánnemisfogy,inkább
stagnál,ezértnehézinnenérzékelni,
hogymitjelentaz,hogymás,tőlünk
távoliterületekendinamikusannö-
vekszik.Létszámábanmaisalegna-
gyobb vallásnak számít a keresz-
ténység!Mindemellettdöbbenetes,
hogyaleghalványabbbecsléseksze-
rintiséventeközelszázezerkeresz-
ténymártírunkvanúgy,hogyehhez
nemszámoltukhozzáazokat,akik
Kínában, Észak-Koreában és más
muszlimországokbanbörtönökben,
lágerekbensínylődnek,vagyember-
rablásáldozataiváválnak.
–Akeresztényüldözésvonatkozá-

sábantöbbenúgyfogalmaznak,hogy
eznemahitről,sokkalinkábbpoliti-
kárólésgazdaságiérdekérvényesítés-
rőlszól…
–Aziszlámvilágésanyugati,ke-

resztényjellegűkultúrkörökközöttva-
lóbannagyafeszültség.Sokszorne-
héz megállapítani, hogy mennyire
hitbeliésmennyiregazdaságivagypo-
litikaierőkkonfrontációjárólbeszél-
hetünk. Ezek gyakran összecsúsz-
nak.Nemvéletlen,hogyamikorbizo-
nyosterrorcselekményekrőlhallunk,
akkor felvetődik,hogyezekaszent
könyvekrevisszavezethetők-e.Aköz-
véleménysokszorezzelpróbáljama-
gyarázni a történéseket. Ugyanak-
korévszázadokótaátszövieztakér-
déstapolitikaésagazdasághatása.
Apolitikamindigisigyekezettaval-
lásokatamagaszempontjai szerint
használni,deezfordítvaisigaz,hiszen
néhaazegyháziséltamagabefolyá-
solószerepével.Nefelejtsükel,hogy
Európában, azon belül Magyaror-

szágon is, néhány évszázada még
vallásháborúdúlt,ésKrisztusnevében
folytavér!
A kereszténységnek számos em-

berihibájavolt,gondoljunkcsakarra,
hogyagyarmatosításhozamissziótis
használták.Amissziónakmindigisvol-
takelkötelezettemberei,ígyazindiá-
nokközött,deIndiában,Afrikábanis.
Emellettsajnálatosanvoltolyanvonu-
latais,amelyúgyfonódottösszeagyar-
matosítással,hogyszellemilegerősítet-
teegyestörzsek,népekkiirtását.Jólen-
neezekbőlamúltbélitörténésekbőlta-
nulnunk és a politikai és gazdasági
szempontokat az ezekből levonható
következtetésekáltalkezelnünk.
–Mitjelentez?
–Akeresztényeketüldözővilágban

akereszténységmegítéléseösszefonó-
dikIzraelkérdésévelis.Avilágveze-
tőhatalma,azAmerikaiEgyesültÁl-
lamokegyértelműenelkötelezimagát
Izraelmellett.Azsidóhitrendszerben
bennevanazerőszaknakésahadse-
regnekazalkalmazása.Többszörjár-
tamIzraelben,aholérzékelhetővolt,
hogy az Isten által nekik ígért föld
megszerzéseésmegvédésemennyi-
rebeleivódottazottanigondolkodás-
ba.Nemkellcsodálkozniazon,hogy-
haaziszlámvilágelőttösszemosód-
nak a zsidóság és a kereszténység
közöttihatárok.Aziszlámvilágban
sokanúgyélikmeg,hogyanyugati,
keresztényvilághadseregeiésharci
gépeijelentekmegAfganisztánban,
Irakbanésazöbölbeliországokban,és
nemcsakjelenvannak,hanemharcol-
nak,bombáznakésölnekis.
Összetettebbakép,mintamilyen-

nekelsőretűnik,tudniillikhogyval-
lásiháborúzajlanamostavilágban.
Nemleheterreleszűkíteni,hiszenpo-
litikaiésgazdaságitényezőkerőssze-
repetjátszanakamaikonfliktusokban.
Gondoljunk a délvidéki háborúra,
aholegyértelműenpróbáltákkihasz-
nálniafelekezetihovatartozáskérdé-
sét.ottahorvátokatarómaikatoli-
kusvallásEurópáhozköti,mígaszer-
bekazortodoxvallásáltaloroszor-
szággalkerültekkapcsolatba,amita
politikaigencsakki-ésfelhasznált…
– Vannak kidolgozott stratégiák,

módszerekarra,hogyanlehetakeresz-
tényüldözéstvisszaszorítani?
–Nehézség,hogyazokazországok,

aholüldözikakeresztényeket,külön-
bözőek.Egészenmásazészak-kore-
aiszélsőségesdiktatúra,ahol–acsá-
szárkultuszhozhasonlóan–provokál-
jákakeresztényeket.ottmintegyis-
tenkéntkellelfogadniadiktátorsze-
mélyét.Aki errenemhajlandó, azt
nyilvánoshelyen–főterekenvagysta-
dionokban–kivégzik.Ebbenatérség-
ben elégséges az is, ha valaki azt
mondjaamásikról,hogylátottnála
Bibliát,ésmárbörtönbeiskerülhetaz
ember.
Indiaavilágegyiklegnagyobbor-

szága,aholmárrégótanagyafeszült-
ségamuszlimok,ahindukésakeresz-
tényekközött.AkiismeriMahatma
Gandhi életét,aztudja,hogyőhogyan
küzdött ezzel a kérdéssel: imával,
böjtölésseléserőszakmentesellenál-
lással. Általa láthattuk azt is, hogy
ágyánálhogyanölelimegegymásta
muszlimésahinduvallásivezető,de
aztistudjuk,hogyimáraindulvaegy
hinduszélsőségeslőtteleőt.
Amuszlimországoksemegyfor-

mák,nemszabadegykalapaláven-

niakülönbözőrendszereket,minde-
nüttmásésmásafeszültséggyújtó-
pontja.UgyanakkorazIszlámÁllam
talánazegyiklegaktuálisabbkérdés.
AzIszlámÁllammegkínozéskereszt-
re feszítkeresztényeket!Egészenúj
helyzetalakulkiazzal,hogyavilág-
bólhozzáérkezőfiatalokatvisszakül-
dizsoldoskéntazanyaországba,éster-
rorcselekményekre bujtogatja őket
úgy,mintahogynemolyanrégenKa-
nadábanláthattuk.
–Európaésakereszténységhang-

jaugyanakkoravilágbantörténőke-
resztényüldözésre válaszul mintha
halklenne.Miértnemállunkkihatá-
rozottabbanazüldözöttekért?
–Akereszténységmissziósvallás,

delényegéheznemtartozikhozzáaz
erőszak.Akeresztényegyházeltéra
tanításától,hafegyvertfogahitért!Jé-
zus,KeresztelőJánosésareformáto-
roksohasembeszéltekakatonaságel-
len,deazthangsúlyozták,hogyahi-
tünkért nem folytathatunk hódító
háborúkat.Azelmúltszáz-százötven
évbenapolitikaiésgazdaságihatal-
mavisszaszorultazegyháznak,ilyen
értelembenmégvédtelenebbéválta
keresztényvilág.
–Milyenmegoldási lehetőségeket

látsz?
– Nincsenek illúzióim! Jézusnak

többszörvoltolyanjelzése,hogyüldö-
zésekérikazőtkövetőket.Aztislátjuk,
hogyezkezdettőlígyisvolt,sőtgyakor-
latilagvégigkísérteazegyházéletét.Elő-
adásombanutaltamarra is,hogyez
nemcsak kívülről jövő támadásokat
jelentett,hanemgyakranazegyházsa-
játmagaüldözteaszentjeit.Gondoljunk
csakaközépkori inkvizícióra!Szinte
csakegyhajszálonmúlott,hogyvala-
kibőlszentlesz,vagymáglyárakerül.
– A megbékéléshez vezető útnál

említettedazimaszerepét.2014.no-
vember9-éntartottákmegakeresz-
tényüldözöttekértszervezettnemzet-
köziimanapot.
–Akeresztényvilágcsendesebbés

visszafogottabbebbenakérdésben,
mintahogyviselkedniekéne.AzAli-
ansz–MagyarEvangéliumiSzövet-
ségmásszervezetekhezhasonlóanim-
máronévekótakiemeltenfoglalkozik
azzal,hogyitthonhírtadjonakeresz-
tényüldözésekről.Azimanapmellett
idénmárkétkonferenciátisszervez-
tünkebbenatémakörben.Azamini-
mum,hogyinformációtadjunkarról,
hogyatőlünktávoliországokbanmi
történikhittársainkkal.
Azinformációátadásontúllehető-

ségvanazüldözöttkeresztényeketvé-
dőszervezetekanyagitámogatására.
Ezenkívülazimádságerősítőésformá-
ló szerepéről is tudunk, és hiszünk
benne.Ezegyolyanimanap,amelyet
azEvangéliumiVilágszövetségévekóta
úgyhirdetmeg,hogynemközponti
rendezvényttart,hanemhelyigyüle-
kezeteketigyekszikmegszólítani,hogy
helybenfoglalkozzanakazüldözöttke-
resztényekkérdésével,ésimádkozza-
nakértükésabékéért.
–Említettedazüldözöttkereszté-

nyekértlétrejöttszervezeteket.Ezekmi-
lyentevékenységetfolytatnak?
–Számosilyenszervezetműködik

maavilágban.Indiábanpéldáulbent-
lakásos iskolákat hoztak létre, ahol
összegyűjtik és nevelik a mártírok
gyermekeit.Komolyszervezetekdol-
goznakazon,hogyarabszolgaságból
kiváltsák azokat, akiket elraboltak.
Adománygyűjtést,tárgyalásokatfoly-
tatnakezekaszervezetek,ésnemegy
esetben a helyi kormányokkal is
együttműködnek,hogyvisszaszorít-
sákakeresztényeketérőnegatívmeg-
különböztetést.

g GalambosÁdám
f Evangélikus.hu

Ül dö zött egy ház?
Akeresztényüldözésről–SzeverényiJánossal

b Nemzetköziimanapottartottaknovember9-énahitükmiattüldö-
zöttkeresztényekért.EzalkalombólSzeverényiJánost, aMagyaror-
szági Evangélikus Egyház országos missziói lelkészét, a Magyar
EvangéliumiSzövetség(Aliansz)elnökétkérdeztükakeresztényekhely-
zetéről,akeresztényüldözésről.

Atessediksámuelevangélikusszeretetotthon
ésCsaládokátmenetiotthona
energetikaikorszerűsítése

ATessedikSámuelEvangélikusSzeretetotthonésCsaládokÁtmenetiott-
honatöbbmint107millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezet
ésenergiaoperatívprogram keretében.AtámogatáslehetővétetteaTes-
sedikSámuelEvangélikusSzeretetotthonésCsaládokÁtmenetiottho-
naépületeibenafűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerekkorszerűsíté-
sét,napkollektorosrendszerkialakítását,napelemekfelszerelését,azépü-
letekutólagoskülsőhőszigetelését.
Azépületekenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésiéshasz-

nálatimelegvíz-rendszereinemtettekelegetakorelvárásainak,nyílás-
záróiésfényforrásaimáraelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébennapelemesrendszertépítettekki,

afűtésiésahasználatimelegvíz-rendszertteljesenfelújították,napkollek-
torokkalsegítveaműködését.Sorkerültafalakkülsőoldaliszigetelésére,
valamintanyílászárókcseréjére,felújításárais.Arégivilágítótesteketúj,ener-
giatakarékosdarabokracserélték.Afelújításcéljaazépületprimerenergia-
fogyasztásánakalehetőségekhezmértmaximáliscsökkentése.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaTessedikSámuelEvangélikusSze-

retetotthonésCsaládokÁtmenetiotthonavalamennyilakójaésdolgo-
zója.Aprojektkörnyezetihatásterületeazonbannemcsakazérintettin-
gatlanraterjedki,hanemazelérnikívántindikátorértékekkelközvetve
azegészországenergiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétja-
vítja,akörnyezetiállapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

TessedikSámuelEvangélikusSzeretetotthon
ésCsaládokÁtmenetiotthona
2100Gödöllő,BerenteIstvánu.11–15.

ujszechenyiterv.gov.hu

épületenergetikaikorszerűsítésapodmaniczky
jánosevangélikusÓvodaésáltalánosiskolában

APodmaniczkyJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIskolatöbbmint163
millióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprog-
ramjában. AtámogatáslehetővétetteaPodmaniczkyJánosEvangélikus
ÓvodaésÁltalánosIskolaépületeinekutólagoskülsőhőszigetelését,kül-
sőnyílászáróinakcseréjét,valamintfűtésirendszerénekkorszerűsítését.
Azépületekenergetikaitényezőimárnemfeleltekmegakorelvárá-

sainak,afűtésiéshasználatimelegvíz-rendszer,illetveanyílászárókmá-
raelavulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésirendszert
acéllemezlapradiátorokfelszereléséveltettékhatékonyabbá.
AprojektelsődlegescélcsoportjaaPodmaniczkyJánosEvangélikus

ÓvodaésÁltalánosIskolavalamennyitanulójaésdolgozója.Aprojekt
környezetihatásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanraterjed
ki,hanemazelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészország
energiaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezeti
állapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

PodmaniczkyJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIskola
1173Budapest,Ferihegyiút115.

laborcz.sulinet.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

pályázatlelkészállásra
AGyörköny–BikácsiTársultEvangélikusEgyházközségpresbitériuma
pályázatothirdetamegüresedettgyülekezetilelkésziállásbetöltésére.
Pályázhatnakazokalelkészek,akikatörvénybenrögzítettfeltételeknek
megfelelnek.Alelkészkötelezettségeitésagyülekezetáltalbiztosított,
azországosátlagnakmegfelelőjavadalmazástadíjlevéltartalmazza,mely
azesperesihivatalbanmindenpályázónakrendelkezéséreáll.
Apresbitériumgyülekezetilelkészigyakorlatiidőtnemvárelapá-

lyázótól,magánéleteviszontlegyenrendezett.Apályázatelbírálásánál
előnyazegyházzeneismereteésanémetnyelvtudás.
Apályázónemét,életkorátilletőenapresbitériumsemmilyenmegkötést

nemtesz,akisgyermekespályázókazonbanelőnybenvannak.
Apályázatotkétpéldányban,részletesönéletrajzzalaTolna-BaranyaiEvan-

gélikusEgyházmegyeEsperesiHivatalábakellküldeni.Cím:7030Paks,Kos-
suthL.u.29.Apályázatokbeérkezésiideje:2015.január31.Apályázatok
elbírálásánakhatárideje:2015.február15.
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„Mindnyájunknakleplezetlenülkell
odaállnunkKrisztusítélőszékeelé…”
(2Kor5,10)

Szentháromságünnepeutánazutol-
sóelőttihétenazÚtmutató reggeliés
hetiigéialegvégsőidőkrőlszólnak;mireménységgelvárjukazÚrvisszajö-
vetelét!„Tökéletesenreménykedjetekabbanakegyelemben,amelyetJézus
Krisztusmegjelenésekorkaptok.”(1Pt1,13;LK)MertakirályokKirályaként
jöneldicsőségében.„Haelenyészikisatestemésaszívem,szívemnekkő-
sziklájaésörökségemtemaradsz,Istenem.olyjónékemIstenközelsége!Re-
ménységemetazÚrbavetem…”(GyLK723,10.11)PálIstengyermekeineka
reménységérőlvall:„…üdvösségünkreménységreszól.(…)Hapedigaztremél-
jük,amitnemlátunk,akkorállhatatossággalvárjuk.” (Róm8,24.25)Azutol-
sóítéletrőlszóljaUrunk:„AmikorpedigazEmberfiaeljön…Összegyűjtenek
elémindennépet,őpedigelválasztjaőketegymástól…”Akikazirgalomsakö-
nyörülőszeretetcselekedeteit,tudtukonkívül,veletették,azokhozszól:„Jöj-
jetek,Atyámáldottai,örököljétekazországot…” (Mt25,31.32.34)De:„Nemmin-
denkimegybeamennyekországába…,hanemcsakaz,akicseleksziazén
mennyeiAtyámakaratát”–mondtaJézus;mintpéldáulazabölcsember,„aki
kőszikláraépítetteaházát” (Mt7,21.24),ezértazazítéletviharábansemom-
lottössze!Jézusra,azörökkőszálraépítsükéletünket,meghátrálásnélkülra-
gaszkodjunkhozzá,smegnetagadjuk,mertazítéletkortűzemésztimegaz
ellenszegülőket(lásd5Móz32,35–36).AzÖrökkévalószól:„Enyémabosszú-
állás,énmegfizetek.” És:„AzÚrmegítéliazőnépét.” Ezért:„Félelmetesdolog
azélőIstenkezébeesni.” (Zsid10,30–31)Ezabűnbánatiésimanapjellegében
hasonlóhamvazószerdához;ebbenazítéletelőtti,utolsókegyelmiidőbenhang-
zikJézusfigyelmeztetése:„…hamegnemtértek,mindnyájanugyanúgyelvesz-
tek”,mintasiloámitoronyleomlásánakazáldozatai.Ámavincellérközben-
járahároméveterméketlenfügefáért:„Uram,hagydmegmégebbenazév-
ben…,háthateremjövőre,hapedignem,akkorvágdki!” (Lk13,5.8.9)Pálem-
lékeztetiaKrisztus-hívőkközösségétUrukeljövetelére:„…Istenigazságosan
fogítélni…”„…amikorazÚrJézusmegjelenikamennyből…,akik…nemen-
gedelmeskednekamiUrunkJézusKrisztusevangéliumának…örökpusztu-
lássalbűnhődnek…,amikoreljön…” (2Thessz1,5.7.8.9.10)Eztmáranagyta-
nácselőttkijelentetteJézusafőpapkérdésérefelelve:ŐaMessiás,IstenFia!
„Sőt…:mostantólfogvameglátjátokazEmberfiát,amintaHatalmasjobb-
jánül,éseljönazégfelhőin.” Ezenistenkáromlásáértígyítéltek:„Méltóaha-
lálra!” (Mt26,64.66)Azutolsóítéletsoránatróneléállmindenfeltámadott
halott:„…ésmegítéltetettmindenkiamagacselekedeteiszerint.”„Havalaki
nemvoltbeírvaazéletkönyvébe,azatűztavábavettetett.” (Jel20,13.15)„A
hatalmasBíró,akimindenhalottatfeltámaszt,sazördögötmegítéli,testvé-
rünk,pártfogónklesz.Minőboldogságleszaz”–remélisvalljaLuther.Kér-
hetedUrad:„Írdazéletkönyvébe/Megváltottadnevét,/Hogy(…)mind-
örökkéáldjam/Atehűségedet!”(EÉ505,4)

g GaraiAndrás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Uram,monddmeg, kérlek!Mondd
meg,holatenyér,melynekbiztonsá-
gáteddigélveztemén…?Legtöbbször
vidáman,közepénnyújtóztam,sfé-
nyedbenmindig boldoganmártóz-
tam.Hogyhafelhőkjöttek,sarkába
húzódtam, összegömbölyödve hoz-
zádimádkoztam.Tudtam,avihar-
naknemsokáravége,sújrarámve-
tülmajdarcoddrágafénye,ésbárazt
istudtam,aviharténokoztam,min-
digrendületlenkegyelmedbenbíztam.
Smertönhittségbennincshatár,

azthittem,hogynekemezjár.Ésami
jár,nemérdekes,megőrizninemér-
demes…Eztmondtam,néhagondol-
tam,ésújutakonindultam.Dejaj,
azújutaksötétek.Smesszevisznek,
messzetőled.
Messzevittek,messzetőled,ésim-

márnemlátlaktéged.Sőtszintesem-
mitsemlátok,sötétbencsakbotorká-
lok.Hideg, fagyos,dermedtminden.
Mártudom,hogyeltévedtem.
Leroskadtam, fáradt vagyok.

Visszajutnimárnemtudok.Riadt,ré-
mült, fásult vagyok. Küzdeni már
nemakarok.
Magambaroskadvaülök,asírás-

tólelszédülök.
Minden reményem elveszett, s

már nem tudom, hová legyek…
Csakkuporgokrettegve,afélelem-
tőlremegve.Derettegésemnesztelen.
Nemtudhatjamegsenkisem,tes-
tem-lelkem mily’ védtelen. Hogy
csüggedtségemvégtelen,észokogás
rázszüntelen…
Deakkor,ott,párpercután,míg

nézek meredten s bután, történik
bennemvalami…Magamsemtu-
dommég,hogymi…Deerőtgyűjtök,
felállok,skönnyekközöttígykiáltok:
„Uram!Kérlek,segíts!Mertlefogok
esni,selőttemaszörnyű,nagyfeke-
tesemmi…”

Nagy szél támad. Tombol, süvít,
felkapés…Jajj,ne!Megfordít…Száz-
nyolcvanfokotfordulok,mégisépség-
benlandolok,demegszólalnisemtu-
dok. Most viszont, hogy körbené-
zek,azthiszem,mindentmegértek.
Rájöttem,hogybotorvoltam,rossz
iránybavándoroltam,sarcodcsak
azértnemláttam,mertnekedvégig
háttalálltam.
Holatenyér…?–kérdezgettem,és

közbenészresemvettem,hogyhiába
keresemmáshol.Seholsemlelem.Mi
több,nemislelhetem,hiszittvankö-
rülöttem.Alattamésfelettem,min-
digbennelehettem.Felettemésalat-
tam.Végigbennemaradtam.
Ígymostmártisztábbanlátok.És

többéelnemcsángálok.Szabadulni
semakarok.Mertmárérzem,itthon
vagyok.
Tekintetedetkémlelem,akaratodat

keresem,éscsakabbanreménykedem,
hogykegyelmedátélhetem,segyszer
megbocsátasznekem.
Előttedmostúgyállok,mintelve-

szett bárányod, kinek a pásztor
örül,haszázadikkéntmegkerül,két
kezébefelveszi,jólegelőreviszi,shűs
forráshozvezeti.Csakazért,mert
szereti…
Vagymintatékozlófiú,akibűnös

voltéshiú.Detemégishazavártad,
smertbűnbánatátláttad,lám,még
csakmegsemdorgáltad,sőtnyomban
visszafogadtad,szívednekimegnyitot-
tad,hízottborjútvágtálneki,shogy
jóllássa,kiszereti,összehívtadnépét,
ünnepelnihazatértét.Aztánott,min-
denkielőttkétkarodbazártadőt,sve-
lemindenhozzádtérőt,kivétkeitbe-
ismeri,sélőhittelelédteszi.Hiszem,
velemismegteszed.
Akkornagyonboldogleszek,smár

csakegykérésemlehet:Tanítsengem
hálátadni.Mindenbentégedmeglát-

ni.Csodáidatészrevennisazembe-
rekbenfelfedezniaztakicsinyistenit,
ami megszépít mindenkit. Azt az
aprócskamagot,amitgyengédszere-
tettel,mielőttmégmegszülettek,se
földlakóilettek,temagadrejtettélel
ottalelküklegmélyében,szívükkel-
lősközepében.
Add,hogymindigeztkeressem,s

hogyolykormegislelhessem,éshasi-
kerülmeglelni,tudjamigazánbecsül-
ni.Gyökerétjómélyreásni,körötte
gyakrangyomlálni,féltőgonddalön-
tözgetni,szép,erősfávánevelni.Ter-
mésétvíganleszednisjóízétmegíz-
lelni.Ízlelgetni,kóstolgatnismások-
kalismegosztani.
Azaz,hogyismondjamcsak,hogy

többszótneszaporítsak…?
Kérlek,segítsjólkeresni,sőtszen-

vedéllyelkutatni,nagyörömmelfel-
fedeznisazörömötnemfeledni,sok-
kalinkábbmegtartani,hogylegyen
mitszétosztani,másokbanisrámu-
tatni,magambanisrátalálnispró-
bálnimegszolgálni.
Ígyélnijó!Sjóltudom,hogyhaegy-

szermegkapom,ezt sohamegnem
unom.Tisztaszívvelmegköszönöm,
azleszazigaziöröm.Ígérem,hogy
megbecsülöm.Mindenkinekmegmu-
tatom, s ahol tudom, át is adom.
Mondják:atudáshatalom.Deeza
tudásjutalom.Jutalomésfelelősség,
dehatalmaslehetőség…
Sén,nemlévénmásválasztás,el-

fogadomakihívást.
Bármikor bárkivel leszek, vagy

bárhol bármit is teszek,mindvégig
azonleszek,hogymindtöbbmegért-
se: ez mindannyiunk esélye, hisz
csakisaddiglétezünk,mígtenyered-
benélhetünk.
Hogy mindenki ráébredjen, ott-

honvanatenyeredben!
g RusznákEmese

Acímbélikérdésreaválasztdr.Vic-
tor János hetvenhét évvel ezelőtti
igehirdetésébentaláltammeg.Tanul-
ságulszolgáltszámomra.
A talentumokról szóló példázat

harmadikszolgájaönmagaleghűbb
jellemzésétadjaaszámonkérőura
előtti vallomásában: „…félvén, el-
mentem,éselástamatetálentomo-
dataföldbe…” (Mt25,25;Károli-for-
dítás)Mégis,apéldázatbanJézusazt
hirdeti,hogyőazilyenegytalentu-
mosembereknekalegjobbbarátja.
Hogylehetségesez?
Alátszatennekellenemond.Jézus

nembarátságosanbánikazegytalen-
tumos szolgával. Mintha különös
kíméletlenséget tanúsítana iránta.
ApéldázatebbenazalakjábanazIs-
tentől kapott megbízásával hűtle-
nülsáfárkodóemberbűnétésbűn-
hődésétrajzoljameg.Miértéppena
hátrányosabb helyzetben levőt vá-
lasztottakierre?Hogyancsatlakoz-
hatJézusazokhoz,akikazonütnek
egyet,akiamúgyisutolsóasorban?
Mindezcsakalátszatotjelenti.Azt

mutatja,milyencsodálatosmerész-
ségjellemezteJézusttanításában.Ki-
tűnikezabbólis,hogyennekapél-
dázatnaképpenazegytalentummal
megbízott szolga a főhőse. Az ő
történetejelentialegfontosabbat.Jé-
zusebbenapéldázatbanéppenaz
ilyenegytalentumosembereketvet-
tecélba,nekikakartvalamitmonda-
ni,amirenagyszükségükvolt.Felé-
jük nyújtotta kezét, mert rajtuk
akartsegíteni.
Aszavanemnyájas,kezenemkí-

méletes,delátja,hogyazegytalentu-
mosemberekveszedelembenforog-
nak.Azacélja,hogymégidejében
megláttassavelükaveszedelmet.

Miezaveszedelem?Ahűtlenszol-
ga azt mondja: „Féltem…” Míg a
többiekörömmelnekivágtakarájuk
bízott feladatoknak, ő kishitűen,
gyávánvisszahúzódott.Amazokjobb
helyzetbenvoltak,mertőkurukva-
gyonából kétszeres, sőt ötszörös
összegetkaptak.Eztakomolytőkét
ügyesembernekélvezetlehetettfor-

gatni.Deazegytalentumüzletibe-
fektetésneknagyonszerénynekmu-
tatkozott.Aligvoltérdemesveleva-
lamit kezdeni.Anagy lehetőségek
szinteszívják,lendítik,lelkesítikaz
embert,aszűkkörbenmozgóembert
viszont fojtogatja akorlátozottság.
Ezt a félelmet mi is ismerjük.

Ugyanazabátortalanságez,amelynek
abénítóerejeelfogbennünketisazélet
feladataivalszemben,azalsóbbrendű-
ségnekugyanezazérzésetelepszikrá
alelkünkre,ésvisszahúzódásrakész-
tet. Ugyanaz az elcsüggedés ez,
amellyelkivonjukmagunkatazIste-
nértvalósáfárkodásból!Smígsóvárog-
vanézzük,minthaladnakelőreIsten-
tőlkapottmegbízatásukútjánmások,

azonsóhajtozunk:miértnemkaptunk
miisolyanmegbízatást,mintazok?
Nemvesszükészre,milyenvégzetes
ítéletetvonunkmagunkra.
Jézusmégidejekoránészhezakar

téríteni,ésmegmutatjaazegytalen-
tumosszolgájában,hogyezafélénk
meghátrálásbűn.Vigyázzunk,akí-
sértőhazudik:amikormásénálsok-

kal kisebbmegbízatást kapunk, el
akarjahitetnivelünk,hogynemér-
demes,nemnekünkvaló!Engedjük,
hogy Jézus védjen meg a kísértő
gyilkosnyilaitól!
Jézusorvosságotalkalmazebeteg-

ségellen,igazsággalválasztjaelakí-
sértő hazugságot. Egyszerűen azt
mondjaafélénkembernek:nemigaz,
hogymásokkalszembenhátrányban
vagy;azIstengazdálkodásábanmind-
nyájunknakegyenlőafeladata.
Természetes,hogyebbenazegyen-

lőtlenségbenmégisvanvalaminagy
egyenlőség:agazdamindenszolgájá-
tólaztkériszámon,amitrábízott,nem
többetésnemkevesebbet.Azegyta-
lentumosnakisugyanazadolga,mint

akét-,megazöttalentumosnak:sáfár-
kodniazzal,amitkapott.Senkinem
követeltetőle,hogyolyaneredménye-
ketérjenel,mintmások,akikelőttna-
gyobblehetőségeknyíltak.Csakazt
kértékszámontőle,hogyanéltazőle-
hetőségeivel.
Aztjelentiez,hogyJézuselfordít-

jaatekintetünketakörülöttünklevő

emberekről, és Isten felé fordítja.
Amígegymástnézzük,ésmagunkat
atöbbiemberrelméregetjükössze,
mindigsokegyenlőtlenségötlikasze-
münkbe.Megtelünkirigységgel:mi-
értnemjutottakosztályrészülnekünk
azokanagylehetőségek,amelyeka
másikemberelőttnyitvaállnak?És
ránktelepszikabénítóérzés:nekem
ígynemisérdemeskomolyan,meg-
bízatáskéntvennemazéletemet.De
mihelyt Isten előtt állunk, eltűnik
mindez, és csak egyet tudunk: én
azértvagyokfelelős,amirámvanbíz-
va.Ebbenmindegyenlőkvagyunk.
Legyenhátvégehiábavalóésve-

szedelmesálmodozásunknak,hogy
milyen más volna az életünk, ha

másvalakinek a helyzetében vol-
nánk.Térjenvisszaki-kiamagáéra.
Találottmindigelégdolgot,ésnem
kellattólfélnie,hogyüresleszazéle-
te. Abban vagyunk mindnyájan
egyenlők,hogyegyikünksemmerí-
tetteki–távolrólsem–ameglevő
lehetőségeket!
DevanJézuspéldázatábanmégegy

gondolat,amelyjóorvosságazegy-
talentumosemberfélénkségeellen.
Az, hogymég ha csakugyan tiszta
egyenlőtlenséguralkodnékisasáfá-
rimegbízatásokban, akkor is hálás
odaadással kellene betöltenünk a
legszerényebb feladatkört is. Istent
szolgálni olyan páratlan kiváltság,
hogyebbenmégutolsónaklenniis
meghálálhatatlankitüntetés.Akinek
csakegytalentumjutott,ujjongania
kell,hogyőiskapottazIstengazdag-
ságából,amelyetfelhasználhatIsten
dicsőségénekgyarapítására.
Mitmondottezarestéshűtlenszol-

ga?Hogyazőuraottisarat,aholnem
vetett?Nemmondottigazat!Mertaz
őuranálaisvetett,sazértakartarat-
ni.Nekiisadottelőbb,éscsakazután
vontaszámadásra.Áldásokésajándé-
kokmagvetésehulléletünkbarázdá-
iba. Vegyük észre, legyünk hálásak
érte,éshozzukmegagyümölcsét!
Egyszermajdbekövetkezhetaret-

tentő veszedelem, hogy nem lesz
márrámbízvasemmi,kileszekre-
kesztveazÚrterveiből.Borzalmas
gondolataezakárhozatnak!Dema
tartmégakegyelemideje!Sütmég
rámazIstennapja,vannakmégle-
hetőségeim!Istenmégakarvelemva-
lamit!Sokkaltöbbetadakezembe,
mintgondolnám,ésamitkapok,az-
zalnekiszolgálhatok!

g SzencziLászló

Ho gyan le het Jé zus az egy ta len tu mos em be rek leg jobb ba rát ja?

Otthonatenyeredben…



 e 2014.november16. EvangélikusÉletgyermekoldal

Színeivel a trópusokat idézőmadár.
Hosszúcsőrekissélefeléhajlik.Röpté-
benóriásitarkapillangóraemlékeztet.
Névadóbóbitájánakhosszútollai

a testéhezhasonlóanfahéjszínűek,
hegyirészükönfekete-fehérmintá-
zatlátszik.Leszállásutánbóbitáját
rendszerintfelmereszti.
Afrikaszavannáifelőlmárciusmá-

sodikfelébenérkezik,ésrövidesenfel-
hangzikjellegzetes,mássalösszenem
téveszthető„up-up-up”kiáltása.
Abúbosbankahazánkbanmégvi-

szonylaggyakori,különösenazAlföl-
dön.Anyíltterületekmadara,azárt
erdőtkerüli.Jellemzőélőhelyeiata-
nyákéshodályokkörnyéke,gyümöl-

csösök,szőlőhegyek,öregfákkaltar-
kállt,tágaslegelők.Gyakorinaktalál-
tamaTiszátitt-ottmégkísérő,tágas
odúkatkínáló,csonkoltfüzesekbenis.
Apárokéventeegyvagykétalka-

lommalköltenek,előszöráprilisésmá-
jusfordulóján.Tágasfaodútválaszta-
nak,demegtelepednekólaktetőrészé-
benésaszámukrakihelyezettmester-
ségesodúkbanis.BécsyLaci barátom
surányi kertjében egy ilyenodúban
évekótanevelfiókákategypár.
Egyedülatojókotlik,azodútcsak

néhahagyjael,párjaishozélelmeta
számára.Fészekanyagotnemhorda-
nak,atojásokazüregaljánlévőtör-
melékenfekszenek.
Atojóésafiatalokfartőmirigyea

költésidejénbűzösváladékottermel,
innenamadárnépiesneve,abüdös
banka.Hamacskapróbálbehatolni
azüregbe,amadarakafenekükkelfe-
léfordulnak,ésaváladékotaképé-
bespriccelik.Ettőlnyombanelmegy
a kedve a bankahústól. A búbos
bankatáplálékarovarokból,férgek-

ből, csigákból áll.Hosszú csőrével
szondázzaatalajt,éshaazsákmány
nagyonkapaszkodik,akkoramadár
többszörismegfordulmagakörül,
hogykihúzhassa.
Afiókák16-19napalattkelnekki,

és23-25naposkorukbanhagyjákel
azüreget.Szüleikezutánmégegyhé-
tigetetikőket.
Szeptemberben indulnakAfrika

felé.
A búbos banka hazánkban vé-

dett, természetvédelmi értéke öt-
venezerforint.

g SchmidtEgon
Kérdések
1. Mitgondolsz,hánybúbosbanka-pár
élMagyarországon?

2. Hánytojásvanazodúban?
3. Milyenszínűekatojások?

Bú bos ban ka
Szerkesztette: BodaZsuzsa

mesélnekAZállAtok

Válaszok
1.Tizennégy-tizenötezer.
2.Öt-nyolc.
3.Kékesszürkék.

Kü lön le ges bib li ai uta zá sok
b Mostanihatrészessorozatunkbankülönlegesbibliaiutazásokatele-
venítünkfel.Mindegyiktörténethezegy-egyrejtvényistartozik.Ahe-
lyesmegfejtéseketösszegyűjtve,mindahatotegyüttküldjétekelde-
cember9-éigszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút24.).
Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.

gYermekvár

Istenegynapmegelégelte
Ninivelakóinakrosszasá-
gát.Elhatározta,hogyel-
küldi prófétáját, Jónást,
hogyadjaátnekikazüze-
netét.Úgydöntöttugyan-
isazÚr:negyvennapha-
ladékotkapaváros.Meg-
kegyelmez nekik, ha az
alattazidőalattmegbán-
jákasokrosszat,amittet-
tek,ésújraazőparancsa
szerintfognakélni.
ÁmJónásnaknemsok

kedve volt a kellemetlen
feladathoz.Ezértahajóki-
kötőbenéppazellenkező
iránybamenőhajóraszállt.
Aztgondolta,azÚrnem
látja,amittesz,ígyahajó
aljábankényelmesenelhe-
lyezkedve mély álomba
merült.
Csakhogy az Istennek

nem tetszett Jónás enge-
detlensége. Nagy vihart
bocsátottatengerre.Aha-
jó majdnem felborult a
hullámokban, a hajósok
pedignagyonféltek.Mind-
egyikamagapogányiste-
néhezimádkozott–nem
soksikerrel.Tudniakarták,
kimiattvanezanagyve-
szedelem,ezértsorsotve-
tettek.Ígyderültki,hogy
azidegenutasuklehetavi-
harnakazoka.
Gyorsanfelébresztették

Jónást,akibevallotta,hogy
azÚrőráharagszik.
–Dobjatokbeavízbe,

akkor megmenekültök –
mondtanekik.
Ahajósokelőszörtilta-

koztak,hiszennemakarták,
hogyJónásmeghaljon.De
amikorlátták,hogyavihar
egyre csak erősödik, úgy
tettek,ahogyazutaskérte.
AmikorJónásavízbeért,
rögtönelálltavihar,aten-

ger pedig lecsendesedett.
Az emberek elcsodálkoz-
tak,mertilyennagyerejű
istennelmégnemtalálkoz-
tak.Attólkezdveők isaz
Úrhozimádkoztak.
Istennemakarta,hogy

Jónásnakbajaessék,ezért

odaküldött egy hatalmas
cetet,ésazbekaptaapró-
fétát. Ennek a halnak a
gyomrábanvoltJónáshá-
rom nap és három éjjel,
miközben szüntelenül
imádkozottésIstenjóságá-
rólénekelt.

Háromnapelteltévelahal
kiköpteJónástapartra.Ő
pedig elment Ninivébe,
hogy teljesítse a rábízott
feladatot.

Melyikútonjutelahal
aparthoz?

HumorZsák
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a) Lázártestvéreinekaneve.
5 –PéterésJakab
2 –MáriaésMárta

b) Lázáréklakóhelyénekneve.
7 –Betánia
4 –Názáret

c) Eztcsináltákatestvérek,amikor
Lázárnagyonbeteglett.
4 –Kórházbavitték
12 –ÜzentekJézusnak

d) AmikorJézusmeghallotta,
hogymitörténtLázárral,azonnal
odasietett?
2 –Igen
6 –Nem

e) MikorértodaJézus?
1 –AmikorLázármárnemélt
5 –AmikorLázármégélt

f ) AmikorJézusmegérkezett,hova
akartmenni?
8 –Atemplomba
4 –Asírhoz

g) MiutánJézusimádkozott,hogyan
szólítottaLázárt?
3 –Keljfel,ésjárj!
9 –Lázár,jöjjki!
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Lá zár fel tá masz tá sa

Megfejtés:a–2,b–7,c–12,d–6,e–1,
f–4,g–9.Avégeredmény:41.

Válaszoljatok!Ahelyesválaszokszámaitösszeadvamileszazeredmény?

–Pistike,ragozdela„megy”igét!
–Énmegyek,temész,őmegy.
–Kicsitgyorsabban!
–Énfutok,tefutsz,őfut…

***

Egyikreggelaszázlábútmegszólít-
jaszomszédja,atücsök:
–Jónapotkívánok,százlábúszom-
széd! Hol van a kedves felesége?
Márnapokótanemláttam.
–Elmentcipőtvásárolni…
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KalinaKatalin igazgatóköszöntője
utánGyőriGábor esperestemplomi
áhítataintonáltaakétrendezvényt.
GáncsPéter, azegyházkerületpüspö-
kehivatalosanmegnyitottaarefor-
máció témakörében meghirdetett
vetélkedőt,éskifejeztereménységét,
hogyaversenyződiákokközöttajö-
vőevangélikusegyházát,leendőköz-
gyűlésitagjait,lelkészeit,felügyelőit
köszöntheti.
Aközgyűléstagjaiazáhítatotkö-

vetően a gimnázium dísztermébe
vonultak. Radosné Lengyel Anna
egyházkerületifelügyelőtávollétében
helyettesének,AndorkaÁrpádnak a
levezetésévelkezdtemegmunkájátaz
ősziközgyűlés.
Első előadókéntHafenscher Ká-

roly,egyházunkzsinatánaklelkésziel-
nöke,akormányzatiReformációEm-
lékbizottságminiszteribiztosahang-
súlyozta,hogyareformációkezdeté-
nekötszázadikévfordulójáravalóké-
szülésaszétválasztottállamésegyház
közösügye.Areformációalapvetően
formáltatörténelmünket,ígya2017-
esrendezvényekcéljanemcsupána
múltrólvalómegemlékezés,hanemaz
ötszázévetartóvallásiéskulturális
megújulásméltómegünneplése.
Aminiszteribiztosátfogóképet

adottaReformációEmlékbizottság
munkájáról, terveiről. „Szellemi és
társadalmimegújulásacél,amelyhez
meg kell tudnunk fogalmazni az
identitásunkat.Felkellmutatniazo-
kataprotestánsértékeket,amelyek
sokszorészrevétlenülrészeimind-
nyájunkéletének”–mondta.Kegye-
lembőlélünk!Aszéttöredezettvilág-
banfelkellmutatnunk,hogyavilá-
gi értékrendhez képest hogyan is
definiáljukprotestánsidentitásunkat,
értékeinket. A miniszteri biztos
Dietrich Bonhoeffert idézve zárta
gondolatait:„Azegyházaddigegy-
ház,amígnemönmagáért,hanem
másokértél.”

KövetkezőnapirendipontkéntGyü-
lekezetmisszióiesélyekazegyházke-
rületben címmelkerekasztal-beszél-
getészajlottSzabónéMátraiMari-
annapüspökhelyettesmoderálásával.
EnnekkeretébenNémethZoltán, az
országos irodanemrégibenalakult
gyülekezetiésmisszióiosztályának
vezetőjeaműködőésvonzógyüle-
kezetek kialakítását, támogatását
emelte ki az osztály fő céljaként.
Ehhezazadminisztratívháttérbiz-
tosításántúlkonkrétprojektekkelké-
szülnek.DeákLászló kerületimisszi-
óilelkészadélenelindítottgyüleke-
zet-újraélesztőés-plántálókezdemé-
nyezéseketmutattabe.
AndorkaÁrpádfelügyelőhelyettes

a konfirmációs statisztikákról szá-
moltbe.Ehhezkapcsolódvahallhat-
takazegybegyűltekajövőremegren-
dezendő bonyhádi, immár tizen-
egyedikegyházkerületikonfirman-
dustáborújterveiről,célkitűzéseiről.
Azegyházkerület2015-ösmun-

katervétapüspökterjesztetteelő.Új
programaLuther-városokbameg-
hirdetettbuszkirándulás,amelyrea
gyülekezetek elnökségei kapnak
meghívást abban a reményben,
hogyakövetkezőévekbenhasonló
„zarándoklatokat”szerveznekmajd
gyülekezeteikszámáraazegyházke-
rületlelki,szellemiútmutatásávalés
nemutolsósorbananyagitámoga-
tásával.
Következőnapirendipontkéntaz

egyházkerületiösztöndíjakügyétvi-
tatták meg, különös tekintettel a
hitoktatóképzéstámogatására.Végül
pedigegyrégenvárt,jelentősdöntést
hozottaközgyűlés:ellenszavazatés
tartózkodásnélküljóváhagytaakét
szarvasi egyházközség társulását
2015.január1-jétől.
Azelfogadottmunkatervszerinta

tavasziközgyűlésreApostagonkerül
sor2015.április24-én.

g KissTamás

Prőhle Károly teológusprofesszort
idézvejutottelIttzésJános egyfon-
tosgondolathoz:„»Azegyházaszen-
tekgyülekezete,melybenazevangé-
liumottisztántanítják,ésaszentsé-
gekethelyesenszolgáltatjákki«meg-
állapításnyilvánaztismagábanfog-
lalja,hogycsakottvanegyház,illet-
vegyülekezet,aholvanigaziistentisz-
teletis,amelyazigetisztahirdetésé-
bőlésaszentségekhelyeskiszolgál-
tatásábóláll.Demegislehetfordí-
tani:akinemélbenneazilyenisten-
tiszteletben,aznemélbenneagyü-
lekezetben, s nem is él benne az
egyházban.olyantételekezek,ame-
lyekre érdemes felfigyelnünk!” –
hangsúlyoztaazelőadó.
Akonferenciántöbbhozzászóló–

példáuldr.FábriGyörgy, azÉszaki
Egyházkerületfelügyelője–aszámok
nyelvérefordítottaleanyugalmazott
püspöktételét:szerintemindezazt
jelenti,hogyegyházunkcsakötven-
ezerigazihívőreszorítkozik.Mások
ugyanakkorkétszázezerretettékaz
evangélikus„holdudvart”.
Németh Zoltán, egyházunk or-

szágosirodájagyülekezetiésmisszi-
óiosztályánakvezetőjenagyvihart
váltottkiazzalavéleményével,hogy
a lelkészeket most a hittantanítás
problémáikötikle,aggasztjaőketaz
istentiszteletekegyrefogyatkozólá-
togatottságavagyacsökkenőegyház-
fenntartóijárulék,ezértnemtudnak
felszabadultankészülniareformáció
emlékévére. Fábri György szerint
jobb,haazilyenlelkészekfelhagynak
hivatásukkal.

PrőhleGergelyországosfelügyelőígy
foglaltállást:„Bármindensegítsé-
günketfelajánljuklelkészeinktámo-
gatására, de nem a gyülekezeti és
misszióiosztálynakkellaszakszer-
vezetis szempontokat képviselnie.”
Zászkaliczky Zsuzsanna, egyhá-

zunk reformációi emlékbizottságá-
naktagjaazeddigibizottságimunká-
róladotthírt,skérte,hogyagyüleke-
zeteketistájékoztassákazelőkészüle-
tekről,példáulaLuther-rajzfilmmár
elkészültepizódjairólésazünnepipla-
kátokról.Beszéltareformációiútvo-
nalakról,amelyekazegyháziturizmus-
banaMária-utakmintájáraareformá-
cióhazaimegjelenésétidéznékfel.
Dr.HáriTibor somogy-zalaiegy-

házmegyeifelügyelőafegyelmieljá-
rásjogróltartottelőadást,dr.Gime-
siSzabolcs soproniegyházmegyeifel-
ügyelő pedig a felügyelői korhatár
módosításáradolgozottkitöbbjavas-
latot.NémethZoltán,anemrégiben
létrehozottgyülekezeti ésmissziói
osztályvezetőjeazosztálymunkájá-
ról,feladatairóltájékoztattaajelen-
lévőket.
Azéventeesedékesországoskon-

ferenciátPrőhleGergelyországosfel-
ügyelővezette.Bevezetőibenössze-
foglaltaatémákjelentőségétésidő-
szerűségét,smederbentartottaavi-
tát.Dr.HafenscherKároly, egyházunk
zsinatának lelkészi elnöke, a kor-
mány által létrehozottReformáció
Emlékbizottság miniszteri biztosa
átfogóbeszédbenhangsúlyoztaazév-
fordulójelentőségét,sszenvedélyes
hangnemben utasított el minden
fenntartást és kétséget az ünnepi
előkészületekkelkapcsolatban.

Atanácskozásjelentőségétmutatja,
hogymindháromegyházkerületpüs-
pökeésazsinatlelkészielnökeisje-
lenvolt.GáncsPéter elnök-püspök
tartottaanyitóáhítatot,amelybenaz
istenitörvénygondolatáraalapozta
mondandóját.SzemereiJános, aNyu-
gati(Dunántúli)Egyházkerületpüs-
pökeszombatreggelaszeretetrőlbe-
szélt.Azestiáhítatközéppontjába
HanfenscherKárolyazimádságothe-
lyezte.
Avasárnapizáróistentiszteleten

FabinyTamás északiegyházkerületi
püspökahüposztelló ésazaposztel-
ló, vagyisameghátrálás ésazapos-
toliküldés történeteirőlbeszélt,majd
rátértarra,hogyLutherMárton nem
hátráltmeg,amikorawormsigyűlés-
reindult,jóllehetfigyelmeztettéka
veszélyekre.Apüspökfelhívtaafi-
gyelmet:harosszvonatraszálltunk,
nemelég,haellenkezőiránybanfu-
tunk a vonaton, meg kell húzni a
vészféket.
Prőhle Gergely záróbeszédében

megköszönteafelügyelőknekarész-
vételt.Arrakérteőket,hogyvigyék
legyülekezetiszintreareformációju-
bileumánakelőkészületeit,mertnem
elég,hacsakapüspökökésazorszá-
gosvezetőkfoglalkoznakazünnep-
pel.„Óriásilehetőségszámunkraaz
ötszázadikévforduló”–mondtaaz
országosfelügyelő.
Összesenmintegyhatvanfelügye-

lőjöttelRévfülöpre.Többennemtud-
takvégigjelenlenni,svolt,akicsak
szombatonérkezettmeg.Arésztvevők
megemlékeztekközelmúltbanelhunyt
társukról,GyurisMiklósborsod-hevesi
egyházmegyeifelügyelőről,sjobbulást
kívántakdr.RückAndrás kelet-békési
egyházmegyeifelügyelőnek.
AhelyszínidénisazordassLajos

EvangélikusoktatásiKözpontvolt:a
szokottkényelmet,akonferenciaprofi
megszervezésétésabőségesellátást
egyöntetűelismerésövezte.
Abúcsúebédensültlibacombotés

lilakáposztátszolgáltakfel.Hafen-
scherKárolymegemlítette,hogya
keddiMárton-napraelőregondolva
döntöttek a vasárnapi étrendről.
Hozzáfűzte,hogyareformációselő-
készületekkelkapcsolatbankatolikus
részrőlvolt,akifontosnaktartottaazt
hangsúlyozni,hogy2016-banSzent
Márton-évlesz.„Lehetfokozniezt,
hiszenráegyévveleljutunkLuther
Mártonhozis”–mutatottráarefor-
máció kormánybizottságának mi-
niszteribiztosa.

g B.WalkóGyörgy

AMagyarországiEvangélikusEgyháznevébentiszte-
lettelmeghívjukaVII.Katalin-napievangélikusbál-
ranovember22-én19óraikezdettelaBudaváriÖnkor-
mányzataulájába(1014Budapest,Kapisztrántér1.).

Program
19.00: Beköszöntő–SzűcsPetra ésSchulekCsaba

műsorvezetők
19.05: Fővédnökiköszöntő–PrőhleGergely, azMEE

országosfelügyelője,azEmberiErőforrások
Minisztériumánakhelyettesállamtitkára

19.15: AzEvangélikusHittudományiEgyetemkomoly-
zeneiprogramja–Fellépők:dr.KinczlerZsu-
zsanna karnagy,dr.FintaGergely (zongora),Tóth
Péter (ének),KunÁgnesAnna (ének),valamint
azEHEkamarakórusa

19.30: Interjúdr.KorányiAndrással, azEHErektor-
helyettesévelésPángyánszkyÁgnessel, ateoló-
gusotthonvezetőjével

19.40: AzEHEkönnyűzeneiprogramja–FellépaKözel
együttes

19.55: Beszélgetésabálborászával,FülöpGergely
szekszárdiőstermelővel és abál szakácsával,
KatonaRóberttel

20.05: Büfévacsora
21.00: A Bohém Ragtime Jazz Trió + 1 műsora –

Swingtáncosok:KasznaiDóra ésBendikMarcell
22.30: Tombola
23.00: TánchajnaligaSimple zenekarral
3.00: Zárás

AtombolajegyekárábólbefolytösszegazEvangé-
likusHittudományiEgyetemenfolyókulturálistevé-
kenységektámogatásátszolgálja.
Vacsoráraésegyitalramindenkedvesmeghívotta

vendégünk,azesthátralévőrészébenazitalszámlátaz
urakrendezik.
Megjelenésalkalomhozillőöltözékben.
Jegyek6000forintértazÜllőiút24.számalatt,az

MEEországosIrodájánaktitkárságánésaHuszárGál
könyvesboltban(1052Budapest,DeákFerenctér4.)
kaphatóknovember3-tól.
Haazestennemkívánvagynemtudrésztvenni,oly

módoniskifejezhetisegítőszándékát,hogytámoga-
tóijegyeketvásárol,ezzelsegítveazegyetemhallgatói
színvonalasszabadidőstevékenységeinekbiztosítását.
Az1000forintostámogatóijegyek szinténazÜllőiúton
ésaHuszárGálkönyvesboltbankaphatók.

meghívóavii.katalin-napievangélikusbálra

A re for má to ri re form út ján
Országosfelügyelőikonferencia

h I r d e t é s

Gyü le ke zet misszi ói esé lyek 
Közgyűlésadélikerületben

b ADéliEvangélikusEgyházkerületközgyűlésenovember7-éntartot-
tahagyományosősziülésétapestszentlőrincigyülekezettemplomá-
banésaSztehloGáborEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaésGim-
názium dísztermében. A Sztehlo-gimnázium párhuzamosan két
rangosegyházieseménynekisotthontadott.Adélikerületősziköz-
gyűlésemellettittrendeztékugyanisazevangélikusközépiskolákor-
szágostörténelemversenyétis. (Képünkönaziskolaésatemplom.)

f Folytatásaz1.oldalról

AreformációiemlékversenyrésztvevőcsapataikaptakkérdéseketAre-
formációésanők címűkiállításanyagábólis,melyetazEvangélikusor-
szágosMúzeumbocsátottaSztehlo-gimnáziumrendelkezésére.Asok
részterületetfelölelőtesztmegírásautánacsapatokprezentációjakö-
vetkezett,melyetazegyetemitanárokbólállózsűri(dr.KorányiAndrás,
dr.KőszeghyMiklós,dr.VargaAndrás)értékelt.
Akomolyszakmaifelkészültséget,jókiállást,bátorelőadóiképessé-

geketéskreativitástkívánóversenytvégülakiválóírásbeliteljesítményt
nyújtóBonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumelsőcsapatanyer-
te,elhódítvaezzelavándorkupátaDeákTériEvangélikusGimnázium-
tól.AmásodikhelyetaSztehlo-gimnáziumelsőcsapata,aharmadikat
–megosztva–aFasoriEvangélikusGimnáziumésaSztehlo-gimnázi-
ummásodikcsapataérdemelteki.Említéstérdemel,hogyazevangéli-
kusközépiskolákonkívülidénelőszörvilágiindulóisakadt:aKarinthy
FrigyesGimnáziumisindítottcsapatotaversenyen.

g KákayIstván
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istentiszteletirend•2014.november16.
Szentháromságünnepeutánutolsóelőtti(reménység-)vasárnap.Liturgikusszín:
zöld.Lekció:Mt25,31–46;2Thessz1,3–10.Textus:Ez34,17–22.Énekek:502.,526.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BenceImre;Fébé,II.,
Hűvösvölgyiút193. de.fél10.(úrv.);Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.
SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de.fél10.(úrv.)Fodor
Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.,
összegyülekezésnapja)DonáthLászló;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.
JakabBéla;Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de.10.SolymárPéterTamás;
Káposztásmegyer,IV.,MegyeriKlub,Megyeriút207. de.9.SolymárPéter
Tamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.
11.(úrv.)SmidéliuszGábor;du.6.(orgonazenésáhítat)CselovszkyFerenc;Fasor,
VII.,Városligetifasor17.de.11.(úrv.)PelikánAndrás;Józsefváros,VIII.,Üllői
út24. de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/a de.10.(szlovák,
úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.Gombkötő
Beáta;Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)Koczor
Tamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv., zenés
istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyiút138. de.9.dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.
fasor24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17.de.10.(úrv.)ZahoreczPál;de.negyed12.ZahoreczPál;Angyalföld,XIII.,
KassákLajosu.22. de.10.GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.
(úrv.)Tóthorsolyahatodévesteológus;XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.Tóth
orsolyahatodévesteológus;Pestújhely,XV.,Templomtér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.10.Ponicsán
Erzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.de.10.FeketeGy.Viktor;
Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.fél11.KulcsárMártonJános;Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Kulcsár Márton János; Árpádföld, XVI.,
Menyhért u. 42. (református templom) du. 3. Kulcsár Márton János;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.DarvasAnikó;Rákoskeresztúr,XVII.,
Pestiút111. de.fél11.DarvasAnikó;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.
9.NagynéSzekerÉva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.KovácsÁron;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de.10.(szuplikáció)KovácsBarbara;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
(szuplikáció)KovácsBarbara;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.Deák
László;XIX.,Hungáriaút37. de.8.DeákLászló;Pesterzsébet,XX.,AdyE.
u.89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.Zólyomi
Mátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Soroksár,
XXIII.,OtthonKözösségiHáz,Szitásu.112. du.4.GyőriJánosSámuelné;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknerPál;
Budaörs,Szabadságút75. de.10.EndreffyGéza.

Sokan emlékeznek Wrocławra, hi-
szennemvoltolyanrégen.Bonyhádi-
ak,nyíregyháziak,budapestiek,székes-
fehérváriakéskaposváriakisútrakel-
tek–desokmásvárosevangélikussá-
gais–idénjúliusban,hogyafestői
szépségűvárosbantöltsenekhárom
napotakelet-közép-európaiországok
evangélikus, illetve más protestáns
felekezetűegyháztagjaivalegyütt.Fe-
lejthetetlenvoltazegyüttlét,egyhá-
zunkmintegyháromszázhatvantag-
galképviseltettemagát.olyan,mint-
harégifényképeketnézegetnénk,pe-
digcsaknégyhónapjavolt.Mostpe-
digmárakövetkezőtalálkozórakészült
anemzetközielőkészítőcsoport.
Wrocław2016-banBudapestrejön.

Deírhatnánkúgyis,hogyGörlitz,Prá-
ga,Pozsony,DrezdaésWrocławmost
együttjöttBudapestre,hogymegis-
merjék a magyar protestantizmus
történetét,azitteniegyházakéletét,és
azevangélikusegyházországosirodá-
jánakvezetésével,illetveareformátus
ésmásprotestánsegyházakvendég-
látói részvételével együtt megszer-
vezzékakövetkezőtalálkozót.

Abudapestirendezvénydátumáról
isdöntésszületett:2016.július7–10.
között–Deovolente–,négynapon
áttartmajd.Arésztvevőegyházak
képviselőianyitóészáróistentiszte-
leten,valamintsokközösprogramon
keresztülszeretnékmegnyitniare-
formációiünnepségsorozatot,amely-
nek csúcspontja Németországban
leszmajd2017-ben.
Felmerült természetesen az is,

hogy2017-ben,ajubileumiévbenle-
gyen Budapesten a találkozó. De
mivelegészNémetországbanésvi-
lágszertenagyonsokegyháziprog-
ramotszerveznekareformációiév-
fordulóvalkapcsolatban,2016mel-
lettdöntöttek.
Arendezvénymottója:„Tivagytok

aföldsója” (Mt5,13),témájapediga
kisebbségésadiaszpóralesz.
Azelőkészítőbizottságtagjaitöb-

bekközöttazosztrák,anémetorszá-
giszász,alengyel,aszlovákésaszi-
léziaievangélikusegyházat,valamint
acsehtestvérekegyesítettegyházát
képviselték,de jelenvoltaBerlin–
Brandenburg–Szilézia–oberlausitzi

EvangélikusEgyházképviselője,va-
lamintazEurópaiProtestánsEgyhá-
zakKözösségénekreferenseis.
Akétnaposkonferenciaelsőnap-

ján a Magyarországi Evangélikus
Egyház(MEE)részérőldr.FabinyTa-
más külügyekértfelelőspüspökve-
zetteazülést,amásodiknaponpe-
digKrámerGyörgy országosiroda-
igazgató vett részt az eseményen,
amelynekmagyarországiszervezője
azMEEországosIrodájánakÖku-
menikus ésKülügyiosztálya volt.
Megtisztelővoltabizottságszámá-
ra,hogydr.SzabóLajos, azEHErek-
toraésPángyánszkyÁgnes egyetemi
lelkészisfontosnaktartotta,hogyje-
lenlegyenazülésegyrészén,éstá-
jékoztatástnyújtsonazegyeteméle-
téről,munkájáról.
Anemzetközibizottságtagjaiaz

üléselsőestéjénazEHEhallgatóinak
áhítatánvehettekrészt,amelyenan-
golul hirdetett igét Karádi Adél
ötödéveshallgató,aKözel zenekar
pedignagyszerűésfrisszeneialáfes-
tésselkísérteazáhítaténekeit.
AbizottságtagjaiésazMEEszer-

vezői,valamintesorokírójaisköszö-
nettelgondolvisszaakétnapostalál-
kozóra és arra, hogy az egyetem
munkatársai,illetvebefogadóésven-
dégszeretőközösségenagyszerűhát-
teretadottazelőkészítőülésnek.
g Cselovszkynédr.TarrKlára,

azMEEOrszágosIrodája
ÖkumenikusésKülügyiOsztályának

vezetője

A föld só ja
Közép-európaikereszténytalálkozó–Budapest,2016

b Kiértékelésésújindulás–ebbenaszellembenrendeztékmegnovem-
ber 4–5-én Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
(EHE)kápolnájábanaközép-európaikereszténytalálkozónemzet-
közibizottságánakelőkészítőülését.Atizennyolcfőtszámlálóbizott-
ságelőszörazidénjúlius4–6.közöttmegrendezettwrocławirendez-
vénytértékelteki,majdakétévmúlvaesedékestalálkozóvalkapcso-
latoskérdésekrőltárgyalt.

AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítványaSop-
roni Evangélikus Egyházközséggel együttműködve
kiállítástrendezSopronbanazEvangélikusKulturális
Központbannovember16.és2015.január4.között.
Megosztotttársadalmunkbanamagyarsoahetve-

nedik évfordulóján úgy látjuk, hogy szükségszerű
megfogalmaznunk:asoatragédiájanempusztánzsi-
dóügy,hanemkeresztényésössztársadalmitrauma
egyaránt.Ennekkifejezésekéntrabbik,püspökök–köz-
tükegyházunkpüspökei–ésegyházigondolkodókír-

takImaAuschwitzután címmelimádságokat,melye-
ketkortársképzőművészekvizuálistartalommáformál-
vatettekegyetemesüzenetté.
Akiállításmegnyitójanovember16-án17órakorlesz.

AkiállítástmegnyitjaGalambosÁdám teológus,aki-
állításkurátora,Alpárnédr.SzálaErzsébet gyűjtemény-
vezetőésGabnaiSándor esperes.Amegnyitóutánpó-
diumszínházielőadáskeretébenGeorgKreislerLola
Blau címűmusicaljétadjaelőBarthaBoróka ésSzép
AndrásBéresLászló rendezésében.

imákAuschwitzután–kiállításmegnyitó
h I r d e t é s e K

2014.november17.
Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.,Magyartudósokkrt.3.du.fél8.hétindító
istentisztelet.

Összeállította:BallaMária

Azirsaievangélikusegyházközség
mustármagÓvodájánakenergetikaikorszerűsítése
AzIrsaiEvangélikusEgyházközségMustármagÓvodájatöbbmint15mil-
lióforintotnyertenergetikaikorszerűsítésreazÚjSzéchenyitervKörnye-
zetésenergiaoperatívprogramjában.AtámogatáslehetővétetteazIrsaiEvan-
gélikusEgyházközségMustármagÓvodaépületénekkülsőhőszigetelését,
külsőnyílászáróinakcseréjét,fűtésiéshasználatimelegvíz-rendszerénekkor-
szerűsítését,világítás-korszerűsítésétésnapelemesrendszertelepítését.
Azépületenergetikaitényezőimárnemfeleltekmeg,fűtésirendsze-

renemtettelegetakorelvárásainak,nyílászáróiésfényforrásaimárael-
avulttáváltak.
Amostbefejeződöttprojektkeretébensorkerültafalakutólagoshő-

szigetelésére,valamintakülsőnyílászárókcseréjére.Afűtésiéshaszná-
latimelegvíz-rendszertmegújulóalapúfaelgázosítókazántelepítésével
tették korszerűvé és energiatakarékossá. A régi világítótesteket új,
energiatakarékosdarabokracserélték.Továbbátelepítettekegyhálózat-
ravisszatáplálónapelemesrendszertis.
AprojektelsődlegescélcsoportjaazIrsaiEvangélikusEgyházközség

MustármagÓvodájánakvalamennyitanulójaésdolgozója.Aprojektkör-
nyezetihatásterületeazonbannemcsakazérintettingatlanraterjedki,
hanemazelérnikívántindikátorértékekkelközvetveazegészországener-
giaellátásánakbiztonságátésversenyképességétjavítja,akörnyezetiál-
lapotmegőrzésétérdembenszolgálja.

AprojektazEurópaiUniótámogatásával,azEurópaiRe-
gionálisFejlesztésiAlaptársfinanszírozásávalvalósultmeg.

IrsaiEvangélikusEgyházközségMustármagÓvodája
2730Albertirsa,AranyJ.u.4.

mustarmag.lutheran.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

h I r d e t é s



EvangélikusÉlet 2014.november16. f mozaik

Hol is tar tunk ma – a Kirchen tag
szemszögéből?

Úgytűnik,hogyelindultakövetke-
ző, 2015 júniusában Stuttgartban
rendezendőnémetprotestánsegyhá-
zinapok,aKirchentagmarketinggé-
pezete,ugyanisnemrégesorokíró-
ja(is)leveletkapottaszervezőktől.
Mivelaküldeményegyikkorábbilak-
címénlandolt,mégnemtudottbe-
lenézni,deszintereflexszerűenbe-
gépelte a böngészőjébe a kirchen-
tag.de címet,hogymegnézze,milyen
isleszarendezvény.
AzEgyházésvilágháló rovatna-

gyongyakranszámolbetechnikaiúj-
donságokról,részbenazért,mertaz
újdonságoknakmindigvanegyfajta
varázslatosan bizsergető hatásuk:
vajonolyandologkerült-eelő,amely
egy-kétévenbelülamindennapjaink
részelesz?AKirchentagweboldala
remeklehetőségazelemzésre:me-
lyekismaazokatechnológiák,ame-
lyekténylegahasználatraérdemes
megoldásokközétartoznak?
Bársejthető,hogya rendezvény

kommunikációsköltségkerete igen
magas, a stábban vélhetően nem
olyan szakemberek ülnek, akik
könnyedénmozdulnánakráegy-egy
új kommunikációs „csodafegyver-
re”–inkábbabeválteszközökhözra-
gaszkodnak.
AKirchentagaTypo3 tartalomke-

zelőrendszert(contentmanagement
system,CMS)használja,amelyetegy-
szerűena„TheEnterpriseopenSour-
ceCMS”fejléccelreklámoznak.Az
„enterprise”aztjelenti,hogynagyvál-
lalatiszintű,azaznemcsakremekül
skálázhatónagyfeladatokra,hanem
terméktámogatást is lehet igénybe
vennihozzá.Az„opensource” pedig

arendszernyíltforráskódjárautal,
amelynekrévénbárkitetszőlegesen
belenyúlhat a programba, és sze-
mélyreszabhatja.
Azoldalmegjelenésekellemesen

egyszerűésfunkcionális,azoldalterv
reszponzív,azazigazodikamegjele-
nítőeszközméretéhez.Példáulasz-
taliszámítógépenbizonyosoldalak
kéthasábosak,mígugyanezekazele-
mekokostelefononegymásalatthe-
lyezkednekel.Ugyanígyazoldalfő-
menüjeezutóbbiakonegygombalá
van rejtve, míg széles képernyőn
láthatómindenlehetőség.Ahonlap
menüszerkezete gyakorlatilag tel-
jesnektűnik,ésbáralegtöbbolda-
lonmégnemtalálhatóérdemiinfor-
máció–példáulérthetőmódonako-
molyzenei programokról ilyenkor
mégnemlehetrészletekettudni–,az
adotttémafelelősévelmármostfel-
vehetjükakapcsolatot.
Akirchentag.de oldaltetejénazol-

dal„külkapcsolatai”felémutatóiko-
nokattalálunk,ésezazarész,amely
elárulja,hogyasajátweboldalmű-
ködtetéséntúlmenőenmelyeszkö-
zökrőlgondoljákaKirchentagszer-
vezői,hogyahasznukrafogválni:itt
reklámozzákarendezvényTwitter-és
Facebook-profilját,illetveaképmeg-
osztóInstagram, illetveavideómeg-
osztóYouTube-ésVimeo-profiljait.

AFacebookot egészenbiztosannem
kell bemutatni e sorok olvasóinak
sem,hiszenanyugativiláglegelterjed-
tebbközösségioldalakéntittérhetők
elazemberek.ATwittermikroblog-
szolgáltatáskéntlettismert,éselsősor-
banarövid(maximumszáznegyven
karakteres)szövegesüzenetekéslin-
kekgyorsmegosztásárahasználható.
Azutóbbiidőbenrendreezlettaleg-
gyorsabbhírközlésiforma,megelőz-
veakomolyhírstúdiókat.
AzInstagram remekeszközarra,

hogyagyorsan„elkattintott”fényké-
peknéhányeszközzelprofesszioná-
lisésegyedikinézetetkapjanak,így
értesüljenekazismerősökaképké-
szítőjéveltörténtekről.AYouTube-
ot szinténnemkellbemutatni,avi-
lág vezető videómegosztó oldala
mellettugyanakkorizgalmastársa
Vimeo, amelyelsősorbanazigényes
videofelvételeklakhelye,ideáltalában
csak jól összeállított ésmegvágott
anyagokattöltenekfelazemberek.
Érdekesmódonegy„LeichteSpra-

che”linkisszerepelazoldaltetején,
vagyisakötelezőangolmellettatar-
talomegyrészét„könnyített”német
nyelvenismegismerhetjük.Anyelvet
kevésbé ismerők a rövid és kevés
szóból álló mondatokból nemcsak
könnyebbenjutnakinformációhoz,de
akárnyelvgyakorlásraishasználhat-
jákazinformációgyűjtést.
Méghéthónapvanhátraanémet

egyházinapokig,arésztvevőkugyan-
akkormármostbiztosaklehetnekab-
ban, hogy egy remek weboldalon
keresztül kerülhetnek majd köze-
lebbarendezvényhez.

g N.B.

egYHáZésvilágHálÓ

Rovatgazda:NagyBence

Amikor a reformáció napján az új
harangok először megszólaltak, a
penzlinievangélikustemplomotbetöl-
tőgyülekezetáhítattalhallgattaakel-
lemes muzsikát. Sokak szemében
könnycseppcsillant.Tekintetüketato-
rony irányába emelték, és többen
mondogatták:sikerült…
ANémetországMecklenburg-Elő-

PomerániatartományábanfekvőPenz-
linvárosánakevangélikusegyházköz-
sége az ünnepi alkalomrameghívta
testvérgyülekezeteinekképviselőitis,
így a nagyváradi egyházközség fel-
ügyelője,MajorJolán éslelkésze–eso-
rokírója–isosztozottaharangavatási
istentiszteletünnepiörömében.
HartmutReincke, aházigazdalelki-

pásztorelmondta:azönerőbőlelkészít-
tetettháromújbronzharangkiörege-
dettelődeithivatottezentúlhelyette-
síteniapenzlinievangélikustemplom
tornyában.Akülönbözőméretűéstó-
nusúharangokmindenikénekkülön
felirataésrendeltetésevan.Afelirato-

zásjelképesenhordozzaagyülekezet
lelkikötődéseit.
AzelsőharangahollandiaiJoure

reformátustestvérgyülekezettelva-
lókapcsolatraemlékeztet.Amáso-
dikanyugat-németországiHöchber-
giEvangélikusEgyházközséggelva-
lókapcsolatnakállítemléket.Aleg-
nagyobb harang felirata pedig az
egyházközséglegfiatalabbkötődését
örökíti meg. Ez van ráírva: „Der
HerristunserGott,derHerrallein.
Penzlin – Ein feste Burg ist unser
Gott–Nagyvárad,A.D.2014”
Micsodamegtiszteltetés,kellemes

meglepetésezatestvérgyülekezetek
tagjainak,ígyanagyváradievangéliku-
soknakis!Számomraaragaszkodás,a
tiszteletésatestvériségjele–harang-
bavésveazutókornakismegörökíte-
niabarátságot.
Természetesenesorokírójaisüd-

vözölteazünneplőnémettestvéreket.
Beszédében köszönetet mondott a
kitüntetésért,amelybenaváradievan-

gélikus gyülekezet részesült, és re-
ményétfejezteki,hogy–Istensegít-
ségével–azelkövetkezőévekbenmég
szorosabbleszakétgyülekezettagjai
közöttikapcsolat.AváradiBibliaha-
sonmáskiadásátnyújtottamátaházi-
gazdalelkésznek,hangsúlyozván,hogy
ezazabiztosalap,amelyösszeköt,és
amelyfundamentumátképeziközös
szolgálatunknak.
Azünnepiliturgiábanameghívott

vendéglelkészekésegyháztagokegy-
arántrésztvettek.
Azistentiszteletetkövetőszeretet-

vendégségen a baráti beszélgetések
megerősítettékbennemazt,amitad-
digisszüntelenüléreztem:milyenjó
azáldásnakegyüttörvendeni,milyen
jóevangélikusnaklenni,milyencsodá-
latosIstennekszolgálni.Milyenjó,ami-
kortestvériszeretetbentudunkegyütt
lenni!Bárcsaknefeledkeznénkmeg
ennekszükségességéről.

g MátyásAttila
evangélikuslelkipásztor(Nagyvárad)

Ha rang ba vé sett testvériség

szövetségerősítőélmény
Évekótafigyelemmelésérdeklődésselkíséremszeretettevangélikusegyházunk
évenkéntialkalmait.október11-én,szombatonazországosevangélizációnegy
szépnapottöltöttünkelaDeáktérievangélikustemplomban.Fiammalcso-
dálattalnéztükakiskőrösigyerekekénekesműsorátNoébárkája címmel.
Anyitóészáróistentisztelet,abibliafoglalkozásokmind-mindlélekeme-

lőésszövetségünketerősítőeseményvolt.BereczAndrásmesemondása,éne-
keésdr.SoltPál élettörténete,hitvallásamind-mindmegerősítettabbanaz
Istenneljárásban,amelyetéletemlegfontosabbszövetségénektartok.
Remélem,jövőreSopronbólistöbbeneljönnekmajd,ésIrénke néniasze-

retetotthonbóliseltudmajdjönnivelünk.
Köszönjükeztafelemelőenértékesnapot!MaradjunkIstennelszövetség-

ben!ErősváramiIstenünk!
MenyhártAndrea(Sopron)

evél&levél&levél

Akeresztényorvosokmagyarországitársaságának
szegediországoskonferenciájáról
AKrisztustkövetnikívánóorvosok,egészségügybendolgozóktársasága,a
KoMThivatalosmegalakulásaóta(huszonötesztendeje)éventetartorszá-
goskonferenciátmindigmáshelyszínen.ÍgyvoltunkBarcstólGyuláignagyon
sokhelyen. Idénoktóber 10–12. között Szegeden tartottuk találkozónkat.
ADómtériSzent-GörgyiAlbertoktatásiKözpontnagyszerűtechnikávalfel-
szerelt,szépelőadótermeéselőcsarnokaadotthelyetarendezvénynek.
TémánkaGyógyítószolgálat,szolgálószeretet volt,vezérigénkpedigMk

10,45:„MertazEmberfiasemazértjött,hogynekiszolgáljanak,hanemhogy
őszolgáljon,éséletétadjaváltságulsokakért.” (Egyesületünkjelvényeisaszol-
gálóKrisztustábrázolja:akeresztésaljábanatáléskendő,melyeksegítsé-
gévelJézusazutolsóvacsoránalábmosássalpéldátmutatotttanítványainak
azalázatosszolgálatra.)
Azelőadókéstanúságtevőkközöttvoltakahelyiegyetemésmásegye-

temekaktív,illetvenyugalmazotttanáraiésalegkülönfélébbszakágakban
dolgozó–hazaiésakörnyezőországokbólérkezett–kollégákegyaránt.
Areggeliáhítatokathelyilelkipásztorokésgyülekezetitagokvezették.
Dr.BodaDomonkos nyugalmazottgyermekgyógyász-professzorrövidbi-

zonyságtételtmondotthosszú,eredményesszakmaiéletéről,melybenmin-
digérezteIstenvezetését,ésmost–Életutam címmel–könyvbenisnyil-
vánosságrahozta.Dr.FüzesiJudit szegedibelgyógyász-infektológusvissza-
tekintőbizonyságtevőemlékezésétishallhattuk.
Anemzetközikeresztényorvostársaság(InternationalChristianMedical

andDentalAssociation,ICMDA)eurázsiaivezetője,dr.RickPaul holland
sebészHogylehetünkkeresztényorvosokamaivilágban? címűelőadásával,
valamintJózsuékönyvének tanulmányozásávaltanítottminketháromrész-
letben.(Nagyszerűtolmácsadr.GyőriGábor volt.)
HasznosvolthallanunkaSzegediTudományegyetemÁllam-ésJogtudo-

mányiKaránaktanszékvezetődocensét,dr.TóthJuditot, akihuszonhatéve
alapszabályunkatszövegeztemeg,majdaközhasznúságiátalakulásbanés
egyébjogiteendőinkbenissegítőnkvolt.Őazúgynevezett„jogklinikáról”
beszélt.Erreválasztható,kreditestárgykeretébenoktatjahallgatóit;joggya-
korlattalrendelkezőtanároksegítségévelarászorulóegyénekésszerveze-
tekingyenesjogisegítéséttanítja.
Dr.KellermayerMiklóspécsisejtbiológus-professzorhelyünkethatároztameg

avilágmindenségben.AFöldavilágmindenségközpontja,ahovaazemberiéle-
tetteremtetteIsten,ésaholazőFiamegváltottminket,hogyszabadonválaszt-
hassukazÉletet.Személyesésvilágméretűfelelősségünkvandöntéseinkben.
Dr.KeresztyÉva egyetemidocens,azegyetemigazságügyiorvostaniin-

tézeténekvezetőjestatisztikaiadatokkalalátámasztvahívtafelfigyelmün-
ketVédtelenekacsaládban címűelőadásában:gyermekek,öregek,nőkés
férfiakegyarántlehetnekáldozataifizikai,szóbeli,elhanyagolásibántalma-
zásoknak.Eztahelyzetetazorvosoknakészrekellvenniük.
Dr.SomodyImre sajátszavaivaltanúskodottaz„istentelensikerességéve-

inek”nevezettidőszakautánKrisztussalvalótalálkozásárólésarról,micso-
damegnyugtató,erőtadó,amikormagánakatökéletesIstennekavezeté-
sétérezhetjük.Akeresztényvezetésagyakorlatbanhelytállásnemkeresz-
ténykörnyezetben.Fontoshivatásunkvannemzetünkésegészségügyünk
feladataibanis–emelteki.
Dr.PintérGábor szájsebészIstenvezetésétmutattabegyakorlatipéldák-

kal,amelyeketmegtapasztalt,dr.NagyDániel traumatológuspedigszemé-
lyesésszemléletespéldákkalszínesítettelőadásábanarróltanúskodott,ho-
gyanlehetIstengyermekeikéntélniamunkahelyünkön.
Dr.CsókayAndrás idegsebészelvesztettgyermekeutánimélygyászában

tapasztaltkrisztusivigasztalóélményeirőlszámoltbe.
Dr.TolnayLajos szülész-nőgyógyászarrólszólt,hogybárazembereksok

esetbenagyógyításszolgálatátJézuskülönlegesszolgáltatásának tekintet-
ték,őtöbbszörvisszakérdezett,éshelyesiránytszabottagyógyításirántiel-
várásnak.LegyenszemünkésfülünkJézustanításaira,hogyhelyesönisme-
retrejussunkgyógyítóhivatásunkban–hívtafelafigyelmet.
Dr.KissKatalin házigyermekorvossajátpéldákkaltámasztottaalá,hogy

mittettIstenazőigéje,azevangéliumhirdetéseérdekébenbetegekvagycsa-
ládtagjaikkörében,akkoris,haalkalmatlannaklátszottazidő.Dr.SótiLász-
lóésdr.PetzZsuzsanna Istenszeretetérőltanúskodtak,amelyetamagukés
rájukbízottakéletébentapasztaltak.
Dr.BöszörményiDalma pszichiátera„társadalmimisszióban”betöltött

szerepünkrőlbeszélt,visszatekintvemintegyharmincháromévre,aKoMT
gyökereireéságaira.
Adr.MakóJános belgyógyász,orvosetikus-professzorvezettekerekasz-

tal-beszélgetésbenrésztvettfelvidékiésdélvidékikollégais.Dr.GyőriJó-
zsef kiemelte,hogynekünkasóésavilágosságszerepétszántaazIstenmin-
denütt,ahováállított.Akerekasztalazelőadásokkalegybehangzóanmeg-
erősítettminketazIstentőlvalószolgálatunkban.
Azideikonferenciánelhangzottelőadásokhamarosanmegtalálhatóklesz-

nekaKoMThonlapján(www.komt.hu).
Győrinédr.DrenyovszkyIrén (Budapest),

aKOMTtiszteletbelielnöke
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Vasárnap(november16.)
JóbeztmondtaazÚrnak:Csakhírbőlhallottamrólad,demostsajátszemem-
melláttalak.Ezértvisszavonokmindent,bűnbánatottartokporbanésha-
muban. Jób42,5–6(Jel22,3b–4;Mt25,31–46;Róm8,18–23/24–25/;Zsolt
50)Kétségbeejtőhelyzet,amelyetmégsemlehetkikerülnivagymegspórol-
ni.Találkozás,megtapasztalás,amelyetutólagmársemmiértsemadnaoda
azember.MilyenhosszúutatkellettbejárniaJóbnak,ennekarendezettéle-
tű,kegyesembernek,hogynecsakhírből,felszínesen,devalóságosanéstel-
jesmélységébenmegismerjeIstent!Sajátnyomorúságosönigazságánakel-
engedése,Istenkegyelmegazdagságánakátéléseezapillanat,melysemmi-
hezsemfogható,éshitelesítőpecsétazőéleténis.Uram,énholvagyok,és
jóiránybatartok-eezenazúton?

Hétfő(november17.)
Ezértörvendjetekésvigadjatokmindörökkéannak,amitteremtek. Ézs65,18a
(Jn4,34–35;Mt7,21–27/28–29/;Jel21,9–14)Belsőmegkeseredettségünket,
borúlátásunkatsokszor„tudományos”alaprahelyezzük.Hungaropesszimiz-
mus,néplélek,rajtunkkívülállónehézségek.Vanugyanakkoregymásikkül-
sőtényezőis,amelyazellenkezőjétmunkálhatjabennünk.„Íme,igenjó!”
–állapítottamegIstenörömmelmárateremtéskor.Atisztaörömelőkelő
helyenállaLélekgyümölcseiközött,melycsakmegerősíti:Istenörömresze-
retneteremteni.Uram,holveszettelőszintegyermekiörömöm?Kérlek,se-
gítsamainaponújramegtalálni!

Kedd(november18.)
Hiszek,segítshitetlenségemen!Mk9,24(Jób3,20–21;Zsid10,26–31;Jel21,15–
21)Bizalomakétségben.Reményareményvesztettségben.Istenutánivágy
ateljeselbizonytalanodásban.Gépiesenmégelhangzikajkunkróla„hiszek”,
miközbenmindenfélemásmódokonpróbáljukbebiztosítaniéletünket,mert
magunksemgondoljukmárkomolyan.Feltud-eszakadniújrailyenőszin-
ténbennünkavágyéskérésazÚrfelé,akiéletünkszámáraegyedülképes
megoldást,gyógyulást,reménységetadni?

Szerda(november19.)
Merténújegetésújföldetteremtek,arégirenemisemlékeznek. Ézs65,17
(Mt4,17;Lk13,/1–5/6–9;Jel21,22–27)Újésújkorszakokkövettékegymást
atörténelembenaboldogságésaföldiKánaánígéretével,smáraeljutottunk
odáig,hogyszintemindenbőlkiábrándultunk.Bármiújjön,kísértarégi-
ekszellemeéskínzótapasztalata.Életünkbenmindennapátélhetjükezta
csalódást,deátélhetjükannakcsodájátis,hogymindenújnapújkegyelmet
hordoz.HogyIstenországaépülbennünkésközöttünk,lebontvaamúltrom-
jait.Uram,segítsmegszabadulnomamúltterheitől,haddélhessemátújte-
remtésedmais!

Csütörtök(november20.)
Jézusmondta:„Akipedighalljatőlemezeketabeszédeket,denemcselekszi,
hasonlóváleszabolondemberhez,akihomokraépítetteaházát.”Mt7,26(Jer
2,17;2Thessz1,3–12;Jel22,1–5)Megintjelentkeznekarepedésekéletünkfa-
lán,pedignemrégfestettükleőketújra,jóvastagon.Miérttörténikezve-
lünk,amikorannyiraigyekszünkmindentalegnagyobbrendbenlátniéslát-
tatni?Lehet,hogynemelégamáz,afelszínikezelés,hanemazalapoknál
isgondvan?Uram,önvizsgálatraindítanakszavaid,mertbizonyhallhattam
igédet,denemvettemkomolyan.Túlnagyésnehézmunkalettvolna,még
mostsemlennékkészvele.Lehetmégújrakezdenem?Uram,mostlégyte
azépítésivezető!

Péntek(november21.)
AkiIstentőlszületett,azvigyázmagára,ésagonoszmegsemérinti. 1Jn5,18
(Dán6,23a;Mt26,59–66;Jel22,6–15)Akapcsolatbanvanezatitokelrejt-
ve.MertakiIstentőlszületett,aznemabbanbízik,hogytudmagáravigyáz-
ni,hanemtudja:IstenFiaaz,akimegőrziőt.Éserrebizonynagyszüksége
van.Mertnemaztjelentimindez,hogyagonosznemisakarjaérinteni.Kí-
sértésekkeléspróbatételekkelsűrűnszegélyezettútez,melyDánieltazorosz-
lánveremmélyéigjuttatta.olyanhelyzetig,aholegészennyilvánvalóvolt,
hogynemsajáterejetartjameg.Viszontvigyázottmagára,hogyneszakad-
jonkiabbólakapcsolatból,amelyreéleteépült,ésamelyéletétmegtarthat-
ta.Uram,köszönöm,hogybiztoslehetekbenned,hiszenmindentodaad-
tálértem.

Szombat(november22.)
Avakokfelkiáltottak:„Uram,DávidFia,könyörüljrajtunk!”Asokaságazon-
banrájukszólt,hogyhallgassanakel,deőkméghangosabbankiáltottak.Mt
20,30–31(Zsolt28,1a;Jel20,11–15;Jel22,16–21)Micsodalátásavakoknál!
Milyenvakságalátóktömegében!Furcsatörténetez,melyfejetetejéreál-
lítjamindazt,amitahétköznapokbanmegélünk.Hogyanlehet,hogyilyen
sokancsaknéznek,denemlátnak?Hogyanlehet,hogyráadásulaMestert
látványosankövetőknagytömegeaz,amelyennyirefelszínesenviselkedik,
ésnemérzékeliamélyebbösszefüggéseket?Hogyanlehet,hogyegyedüla
kétvakaz,akimindenttisztánlát?Sajátnyomorátcsakúgy,mintazt,hogy
kicsodavalójábanJézus.Hogyanlehet,hogyinkábblennékvak,mintlátó?
Uram,lelkilátástadjnekem,hogyészrevegyemsajátelveszettségemetcsak-
úgy,mintateigazihatalmadat!

g GyőriDávid

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

VASÁRNAP

5.25/DunaTv
VirágzóMagyarország
Csömör
6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Benne:Vasárnapi
orgonamuzsika
8.30/MáriaRádió
(Budapest)
Ökumenikuslapszemle
9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
10.30/DunaTv
Lyukasóra (irodalmiműsor)
10.55/M1
Evangélikusmagazin
13.30/M.KatolikusRádió
,,Valakiírakezeddel’’
(vasárnapiversműsor)
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikusistentisztelet
18.35/PaxTv
Hétima (koncertfilm)

HÉTFŐ

5.15/M1
Hajnaligondolatok
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
19.00/Bartókrádió
InmemomoriamPabloCasals
19.35/Bartókrádió
ÁchimErzsébetorgonaestje
20.00/DunaWorld
Rangonalul
(magyarjátékfilm,1960) (78’)
20.00/PaxTv
Kút (élőinteraktívműsor)
Műsorvezető:DeákLászló
evangélikuslelkész
21.15/PaxTv
Reformációiistentisztelet
aKálvintérireformátus
templomban
22.00/Bartókrádió
Dzsesszkoncertek
XV.Lamantin
dzsesszfesztivál

KEDD

8.35/DunaTv
100képaXX.századról
12.05/Bartókrádió
Azemlékezésnapja
Mozart:Rekviem
19.35/Bartókrádió
Bellini:Puritánok
(háromfelvonásosopera)
19.53/Kossuthrádió
Paprikás,abutanyúl
TersánszkyJózsiJenőmeséje
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(corvinusradio.hu)
20.11/Kossuthrádió
Belépő
(kulturálismagazin)
23.30/M1
Agapé
(magyartévéfilm,2014)
23.55/M1
Arégiházban
(magyartévéfilm,2013)

SZERDA

12.00/Nemzetiségiadások
Déliharangszóatótkomlósi
evangélikustemplomból
12.05/Bartókrádió
AMontrealiszimfonikus
zenekarhangversenye
Közreműködik:olivierLatry
ésJean-WillyKunz(orgona)
13.30/Kossuthrádió
,,Tebennedbíztunkeleitől
fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
14.30/Bartókrádió
Népzene–fiatalokhangja
14.45/DunaWorld
Evangélikusmagazin
19.35/Bartókrádió
UtunkaJános-passióhoz
QaartsiluniEnsemble
21.05/DunaTv
Bilincsésmosoly
(amerikaijátékfilm,1967)
23.30/DunaTv
Málenkajarabatyonka
(magyardokumentumfilm)

CSÜTÖRTÖK

6.00/DunaTv
Kárpátexpressz
(magazinműsor)
13.40/M1
Gasztroangyal
Moldva
16.00/DunaTv
Hetvenes
(magyarjátékfilm,2014) (29’)
19.25/Kossuthrádió
Tettenértszavak
BalázsGézaműsora
21.10/DunaTv
Sikátor
(magyarjátékfilm,1966) (63’)
21.30/Kossuthrádió
Rádiószínház
Derűreisderű
22.45/M3
Fortélyosasszonyok
(magyartévéfilm,1972)
22.50/M1
RejtélyesXX.század
KunMiklóstörténész
műsora

PÉNTEK

10.00/PaxTv
Bach:János-passió
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
TakaróMihály
irodalomtörténész
14.35/DunaWorld
Bibliaésképzőművészet
19.30/Kossuthrádió
Vuk
FeketeIstván
regényénekrádióváltozata
20.05/Bartókrádió
Anépdalútja–Anépzene
különbözőaspektusai
20.20/M1
Virtuózok
(komolyzeneitehetségkutató
műsor)
22.10/PaxTv
GospelestazAkadémia
kupolatermében
22.15/DunaWorld
Szabadságtér’89
(történelmimagazinműsor)

SZoMBAT

7.00/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
7.30/DunaTv
Istenkezében
10.05/M1
Kerékpártúra
(biciklismagazin)
13.00/PaxTv
Reformációigálaest
13.41/Bartókrádió
AzorgonaPaganinije–
CameronCarpenter
14.05/M2
Avitézszabólegény
(németmesefilm)
19.00/Bartókrádió
Mozart:Avarázsfuvola
(operaközvetítés)
20.20/M1
Játékhatároknélkül,2014
(vetélkedőműsor)
21.04/Kossuthrádió
Rádiószínház
HamvasBéla:Améhesben

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikusistentisztelet
abudaváritemplomból
9.30/MezzoTv
Händel:Salamon
(oratórium)
9.30/Bartókrádió
Musicasacra
(egyházzeneimagazin)
10.04/Kossuthrádió
Metodistaistentisztelet
akaposváriimaházból
10.30/M1
Reformátusmagazin
10.55/M1
Reformátusifjúságiműsor
11.30/M1
SztehloGábor
100éveszületettagyermek-
mentőevangélikuslelkész
19.30/DunaWorld
Kerekekéslépések
AberegiTiszaháton
20.06/Kossuthrádió
Irodalmiújság

VASÁRnAPTÓL VASÁRnAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólnovember16-átólnovember23-áig
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E-mail:evelet@lutheran.hu.•EvÉleton-line:www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu.•Szerkesztőség: 1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
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Tervezőszerkesztő:SzabóDávidKároly(david.szabo@lutheran.hu).Munkatárs:KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu).
Rovatvezetők: dr.HafenscherKároly–Régi-újliturgikussarok (hafo@lutheran.hu),KendehK.Péter–oratiooecumenica
(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnapigéje(antal.veghelyi@lutheran.hu),TamásyTamás–Újnap–új
kegyelem(tamytam@t-online.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,BaliczaMáté,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,
KendehK.Péter,KissMiklós,oroszGáborViktor,PrőhleGergely,RadosnéLengyelAnna,T.PintérKároly.

KiadjaaLutherKiadó (kiado@lutheran.hu),1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,1/486-1228,20/824-5518;fax:1/486-1229.
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területén)negyedévre3575Ft,félévre7150Ft,egyévre14 300Ft,európaiországbaegyévre48 100Ft(172euró),egyéb
külföldiországbaegyévre56 320Ft(201euró).Csakamindenhónap15-igbeérkezőlemondásokattudjukazaztkövető
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meghívóazösszegyülekezésnapjára
ACsillaghegyiEvangélikusEgyházközségszeretettelhívjahíveitésbará-
taitnovember16-áraabékásmegyeritemplomba(1038Budapest,Mező
u.12.)azösszegyülekezésnapjára.
Délelőtt10órakorazistentiszteletenDonáthLászló prédikál.
Délbenbagiasszonyokáltalfőzöttebédrevárjukvendégeinket.
14órakor:„Amisztorinknemmindennapi,deharajtunkmúlik,egy-

szerazlesz.” Kiutakaszegénységbőlésaszegregációból.Beszélgetésa
BAGázsKözhasznúEgyesületbagiésbudapestiönkénteseivel.Zenél-
nekaSnétbergerZeneitehetségKözpontdiákjai.
Azalkalomraabelépésingyenes,adományokatjószívvelfogadunk.

közgyűlésazészakiegyházkerületben
AzÉszakiEvangélikusEgyházkerületközgyűléséta2005.éviIV.tv.84.
§alapjánnovember21-én,pénteken14órakortartjaaBudahegyvidéki
EvangélikusEgyházközséggyülekezetitermében(1123Budapest,KékGo-
lyóu.17.).Mindenkitszeretettelvárunk.

GyÁSZ J E LENTÉ S

„Énazértjöttem,hogyéletükle-
gyen,túláradóéletük.” (Jn10,10b)
Mélyfájdalommal,deIstenaka-
ratábanmegnyugodvatudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették,hogydr.BöröczEnikő
evangélikuslelkész,egyháztörté-
nészoktóber1-jén,67.életévében
váratlanulelhunyt.Búcsúztatá-
sanovember22-én,szombaton
13órakorleszBudapesten,aDe-
ák téri evangélikus templom-
ban.Acsaládkérése,hogykoszo-
rúmegváltáscíménadományai-
katabúcsúztatásalkalmávalaz
ordassLajosAlapítványjaváraa
templomi perselyekbe helyez-
zékel.
Emlékeszívünkbenörökkéél!

Agyászolócsalád


