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Mikor is kezdődik a böjt? f 2. oldal
Megjelent a Karénekeskönyv 3. kötete f 3. oldal
Beszélgetés Bitskey Tibor színművésszel f 7. oldal
466 éve halt meg Luther Márton f 10. oldal
Hajléktalanok a fóti Mandák-otthonban f 11. oldal
Esküszünk f 13. oldal

„Is te ne sen halj meg,
töre ked jél er re s el éred
/ men ten a leg főbb jót,
mit sza na szét ke re sel.”

Hit és tudás
f 14. oldal

Kislánykorom egyik legkedvesebb
olvasmányaA két Lot ti volt.Hiábais-
mertemaboldogvégkifejletet,több
alkalommaliskézbevettemaszétvá-
lasztottikerpártörténetét,ésmindig
dobogószívvelszurkoltamLu i sé nak
és Lot té nak, hogy sikerüljön újra
összeboronálniuk a szüleiket. Ál-
mombansemgondoltamvolna,hogy
közelegyévtizedmúltánmagamis
hasonlótörténetrészeseleszek,ésre-
megveizgulomvégigaszüleimházas-
ságának végnapjait. Csak nálunk a
happyendsajnoselmaradt…
Nemmondom,hogyidillinektűnt

kívülről a kapcsolatuk, mégis de-
rült égből villámcsapásként ért a
hír,hogymenthetetlennekítéltéka
házasságukat.Emlékszem,hogyami-
korgimnazistakéntakezembekerült
azahivatalosirat,amelyegycsapás-
rasemmissényilvánítottaaszerelmü-
ket,húszévnyiközösmúltjukat,csak
ez zakatolt a fejemben: „Hát nem
akadtsenki,egyetlenbarátvagyis-
merőssem,akisegítenitudottvolna
rajtuk?Miértnéztékvégigszónélkül
mindezt?”
Szívfájdítólátni,hogyszépcsend-

benhányházasságfutzátonyrakörü-
löttünk.Megdöbbenvehalljuk,hogy
azok,akikneknéhányéveaszemünk
láttáraszökkentszárbaaszerelmük,
akikneknagyörömmelgratuláltunk
a templomkapuban, akik nemrég
még a tizenötödik évfordulójukat
ünnepelték,válnak…Kívülállóként
ilyenkorgyakrancsakzavartanhüm-
mögünk,netánfinomanelfordulunk
azérintettektől.„Miütöttbeléjük?Hi-
szenúgytűnt,hogymindenrendben
vannáluk!Hogyanmehetetttönkre
az,amitIstenszíneelőtt,azőnevé-
benbízvakötöttekmeg?”–értetlen-
kedünk magunkban. És nemigen
kalkulálunk azzal, hogy akármi is
sorrakerülhetünk.
Perszetudom,vannakreménytele-

nülösszenemillőpárok,előfordulhat-
nakelhibázottdöntések,történhetnek
előrebenemkalkulálhatótragédiákis,
ámazeseteknagyrészébenennélsok-
kalegyszerűbbaképlet.
Hiábahalljukezerszer,hogyegyhá-

zasságotcsakúgylehetéletbentarta-
ni,harendesengondozzuk,valahogy
elengedjükafülünkmellett.Azélet
pörög,nincsidőmegállni.Ezerésezer
dolognakakarunkmegfelelni.Csaka
gyerekekkel,aszolgálattal,akarrier-
rel,aszülőkkel,abarátokkal,alakás-
hitellel, az egészségünkkel legyen
mindenrendben!Ígyaztánakapcso-
latunkazutolsó,amirepénzt,ener-
giátáldozunk.
Észrevétlenül befelé fordulunk,

megritkulnakközöttünkabeszélge-
tések, szép lassan elmaradnak az

összebújásokésölelések,aszőnyeg
alá söpört problémákmiatt egyre
gyakoribbáválnakaveszekedések…
Csoda, hogy a végén azt érezzük,
hogymársemmiközünkahhozava-
lakihez,akinekegykorigentmond-
tunk? Hogy feltűnik a színen az
igaziboldogságreményévelkecseg-
tetőharmadik?

„hogyanmehetett
tönkreaz,amit
istenszíneelőtt,
azőnevébenbízva
kötöttekmeg?”–
értetlenkedünk
magunkban.
ésnemigen
kalkulálunkazzal,
hogyakármiis
sorrakerülhetünk.

Pedighiggyükel:abajbajutotthá-
zasságoknagytöbbségemégment-
hetőlennevagylettvolna!Egy-két-
tízőszintebarátibeszélgetéssel,egy
párkapcsolatikrízisekrőlszólókönyv
kézbeadásával,amagunkkalhozott
rosszmintákfelismerésévelésbegyó-
gyításával,egymegfelelőszakember
telefonszámának felírásával… Az-
zal, hogy nem hallgatunk, hanem
merünkkérdezni,bátorítani,taná-
csolni. És persze azzal, hogy aki a
süllyedőhajónvan,nemhagyjama-
gátsodródniazeseményekkel,ha-
nemmeridőbenkiáltani.
Egy felekezetközi összefogásnak

köszönhetően minden évben van
egyhét,amikorafigyelmünketahá-
zasságunkra fordíthatjuk. Immár
ötödikesztendeje,hogyBálint-nap
tájékánországszerteszámosalkalmat
kínálnaknekünkarra,hogypárkap-
csolatitémájúelőadásokathallgat-
hassunk, filmeket nézzünk, áldást
kérjünk közös életünkre, vagy ha
könnyedebb kikapcsolódásra vá-
gyunk,házaspárosvacsorákra,bálok-
ra,koncertekremenjünk.Különleges
lehetőségezarra,hogyújerőrekap-
jonegymegfáradókapcsolat,vagy
hogyélményeketgyűjtsünk,mások
tapasztalataibólgazdagodjunk.Bár-
csakminéltöbbenpróbálnákmegily
módonisépíteni,gondozniaházas-
ságukat!
Ebbenazesztendőbenahétjelmon-

datáulSi mo ne We il egyikismertgon-
dolatának parafrázisát választották.
„Vágyniarra,amiamiénk”–üzenték
nekünkaszervezők,aszívünkbevés-
ve,hogyazigaziboldogságvalószínű-
legkarnyújtásnyitávolságravantő-
lünk.Mielőttmásholkeresnénk,dejó
lenneerreújrarácsodálkoznunk!

A szer ző a Fa mily ma ga zin fő szer -
kesz tő je (az Evangélikus Élet korábbi
olvasószerkesztője)

Boldogság–
karnyújtásnyira

A há zas ság he te mar gó já ra
g GyőriVirág

„ATamás-miseoffertóriumaugyanis
afebruárialkalmonesok-sokottlévő
emberközösöröme,mosolyavolt.És
lett.Önnek,neked,kedvesolvasó,aki
elapotolvasodésefényképetnézed.”

Most örülsz? f 5. oldal

„Azigazságaz,hogyamikorazembereim
megtudták,hogyholéshogyanvállaltam
elamunkát,alegtöbbjükúgydöntött,
hogymunkadíjnélkülismegcsináljákők
is,vagyisnemkellettnekikfizetnem.”

Vigyázat! Frissen festve! f 13. oldal

„Vágyniarra,amiamiénk”

b „Eb ben a kü lö nö sen hi deg idő ben nagy fi gye lem mel for du lunk azok fe lé, akik nek ar ra van szük sé gük, hogy
be fo gad ják őket egy vé dett hely re, és azok fe lé is, akik ezt a be fo ga dást meg te szik. Mai igénk is egy be fo -
ga dás tör té ne te. Már táé, aki há zá ba fo gad ta be Jé zust, és Má ri áé, aki a szí vé be. Ami a tör té net kü lön le -
ges sé gét ad ja, az, hogy ez a be fo ga dás a be fo ga dó éle tét men ti meg. Hi szen ez zel a be fo ga dás sal Már ta is,
Má ria is az Urat szol gál ta. És e szol gá la tok kö zött nem le het fe szült ség, nincs sor rend. Mind ket tő fon tos,
a lé nyeg, hogy csak tel jes oda adás sal sza bad szol gál ni. Túr me zei Er zsé bet nek meg ad ta Is ten, hogy Már ta
és Má ria is tu dott len ni, hi szen ben ne har mó ni á ra ju tott mind két szol gá lat. Mert tud ta, hogy egy a szük -
sé ges: be fo gad ni Jé zust!” – mu ta tott rá Ta má si ban mon dott ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter el nök-püs pök.

Szülővárosábanemlékeztek
TúrmezeiErzsébetre

A sze re lem má mo ra ki vé te les aján dék az Úr is ten től,
amely át len dí ti a pá ro kat a kez de ti ne héz sé ge ken.
Az együtt át élt, kö zö sen meg ol dott krí zis hely ze tek
pe dig to vább erő sí tik, mé lyí tik a há zas tár si kap cso -
la tot, az össze tar to zást, a sze re te tet. Meg ta pasz tal -
hat juk az ér zel mi biz ton sá got, ha a há zas tár sunk iga -

zán el fo gad és el kö te le ző dik mel let tünk, ha ne künk
ad ja ön ma gát – hang zott el egy öt gyer me kes édes -
anya szá já ból feb ru ár 9-én Bu da pes ten, a Ma gyar
Asszo nyok Ér dek szö vet sé gé nek szék há zá ban. 

f Folytatás a 4. oldalon

EzútonkérjükaMagyarországiEvan-
gélikusEgyházhíveitésmindazokat,
akik,bárnemtagjaiegyházunknak,
detársadalmiszolgálatunkatismerik
ésértékelik,hogyadójukelsőegyszá-
zalékávaltámogassákaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházat(tech ni kai
szám: 0035).
Figyelmükbeajánljuk,hogyamá-

sodikegyszázalékfelajánlásávaltámo-
gathatjákegyházunkgyülekezeteités
intézményeit,illetveezeknekazegyes
helyiközösségekérdekébenvégzett
munkáját.Mindezekrőlkampányunk
honlapja (http://egy sza za lek.lu the -
ran.hu) nyújttájékoztatást.
Mivelanekünkszántésfolyósított

egyszázalékokazevangélikusegyház
költségvetésénekjelentékenyforrá-

sátképezik,örömtelitény,hogyafel-
ajánlókszámaévrőlévrenő.Mind-
ezugyanisjelzi,hogyegyretöbben
tartjákfontosnakegyházunkszolgá-
latát,shogyegyretöbbenkészekcse-
lekvőmódonistámogatnieztaszol-
gálatot.
Kérjükgyülekezeteinketésintéz-

ményeinket,lelkészeinketéshívein-
ket,hogyérezzékmagukisközérde-
kű feladatuknak az egyszázalékos
adakozásnépszerűsítését!
Fontoshangsúlyozni, hogy az is

rendelkezhetegyszázalékosfelaján-
lásról,akinekadóbevallástkellkészí-
tenie,ámnincsfizetendőadója,mert
azegyházkiegészítőegyszázalékos
támogatásaafelajánlókszámaalap-
jántörténik.

Idei kampányunk középpontjá-
banazevangélikusoktatásésneve-
lés,azazóvodáinkésiskoláinktámo-
gatásaáll,deemellettszéleskörűtár-
sadalmi szolgálatunkat, diakóniai
munkánkatéshitéletünketistámo-
gatják mindazok, akik rendelkező
nyilatkozatotnyújtanakbe.
MertazÖnök1%-ábólsokanta-

nulhatnak!
Köszönjük!

Egyházunkpüspökitanácsánakésor-
szágoselnökségéneknevében:

g GáncsPéterel nök-püs pök
Dr.FabinyTamáspüs pök
SzemereiJánospüs pök

PrőhleGergelyor szá gos fel ügye lő

EgyházunkpüspökitanácsánakésországosElnökségénEkfElhívása

AzÖnök1%-ábólsokantanulhatnak!–
Ren del kez zünk adónk egy szá za lé ká ról!

f Folytatás a 3. oldalon

„Csökkenti-ehát
atettértékét,
hahiúságadtaaz
energiáját?”
Nagy bűn a hiúság?

f 11. oldal
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Ötvenedvasárnapjánakevangéliu-
ma az azt megelőző evangéliumi
szakasznak:avakonszületettember
meggyógyításatörténeténekfolyta-
tása és összegzése. Jézus korának
teológiai,gondolatihátterébenvilá-
gosanrajzolódikelénk,hogyavak-
ságnempusztántestifogyatékosság,
alátáspedignemcsakannyitjelent,
hogyhelyesenműködikaszemünk.
A farizeusi gondolkodás szerint
mindenbetegségésfogyatékosság
hátterébenatévútrafutotthit,vagy-
isazIstennelvalórendezetlenkap-
csolatáll.
A vakon született ember meg-

gyógyításatehátnemjelentettkeve-
sebbet,minthogyIstenolyanembert
ajándékozottmegabűnbocsánattal,
akineknemvoltésnemislehetett
„helyes”hite,nemúgy,mintafarize-
usoknak, akik valóban rengeteget
fáradoztakmintIstentörvényének,
akaratánakbuzgókutatóiéstanítói.
Atestivakságebbenazösszefüg-

gésbenIstennekésazőcsodálatos
dolgainakameglátásáravalóképte-
lenséget jelzi. Éppen ezért fakad
megütközésbőlafarizeusokkérdése
Jézushoz: „Ta lán mi is va kok va -
gyunk?” Hiszen a farizeusok lába
előttlámpásvoltazige,ésfolyama-

tosanazÚr törvényébengyönyör-
ködtek.AkkorőklennénekvakokIs-
tendolgaira,miközbenazéletenyo-
morúságátsajátvagyszüleivétkeinek
büntetésekénthordozóvakhisziés
látjahelyesenIstent?!
ValójábanJézusnemahitésahi-

tetlenségközötthúzválasztóvonalat.
Kétfélehitet,kétfélebizodalmatál-
lítelénk.MindkéthittudIstenléte-
zéséről, sőt a farizeusok hitélete
részletesenkidolgozott.Ahasznosés
tevékenyélettőlkezdveacsaládésál-
talában az embertárs szeretetén és
szolgálatánkeresztülegészenazIsten
rendjénekmegtartásáigésazegyhá-
zi és vallásos buzgóság gyakorlati
megvalósításáigterjed.Csaképpenazt
nemismertékfölJézusban,akiőva-
lójában. Sokat láttak a farizeusok,
csaképpenalényegrevoltvakalelki
szemük.Semmitsemlátottéstudott
avakonszületett,dealényegetigen:
hogyegyedülJézusaz,akihelyreállít-
hatjaabűnmiattösszetörtközösséget
Istenésemberközött.
Negondoljukazonbanazt,hogy

csakafarizeusokvoltakvakokJézus
igazimivoltánakmeglátására.Hiszen
atanítványoksemismertékfölJézus-
ban,hogykiővalójában.Méghús-
vétnapjánsem,amikorazEmmaus-
baigyekvőtanítványokmellészegő-
dött Jézus az úton,mert látásukat
„valami”akadályoztamég,egészen
addig,amígJézusmegnemnyitotta
értelmüket és lelki látásukat. De
Saul,koránaklegtanultabbésminden
bizonnyalazegyiklegügybuzgóbbfa-

rizeusasemismerteföl,amígazál-
talaüldözöttJézusmegnemszólítot-
taőtadamaszkusziúton.
Nem ismerte fölLu ther Már ton

sem, a teológia doktora és tanára,
mígnem egyszer csak számára is
megnyíltazég,ésazolyannyiraáhí-
tottkegyelmesIstenJézusbanátölel-
te őt. A sort folytathatjuk mind-
azokkal,akikavakonszületett,Jézus
általmeggyógyítottemberegyszerű
szavaivalösszegzikabennükmegtör-
téntKrisztus-eseményt:„Egyet tu dok:
bár vak vol tam, most lá tok.”
Böjt kapujához érkezve föltárul

előttünk,hogyatanítványok,Saul-
Pál,LutherMártonésvelükegyütt
mindannyianegyedülakeresztfatit-
kánakésahúsvétiüressírnakafényé-
benláthatjukmegIstentolyannak,
amilyenvalójában.Egyedülezafény
az,amelyképeskigyógyítaniatalán
buzgó, demégis célt tévesztett hit
vakságából.Azevangéliumbólegyér-
telműenhangzikaz,hogynemcsaka
bűneink„bűnök”,hanemtisztestet-
teinkisabbanazesetben,hanemJé-
zusaz,akiazIstennelvalókapcsola-
tunk helyreállításában az egyedüli
reménységünk.Mindigazakérdés,
hogyvalami(jócselekedet,Istentör-
vényénekmegtartásárairányulóigye-
kezet,életszabályokrendszere)vagy
valaki: az élő Úr Krisztus kerül-e
életünkcentrumába.
Hogyanjuthatunkelerrealelki

látásra,hitre,amikorezsematanít-
ványok, sem a tudós teológusok
számára nem magától értetődő?

Hiszenebbenazértelembenmind-
annyianvakonszülettünk.Erread
választazevangéliumiszakaszele-
je:Jézusítéletrejöttevilágra.Álta-
lában az íté let szót az „elítélés”,
„megbüntetés” értelmében hasz-
náljuk.Azújszövetségigörögnyelv-
benazonbantöbbjelentésárnyala-
ta is van, például: „bírói végzés,
döntés”. Maga Isten döntött úgy,
hogyelküldteéselküldihozzánkis
Jézusbanalelkivakságból,hamisre-
ménységekből,afélreismertésemi-
attrettegettIstentőlvalófélelemből
valógyógyulásajándékát.
AzérthangzikmaisaSzentlélek

által gyógyító és újjáteremtő ige,
hogy megfürdesse lelkünket a ke-
resztfatitkánakésahúsvétiüressír-
nak a fényében.Abban a fényben,
amelybenvalóbanmeggyógyullelki
vakságunk, föltárul Isten irgalmas
szereteténekmélysége,éskitárula
menny ajtaja. Ajándék ez, melyet
semelvárni,semkövetelninemsza-
bad másoktól és magunktól sem.
Mindig megmarad Isten titkának,
hogykiésmikorkapjameg.Deép-
penerreazajándékra,alelkilátásra
vonatkoznak Jézus biztató szavai:
„Kér je tek, és ada tik nek tek…”

g KovácsLászló

Imád koz zunk! Jer, Vi lá gos ság, ra gyogj
fel ne künk, / Hogy csak Krisz tus lé gyen
Mes te rünk! / El ne hagy juk őt, mi hű
Meg vál tón kat, / Aki né pé nek örök sé -
get ad! Szánj meg, Is ten! (EÉ232,2)

ötvEnEdvasárnap(Estomihi)–jn9,39–41

IstentaKrisztusbanmeglátóhit
avasárnapigéjE

Evangélikus élEt. élEd. élEd?

Egyszerű,már-márprimitívkérdés?
Mégisfelteszem.Úgyérzem,jogos.Az
egyháziesztendőtermészetesritmu-
saegyrekevésbéhatározzamega21.
századiemberéletberendezkedését.
A21.százademberenemfigyeloly
pontosanarészletekre,azaprófinom-
ságokra,mintarégiek,akikneknap-
tárátteljesegészébenátszőttealitur-
gikuséveseményeineksora.Nemcsak
atemplomi,gyülekezetiéletet,hanem
aciviléletetis.Gondoljunkcsakar-
ra,hogymilyennépszokásokalakul-
takki,amelyektöbbnyireakeresztény
ünnepekbengyökeredzenek.Mamár
csakajelesünnepekameghatározók:
akarácsony,ahúsvét,talánmégegy
kicsitapünkösd.
Bárvannakjelei,hogyegyretöbben

érdeklődnekaböjtiránt,vagysokan
„rendezikbe”maguknakazadventi
időszakot,atöbbségnem(azegyhá-
zitöbbségsem)élveziazegészlitur-
gikusév-rendszersok-sokkincsét.
Sokaknakaböjtiscsakvalamifé-

lefigyelemfelkeltőésidőjelző,hiszen
jönatavasz,közelegahúsvét.Pedig
aböjtgyönyörű,gazdag,mélytar-
talmúéssoklehetőségetkínálóidő-
szak.Demáraziskérdés,hogymi-
korkezdődik.Azevangélikusokrá-
vágnákaválaszt:háttermészetesen
böjtelsővasárnapján.Denefeled-
jük,hogyaböjtivasárnapokkilóg-
nak a böjtből. Vasárnap ugyanis
nincsböjtsemfizikai,semlelkiér-
telemben.AvasárnapazÚrnapja,
minden vasárnap húsvét. „Va jon
böj töl het-e a nász nép, amíg ve lük

van a vő le gény? Ad dig, amíg ve lük
van a vő le gény, nem böj töl het nek” –
mondja maga Jézus Urunk (Mk
2,19).Ésazegyházévszázadokonke-
resztüleztkomolyanisvette.Vasár-
naptehátnemkezdődhetaböjt.Ak-
kor talánarákövetkezőnapon,a
böjtiidőszakelsővasárnapjátköve-
tőhétfőn?Lehetneezisamegoldás,
deakkorvalamiazidőszakhosszá-
valnemstimmel.
ASzentírásegyikfontos,jelképes

számaa40.Negyvennapésnegyven
éjjelesettazesőazözönvíz idején
(1Móz4,7).Negyvenévenátvándo-
rolt a választott nép a pusztában
(4Móz13,34;Zsolt95,10–11).Mózes
negyvennapésnegyvenéjjelvolta
hegyenazÚrnál(2Móz24,18;34,28).
Negyvennapésnegyvenéjjelután
adtaátazÚrMózesnekatízigéttar-
talmazókőtáblát(5Móz9,11).Negy-
vennapésnegyvenéjjelmentIllés
prófétaazIstentőlkapott„energia-
eledellel”(1Kir19,8).Negyvenévig
voltpusztaságEgyiptombanIsteníté-
letemiatt.Királyokuralkodnaknegy-
ven évig (Salamon, Jóás), és Éli is
negyven évig volt Izrael bírája. A
negyvennap,illetvenegyvenévleg-
alábbolyanfontosvolt,mintazutá-
na következő események. (S még
egyfontosidőszak:húsvétutánmég
negyvennapigvoltjelenföldivilá-
gunkbanaFeltámadott.)

Mindezekatörténetekháttereiés
előképeiaMá té evan gé li u ma elején(4.
fejezet)olvashatótörténetnek,amely
Jézusmegkísértésérőlszól.Jézusnegy-
vennapigvoltapusztában,ésböjtölt.
Azegyházesokatmondószámot

átvéve–ajézusiböjtidőszakátpe-
digkomolyanvéve–formáltaúgyaz
egyháziesztendőt,hogyhúsvételőtt
negyvennappalkezdődjékaböjt,az-
az a testi-lelki felkészülés az élet
ünnepére,húsvétrasafeltámadott
Úrralvalótalálkozásra.
Évszázadokóta ígytesszük,saz

evangélikusegyházbanisélezazősi
tradíció.Talánnemafizikaiböjtölés
sablonosgyakorlatával,bárnemárt
– ahogyan ez már a világkeresz-
ténységbenmozgalommávált–va-
lamirőlhéthétenátlemondani,hogy
életünktisztuljon,sasokfölösleges
dologhelyéreigazi,értékeskincsek
kerüljenek.(Van,akiazédességről
mond le; van, aki a tévénézésről;
van,akimásélvezetiszerről:kávéról,
dohányzásról.Sokanazígymegtaka-
rított összeget mások segítésére
használják.)Héthétenáttartaböjt.
Aszorzótáblaszerintazonbaneza

7×7negyvenkilencnapotjelent.A
böjtbeazonban–mintrámutattunk–
nemtartoznakbeleavasárnapok.És
nemtartozikbeleanagyhéthárom
szentnapjasem–teszemhozzáaz
utánaszámolókkedvéért.

Ígyhátnemböjtelsővasárnapjával
kezdődikaböjtiidőszak,hanemaz
előttelévőszerdán.Eztaszerdátős-
időkótaham va zó szer dá nak hívják.
Neveonnanered,hogyezenanapon
vallottákmegbűneiketazemberek,és
amegbánásjeleként–bibliaiszokás
szerint – hamut szórtak a fejükre.
Ezenanaponszólítottákfelanyilván-
valóan bűnösöket a gyülekezetben,
hogy vonuljanak el bűnbánatra, a
húsvéti„visszafogadás”ésazújkez-
detelőkészítésére.
Ezenanapontehátegyüttkezdte

agyülekezet–egybűnbánatiisten-
tiszteletkeretében–afelkészülést.A
felkészülés lényege az volt, hogy
Krisztusmegkísértéseésszenvedése
történeténekállomásaitvégigjártáklé-
lekbenésimádságban,igeolvasásban
ésönvizsgálatban.
Azelőttünkállószerdátólújidő-

szakkezdődiktehát.Indulazönvizs-
gálat, bűnbánat ideje, 2012 böjtje.
Hamvazószerda így a lutheránus
emberszámáraisfontosnap.Elindu-
lunkaböjtútján,hogybennünkisel-
induljonvalami…Hogyanaponkénti
megtérésnecsupánakilencvenötté-
telegyszépmondatamaradjon,ha-
neméletünkvalóságáváváljék.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Mikoriskezdődikaböjt?
régi-újliturgikus

sarok

Istenünk,akimagadvagyaszeretet,
hozzád könyörgünk: bocsásdmeg
vakságunkat!Nyisdmegaszemün-
ket,hogylássunk!
IgazságosIstenünk!Könyörgünk

azegészvilágért:add,hogyminden
népmeglássaatejóságodat!Tegon-
doskodjazokról,akikszükségetszen-
vednek.Vessgátatazigazságtalan-
ságnakésazelnyomásnak.
SzeretőIstenünk!Könyörgünkaz

emberikapcsolatokért.Teóvdacsa-
ládokatésazegyedülélőket!Erősítsd
aházasságokat.Add,hogyaválság-
ban lévő családok felismerjék: az
együttmaradásértérdemesküzdeni!
Álddmegagyermekeketésafiatalo-
kat,hogyszeretőlégkörbennőhesse-
nekfel,ésjópéldátvigyenekmaguk-
kal.Add,hogynövekedjenbennünk
azegymásirántiszeretet.
IrgalmasIstenünk!Könyörgünka

szenvedőkért,testilegéslelkilegbe-
tegtestvéreinkért,agyászolókértés
a haldoklókért. Ajándékozd nekik
erődetésbékességedet!Láttasdmeg
velükanehézségekközepetteissze-
retetedetésgondoskodásodat!
Gondoskodó Istenünk! Könyör-

günkagazdaságiválságmiattbajba-
jutottakért!Teadjnekikkitartástés
reményt.Segítsminket,hogyane-
hézkörülményekközöttseveszítsük
elbelédvetettbizalmunkat!
Mindenható Istenünk! Könyör-

günkavezetőpozíciókbanlévőkért,
államunkésegyházunkvezetőiért.
Add,hogyhatalmukatjórahasznál-
ják.Mutasdmegnekikakaratodat,
hogyelvakultanneasajátszándé-
kaikatkövessék.Segítsdőket,hogy
felelősésigazságosdöntésekethoz-
zanak.
KegyelmesIstenünk!Könyörgünk

gyülekezetünkért, annak minden
tagjáért.Tégyminketszeretetedkö-
veteivéahétköznapokban,embertár-
saink között! Taníts minket türe-
lemre és jóságra, szerénységre és
alázatra.Add,hogymindigamásik
javátkeressük,neamagunkönzőér-
dekét nézzük. Bocsánatodból élve
hadd tudjunk mi is megbocsátani
azoknak,akikmegbántottak.
Istenünk,akimagadvagyaszere-

tet, könyörgünk hozzád: bocsásd
megvakságunkat!Tégylátóvámin-
ket! Add, hogy észrevegyük gon-
doskodásod jeleit életünkben, és
szeretetederejévelszeressünk!Azzal
aszeretettel,amelyetteljesenéstö-
kéletesenmegmutattálnekünkFiad-
ban,JézusKrisztusban.Ámen.

Oratio
œcumenica

„Acsókanemköltgalambot,ésabo-
londnemcsinálegyokosatsem.Ez
amihálátlanságunknaka jutalma,
hogysemmigondotsemfordítottunk
akönyvtárakra,hanemhagytákajó
könyveketelpusztulni,ésahitványo-
katmegtartották.”

d� Lu ther Már ton:
Keresztyéniskolákállítása

sfenntartásaügyében
(Masznyik Endre for dí tá sa)

sEmpErrEformanda

túrmezeiErzsébetéleténektanúitkeressük!
2012.február14-énünnepeltükTúr me zei Er zsé bet
diakonisszatestvér,aFébéEvangélikusDiakonissza-
egyesület1990.éviújraindulásautánielsőfőnök-
asszonyaszületésénekszázadikévfordulóját.
AMagyarországiEvangélikusEgyházDiakó-

niaiBizottságánakdöntésenyománazideiesz-
tendőbenszeretnéazegyházeztazünnepetdia-

kóniai szolgálatának középpontjába helyezni.
Azegyházmédiamunkaága(televízió,rádió,írott
sajtó)iskiemeltenfoglalkozikmajdTúrmezeiEr-
zsébetéletútjával,műveivel.AFébé-egyesületés
aLutherKiadópedigközösenterveziegykiad-
ványmegjelentetését.
Ehhezakészülőemlékkötethezkeresünkmost

hitelestanúkat,akikközelrőlismertékErzsébettest-

vért,éséletéről,szolgálatárólhasznosadalékokat
osztanánakmeg,esetleglevelezésüket,másdoku-
mentumaikataszerkesztőkrendelkezésérebocsá-
tanák.Segítségüketelőreisköszönjük!

Kő há ti Do rottya
dora.kohati@gmail.com;20/824-3015

Her zog Csa ba
herzog.csaba@lutheran.hu;20/824-5536
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–AzelsőKar éne kes könyv 1977-ben
jelentmeg–kezdiavisszatekintésta
kötetszerkesztője,CsorbaIstván.–
Akkor azt a megbízatást kaptam,
hogyahagyományosnégyszólamúle-
tétek mellett legyenek benne
könnyebb,két-ésháromszólamúkó-
rusművek,feldolgozásokis,amelye-
ketszolgálataikbanhasznosíthatnak
agyülekezetiénekkarok,egyúttalaki-
adványgyakorlótankönyvelehessen
afótikántorképzőnekis.Amásodik
kötet–Re zessy Lász ló karnagyszer-
kesztésében–csaknégyszólamúda-
rabokattartalmaz,ebbenmárnehe-
zebbművekishelyetkaptak.
Körülbelülkétévvelezelőttvetet-

temfelazegyházzeneibizottságban,
hogyfontoslenneagyülekezeteink-
ben szerveződő, kisebb létszámú
éneklőcsoportok,kórusokvagyakár
oktatásiintézményekegyüttesei,mun-
katársai,énekelniszeretőcsaládokke-
zébeisadniegyszínvonalaskötetet.
Abizottságtámogattaazötletemet,és
megbízottaKar éne kes könyv harma-
dik kötetének elkészítésével, szer-
kesztésével.Aprólékosmunkafekszik
benne:gyűjtés,fordítás,szövegírás,
transzponálás,derészevoltafolya-
matnakaforrásokfelkutatása,ahibák
javításais.Mindehhezsoksegítséget
kaptammuzsikuskollégáimtól.

– Hi ány pót ló kö tet ről be szél he -
tünk, hi szen 71 – kö zöt tük 21 ma gyar
– szer ző 165 mű vé vel több mint fél év -
ez re det ölel át a gyűj te mény. Két- és
há rom szó la mú, egy ne mű és ve gyes
ka ri mű ve ket, ká no no kat so ra koz tat
fel az igé nyes vá lo ga tás, gon dos szer -
kesz tői mun ka ered mé nye ként. Ki pró -
bált mű vek ezek?
–Nagyobbrészükigen.Mondhat-

nám, „tesztelve vannak”. Karnagy
kollégákéskórusokrepertoárjábólis
válogattam. Számos darabot éne-
keltettemmárabudaváriSchütz kó -
rus sal. Vannakbenneolyanszerze-
ményekis,amelyekmásuttnemta-
lálhatókmeg,ésénmagamisfeldol-
goztam, komponáltam jó néhány
kórusművetakötetszámára.

– Rend kí vül szé les kör ből me rít a
ki ad vány: Palestrina,Lasso,Schütz,

Händel, Buxtehude, Praetorius,
Haydn, Mozart, Beethovenmű vei
mel lett meg ta lál ha tók pél dá ul Liszt
Ferenc,KodályZoltán,BárdosLajos,
SulyokImreal ko tá sai is. Mi volt a
szer kesz té si elv?
–Azegyesfejezetek–azelőzőkét

kötethez hasonlóan – az egyházi
esztendőkronológiájátkövetik,ad-
ventidőszakátólpünkösdig,illetvea
reformációünnepéig.Ezenkívülté-
mák,illetvealkalmakszerintistago-
lódikazanyag:dicséret,hálaadás,kö-
nyörgés,hitvallás;templomszentelés,
iktatás,nemzetiünnep;testvérszere-
tet,feltámadás,ítélet,örökéletésígy
tovább.

– Ahogy fi gye lem az em be re ket
az ut cán, jó ré szük – kor tól füg get le -
nül – fül hall ga tó val jár. Ze nét hall -
gat fi a tal, kö zép ko rú, né ha még idő -
sebb em ber is a met rón, a bu szon. De
éne ke lünk-e né ha, vagy csak a gé pi ze -
né re ha gyat ko zunk? Kar nagy úr sze -
rint ének lő egy ház-e ma még az
evan gé li kus, őriz zük-e, ápol juk-e a
drá ga lu the ri ének örök sé get?
–Szomorúantapasztalom,hogy

Kodályálmaaz„éneklőMagyaror-
szágról”nemigenvalósulmegnap-
jainkban.Semegyházunkban,sema
társadalomban–tiszteletanéhány
ritka,deígéreteskivételnek.Hogymi
lehetennekazoka?Egyházunkban
talánaz,hogyaz„általánosmagyar-
országihelyzet”hozzánkisbegyűrű-
zik,éreztetihatását.
Az iskolai énekoktatásban hát-

térbe szorult az egyéni éneklés, a
népdal,akifejezettenmagyarének-
kincs tanulása, interpretálása. Így
azifjúságegyrekevésbéismeri,érté-
keli,szeretianépdalt.Többgenerá-
ciónőttésnőfelzeneiértelemben
„mostohakörülmények”között,en-
nekpedigazakövetkezménye,hogy
őkmárnemszeretnek–ésnemis
tudnak,nemisakarnak–felnőttként
seménekelni.Mindehheznagymér-
tékbenjárulhozzáamédiazeneikí-
nálata, amely sok esetben negatív,
romboló…
Templomaink jelentős részében

nemzengúgyagyülekezetiének,a

korál, ahogyan aztmi, karnagyok,
kántorokvagyakárlelkészekszeret-
nénk.Budapestenisazatapasztala-
tom, hogy az istentiszteleteken a
gyülekezetektagjaiközülsokanegy-
általánneménekelnek,vagyhaigen,
csakhalkan,dünnyögve,rosszkiej-
téssel, igenpasszívan. Inkábbcsak
nézegetikakottát.Pedigmennyire
fontoslennealiturgiábanvalóaktí-
vabbrészvétel!Átélnimégmélyeb-
benakorálokban,zsoltárokbanfel-
csendülőzengőimát,igét,szentséget!

– Ami kor kar nagy úrKodályZol-
tánnévalta lál ko zott, ezek ről a gon -
dok ról va jon be szél get tek-e?
–Igen,minderrőlteljesegyetértés-

ben folytattunk eszmecserét. Ko-

dályZoltánkétművénekaKar éne -
kes könyv ben való megjelenéséhez
járulthozzáannakidejénafelesége;
azértkerestükőtfelKen deh K. Gusz -
táv zenetanárral, egyházzenei bi-
zottságunkvezetőjével,hogyatisz-
teletpéldánytátadjukneki.
Kodályegyikművévelkapcsolat-

banigennagymegtiszteltetésért:az
eredeti,latinszövegehelyett–még
aSchützkórus számára–magyar
szövegetírtamhozzá.Nemkisszo-

rongássalvártamKodályZoltánné
engedélyétahhoz,hogyazénekez-
zelaváltoztatássaljelenhessenmeg.
Először aztmondta: nem szívesen
változtatnaKodályművén,majdel-
olvasvaazújszöveget,egypillanat-
nyi csend után így szólt: „Nagyon
szép,elfogadom.”AmásikKodály-
műegyérdekesbicinium–kétszó-
lamúdarab–háromszólamraátírt
változata,azeneszerzőözvegyeen-
nekközléséhezishozzájárult.

– Mely mű ve ket emel né még ki kar -
nagy úr a kö tet ből?
– Nagy öröm számomra, hogy

BárdosLajosműveibőlisközölhet-
temnéhányat.Ezeketamesterzene-
szerző fia, Da ró ci Bár dos Ta más

bocsátottarendelkezésemre.Édesap-
jaannakidejénnagyrabecsülttaná-
romvoltaLisztFerencZeneművé-
szetiFőiskolán.

– Kik se gí tet tek még a kö tet meg -
je len te té sé ben?
–KendehK.Gusztávnaknagyon

sokat köszönhetek, nagy szerepe
voltabban,hogyelkészülhetettaki-
advány,ésőszerveztemegatavaly
őszigyenesdiásiegyházzeneikonfe-
renciátis,aholbemutathattamazúj

kötetet.Egyúttalazáróalkalmonve-
zényelhettemisagyűjteménynéhány
darabjátakeszthelyiHe li kon kó rus
tagjaibólésakonferenciarészvevő-
ibőlálló,egyesítetténekkarélén.
Igen nagy köszönet illeti még

Cser nyik Fe renc kollégátkiválókot-
tagrafikaimunkájáért,észrevételei-
ért.Alektor,BenceGáborkarnagy
szakmaitanácsaiértishálásvagyok.
Különöröm,hogyaLutherKiadójó-
voltábóligenkedvezőáronvásárol-
hatjákmegakarvezetők,kántorok
kórusok,gyülekezetekésmásérdek-
lődőkakiadványt.
– S mi lyen vissz hang nak örül ne

kar nagy úr?
– Reménységem az, hogy ez a

gyűjteményhozzájárulegyházzenei
életünkgazdagodásához.Örülnéka
kollégák,lelkészek,használókvissza-
jelzéseinek–akárazóhatatlansajtó-
hibákrólis!…

– De már is van vissz hang, amint
lá tom… Az imént egy Lu ther-idé zet -
tel kül dött e-mailt mu ta tott…
–AFra ter ne ten, azevangélikusok

internetes fórumánkaptam:„Isten
igéjemellettazeneérdemlimega
legmagasabbdicséretet.Másfelőla
zenearraisszolgál,hogykiűzzeaSá-
tánt,mindenbűnösztönzőjét.”Nincs
azéletnekolyanterülete,aholaze-
nenelennegyógyszer,terápia,avagy
nesegíthetnéazigejobbmegértését
–valljaareformátor.

– Min dol go zik most kar nagy úr?
Ne tán a Karénekeskönyv ne gye dik
kö te te lesz a kö vet ke ző?…
–Aztalánmégnagyonkorailen-

ne,deagyenesdiásikonferenciánel-
hangzott, hogy a Kar éne kes könyv
elsőkötetét,melymárateljesenelfo-
gyott,ismétkikelleneadni!
A további terveim?… Majdnem

teljesenelkészültéskiadásravárdé-
delgetettálmom:egy„zenei”szonett-
gyűjtemény. Ideiglenescíme isvan
már:Ze ne híd.Amindenüttésmin-
denbenjelenvalóés„felcsendülő”ze-
neképeiszólalnakmegközvetettés
közvetlen formában a tizennégy
soroskölteményekben.Témáikahi-
vatás,a„szentzene”–amu si ca sac -
ra –,azünnepek,ahazafiság,atör-
ténelem, a természet, az emberi
kapcsolatok,abarátság,ahumor…
Rímbe, ritmusba formált sajátos
megnyilvánulásokezekarról,hogy
mitjelentszámomraamegbontha-
tatlankapcsolatakegyelmes,örök-
kévalóIstennel!

g KőhátiDorottya

MegjelentaKarénekeskönyvharmadikkötete
Ze nés be szél ge tés Csor ba Ist ván kar naggyal

b „Aki éne kel, két sze re sen imád ko zik…” – ez zel a Szent Ágos ton-idé -
zet tel kez dő dik az evan gé li kus Kar éne kes könyv har ma dik kö te te, ame -
lyet ta valy ősszel ve het tünk ke zünk be Csor ba Ist ván kar nagy jó vol -
tá ból. A Lu ther Ki adó gon do zá sá ban, Ben ce Gá bor lek to rá lá sá val
meg je lent kö tet hez Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök írt tar tal mas
és elő re mu ta tó aján lást. 

Túr me zei Er zsé bet 1912.február14-
énTamásibanszületett.Szülőváro-
sábanhatvanadvasárnapjánkerült
sorünnepimegemlékezésre,amely
féltízkorazevangélikustemplomban

tartottistentisztelettelkezdődött.A
liturgikusszolgálatokatSza bó Vil mos
Bé la esperesésÓvá ri Pé ter, agyüle-
kezetlelkészevégezte.
Gáncs Péter elnök-püspök Lk

10,38–42 alapján tartott igehirde-
téseutánifj. Zá borsz ky Csa baKazin-

czy-érmeselőadóművészelszavalta
TúrmezeiErzsébetCsu dák ra em lé -
kez ni jó címűversét,majdRa dos né
Len gyel An na egyházkerületi fel-
ügyelőésBu da An na má ria, azMEE
OrszágosIrodájaDiakóniaiOsztályá-
nakvezetőjeköszöntötteaTamási
Evangélikus Egyházközség tagjait,
méltatvaaváros–jelesköltőkéntis
számontartott–evangélikusszülöt-
ténekmunkásságát.
Az ünnepi megemlékezés a

KönnyüLászlóVárosiKönyvtárol-
vasótermébenfolytatódott,aholMis -
kolczi Lász ló né könyvtárigazgatóüd-
vözölteaközelnyolcvanmegjelent
vendéget,ésmondtael,hogyanápol-
jákTúrmezeiErzsébetemlékét.
Azevangélikusgyülekezetfiatal-

jainak szereplése és ifj. Záborszky
Csabaújabbversmondásaután id.
Zász ka licz ky Pál tartott előadást
Túr me zei Er zsé bet köl té sze te címmel.

Anyugalmazottlelkész–áttekintve
adiakonisszaéletútját–szóltköltői
arspoeticájáról,lelki,hitbéliindítta-
tásairól:„Erzsébettestvérszinteva-
lamennyi versében azt a Krisztust
hirdetiésdicséri,akinek»szabadu-
lását, békéjét, életét« köszönheti.
Amikorelsősorbannémet,definn
nyelvterületeniskeresettlefordítás-
raérdemes,gyülekezetihasználatra
alkalmasverseket,számáraakkoris
mindigazvoltamérce:Krisztusthir-
detik-e,vagysem?
Túrmezei Erzsébet egész életé-

benan cil la Do mi ni, azÚrszolgáló-
leányavolt.Re mé nyik Sán dor Jézus
Krisztuspoétájánaknevezte,detöbb
isvoltennél:igehirdetőjevoltKrisz-
tusnak.Amitbelőlemegértett,azt
szívében átforgatta, lelkébenmeg-
emésztette,éscsengőverssorokésrí-
meksegítségével leírta,kifejezte.S
tetteeztamindenalkotóművésztés

mindenigehirdetőtinspirálóSzent-
lélekÚristensegítségével”–mondot-
taelőadásábanZászkaliczkyPál.
Mindeztjólszemléltettékazel-

hangzott–azelőadóáltalfelidézett
–versekaWürtzÁdámÁltalános
Iskola tanulóinak megszólaltatá-
sában.
AzelőadásutánVeper di Zol tán

igazgatólelkészésdr. Vis nyei Or so -
lya társelnökaFébéEvangélikusDi-
akonisszaegyesületnevébenTúrme-
zeiErzsébet-versesköteteketadottát
avárosikönyvtárrészére.
AzünnepieseményvégénaTúr-

mezeiErzsébetszülőházánakhelyén
felállított emléktáblánál (képün kön)
koszorúthelyezettelaMagyarorszá-
gi Evangélikus Egyház, a diakóniai
osztály,aFébé-egyesület,valaminta
tamásivárosikönyvtárésaTamási
EvangélikusEgyházközség.

g WiszkidenszkyAndrás

SzülővárosábanemlékeztekTúrmezeiErzsébetre

f Folytatás az 1. oldalról
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 e 2012.február19. EvangélikusÉletkeresztutak

Immár ötödik alkalommal szervezték meg
hazánkban egyházak és civil szervezetek a
há zas ság he tét. Amozgalomtöbbmintmás-
félévtizedeazEgyesültKirályságbólindult,s
azótahuszonegyországbanhonosodottmeg.
Arendezvénysorozatmúltcsütörtökisajtótá-
jékoztatójánamozgalom„alapítóatyja”,Ric hard
Kane isjelenvolt.
AbritvendégmellettBí ró Lász ló, aMagyar

KatolikusPüspökiKonferenciacsaládreferens
püspöke,Fa bi ny Ta más evangélikuspüspök,
valamintaházassághete–alapunkcímoldalán
islátható–ideiarcai(Lackfi Já nos ésfelesége,
Bár dos Jú lia),továbbáarendezvénytkoordiná-
lóHarmatKiadóügyvezetőigazgatója,Her jecz -
ki Kor nél (képünkön állva) vettrésztaMagyar
AsszonyokÉrdekszövetségénekbudapestiszék-
házábantartottmédiaeseményen.Afebruár11–
19.közöttzajlóprogramsorozatnakazacélja,
hogyfelhívjaamagyartársadalomfigyelméta
házasságbanrejlőértékekre,népszerűsítseahá-
zasságot,illetőlegmegsegítseaházasságivál-
ságbajutottházaspárokat,családokat.
„Megkelltanulnunkvágyakozniazután,ami

amiénk”–írjaSi mo ne Weil franciafilozófus,
akinekgondolatát„Vágy ni ar ra, ami a mi énk”
megfogalmazásbansűrítettékmottóváaházas-
ságheteszervezői.Azideijelmondatotfejte-
gettetovábbBíróLászlópüspök,Szent Ágos -
tont idézve:„Nemkeresnél,hamármegnem
találtálvolna.”
AzembertférfiváésnővéteremtetteazIsten,

aházasságaférfiésanőkapcsolatánakmegszen-
teltintézménye.Jóvágyakozniazegységre,sze-
retniésszeretvelenni,vágyniarra,hogymégtel-
jesebbenmiénklegyen,amimáramiénk.
–Azimádságosháttérerősítimegaházas-

ságot – emelte ki Fabiny Tamás, frappáns
mondássalnyomatékosítvaszavait.–„Haten-
gerreszállsz,mondjegyimát,haháborúba,ak-
kormondjkettőt,hapedigházasságotkötsz,
szüntelenülimádkozzál!”Fontos,hogyaszü-
lőkimádkozzanakegymásért,agyerekekért,és
agyermekekisimádkozzanakaszülőkért.

Tulajdonképpen az ökumenikus imahét
folytatása a házasság hete, amely alkalmat
nyújtaházasságmegerősítéséértvalókönyör-
gésre.Különörömésegybenlehetőségapél-
damutatásra,hogyazevangélikuslelkészekis
családotalapíthatnak–nyilatkoztaapüspök.
LackfiJánosötgyermekescsaládapa,költő,

író,műfordítóaházasságegyéni,személyes
hasznát,lényegitermészetétegyJózsefAtti-

la-idézettelisillusztrálta:„Hiábafürösztöd
önmagadban,/Csakmásbanmoshatodmeg
arcodat.”
Anagycsaládbanátéliazember,hogymin-

digvanegykéz,amelyikelkapja.Mindannyi-
anaboldogságotkeressük.Azegyéniboldog-
ságot és boldogulást úgy lelhetjük meg, ha
együttvagyunkmásokkal.Ugyanakkornincs
receptajóházasságra.„Hogyanéljünkegyütt”
elnevezésűtantárgysajnosnincsaziskolákban.
Ezértaztánritkánvesszükszámba,hogymit
hozunkmagunkkalszemélyiségünkbőlaházas-
ságba,milyenáldástvagyéppenátkot…
BárdosJúliaművészettörténésznagyapjának,

Bár dos La jos zeneszerzőnekahagyatékaaza
szentencia,amelyígyhangzik:„Hamegtalál-
tadazigazit,akkornemlehetelégkoránhá-
zasodni,hanemtaláltadmegazigazit,akkor
pedignemlehetelégkésőn.”

LackfiJánosésBárdosJúliafiatalonkötött
házasságotésvállaltötgyermeket.Júliaahá-
zasságkötéskor alig múlt tizennyolc, férje
húszévesvolt,elsőgyermekükanászútonfo-
gant.„Világiszemmel”hihetetlennagyáldozat-
vállalásnak tűnhetett családalapításuk. Az
életminőségigazifokmérőjeazonbanazem-
berikapcsolatokmi nő sé ge. Alegizgalmasabb
kalandtanújalenniannak,mikéntbontakozik

kiötgyermekszemélyisége,illetvehozzájárul-
niszemélyiségükfejlődéséhez.Ennekmegélé-
seIstenirántihálávaltöltel–tettehozzáahá-
zassághete„szebbikarca”.
RichardKaneagazdaságiválságmegoldásá-

banisnagyszerepettulajdonítaházasságnak.
„Haszeretnétekrendbetenniagazdaságot,él-
jetekházasságban”–lelkesítamozgalomalapí-
tó. A gazdasági hátrányokon túl soha meg
nemtérülőveszteségeketkönyvelhetnekelakü-
lönváltházastársakésgyermekeik.Agyerekek
–elváltszülőkvagykülönváltélettársakgyer-
mekeként–elveszítikaztalehetőséget,hogy
szoroskötődésalakuljonkiakülönélőszülővel.
Aházasságheteországszertetöbbtelepülé-

sensokszínű,gazdagprogramokatkínálahhoz,
hogyvágyjunkarra,amiamiénkvagyamiénk
lehet(ne).

g BallaMária

„Vágyniarra,amiamiénk”
Há zas ság he te 2012

sajtóközlEmény

Aközcélúegyházi
intézményekben

dolgozóksemjárnak
rosszabbul

Akormányrendeletetfogadottelaközszférában
ésazegyházakközcélútevékenységetfolytatóin-
tézményeinéldolgozókbérkompenzációjának
részletszabályairól,amelybiztosítja,hogy2012-
benanettó,kézhezkapottrendszereskeresetne
csökkenjenakkorsem,haa2011.ésa2012.évi
adó-ésjárulékváltozásokegyébkénthátrányo-
sanérintenékamunkavállalókat.
Annak érdekében, hogy a kompenzációt

egészévrebiztosítanilehessen,amunkavál-
lalónakamunkáltatójafelélegkésőbbmárci-
us15-ignyilatkozniakell(haajogviszonyév
közbenkeletkezett,ajogviszonykeletkezésé-
velegyidejűlegnyújthatjabeamunkavállaló
anyilatkozatot).
Amunkáltatóakompenzációsigénytcsak

azátvételtkövetőentudjamegküldeniazille-
tékesilletményszámfejtőhelynek.
Anyilatkozatotfolyamatosanlehetbenyúj-

tani,deakinekakérelmefebruár15.utánér-
kezikbe,annakafebruáribérébenmégnem
jelenikmegakompenzációösszege.
ANemzetgazdaságiMinisztériumezértké-

ri,hogymindenkilehetőlegminélhamarabb
nyilatkozzonamunkáltatójának.Abbanazeset-
bensemvészelazonbanakompenzáció,hava-
lamilyenokból–példáulszabadság,betegség
–afebruáribérekszámfejtésétmegelőzőena
munkavállalónemtudnyilatkozni;hamárci-
us15-igbenyújtjaanyilatkozatát,visszamenő-
legesenmegkapjaakompenzációt.
Továbbirészletekakormány371/2011.(XII.

31.)számú,aköltségvetésiszerveknélésazegy-
házakközcélútevékenységetfolytatóintézmé-
nyeinélfoglalkoztatottak2012.évikompenzá-
ciójárólszólókormányrendeletében(Ma gyar
Köz löny, 2011/166.szám)olvashatók.
Budapest,2012.február08.

A Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Minisz té ri um Saj tó fő osz tá lya

f Folytatás az 1. oldalról

b A vi lág több mint két száz or szá -
gá ban ke rül sor már ci us 2-án
olyan is ten tisz te le ti al ka lom ra,
amely nek li tur gi á ját Ma laj zia
ke resz tény asszo nya i nak kis
öku me ni kus kö zös sé ge ál lí tot ta
össze. A fe le ke zet kö zi össze fo -
gás ra nem csu pán az idei ima -
nap sarkallta e dél ke let-ázsi ai or -
szág Krisztus-követőit… 

Sokakat meglephet, hogy a maláj
nőkmár1944-benishallattakma-
gukról.Amásodikvilágháború,aja-

pánmegszállásborzalmaiközepet-
tenekiksajnosnemvoltmódjukar-
ra,hogymegtartsákavilágimanapot,
deazott szolgálómisszionáriusok
közvetítéséveleljutott„Malayaföld”
kiáltásamáskontinensekasszonya-
ihoz.Agonoszmegfékezéséért,abé-

kéértvalókönyörgésrebuzdítottáka
világkeresztényeit.Azótaezazor-
szágelnyertefüggetlenségét.
Nemcsupánaháborúborzalmai,

amintegyszázezeremberbrutálisle-
mészárlásaveszettatávolimúltba,
hanem már arra is csak a régiek
emlékeznek,hogyazEgyenlítőmen-
ténfekvőMalájföldszigeteiegykor
gyarmatiterületekvoltak.A16.szá-
zadelejénaportugálokhódították
megaMalaccaiSzultanátust,a17.
századközepétőlahollandokuralták

Malájföldet,majd–kisebbmegsza-
kítással–abritekvontákirányításuk
alá, és 1895-ben megalapították a
mindvégigellenőrzésükalatttartott
MalájSzövetségiÁllamokat.

Ajapánmegszállás,illetőlegavi-
lágháború befejezése után vissza-
tértekugyanabritek,deaz1948-ban
létesültMalájÁllamszövetség„csak”
egy évtizedig volt protektorátus.
1957-benelnyertefüggetlenségét,és
aBritNemzetközösség(Common-
wealth)önállóállamalett.Hateszten-
dővel később – Észak-Borneó és
Szingapúrcsatlakozásával–megala-
kult a Malajziai Államszövetség.
(Igaz,Szingapúr1965-benkivált,és
önállóköztársaságkéntfüggetlenál-
lamlett.)
Maazországösszterületealigki-

sebb Németországénál: 329 847
négyzetkilométer. A két nagy
földnyelven–anyugatifélszige-
ten,valamintaSarawak,Sabah
ésLabuanszigetrészekkelta-
goltKelet-Malajziában–éla
közel28millióember.
Alakosságösszetételerend-

kívülszínes.Aszigetekenter-
mészetesen a malájok élnek
többségben,őkalkotjákanépes-
ség54százalékát.Nemhagyható
azonbanfigyelmenkívülakínaila-
kosságigenmagas,25százalékosará-
nya,márcsakazértsem,mertaMa-
láj-félszigetszámosnagyvárosábanők
vannak többségben… Rajtuk kívül
7-8százalékbanélnekmégmásdél-
ázsiaiterületről,ígypéldáulIndiából
származóemberek.
A maláj asszonyok által közre-

adott ismertetőben érdekes adat-
kéntszerepelazőslakosok11száza-

lékosaránya.Devajonkiketkellaz
„ómaláj”bennszülöttekenértenünk?
Nos,elsősorbanaSarawakterületen,
szorostörzsifaluközösségekbenélő
da ják, iban, bi dayuh népcsoportok
tagjait. Bár évszázadokkal ezelőtt
rettegettharcosokhírébenálltak,és
anyugatituristákkedvéértolykorbe-
mutatnakvalamitpogányrítusaikból,
maéppenközülükkerülkiazország
7százaléknyikeresztényénekjelen-
tősrésze…

NohaszépszámbanélnekMalaj-
ziábanbuddhistákéshindukis,azál-
lamvallásaziszlám,alakosság60szá-
zalékamohamedán.AKo ránt köve-
tőországokáltalalkalmazott,saria-
alapúbüntetőkódexMalajziábanisa

családjog alapjául szolgál. Vegyes
házasságokesetén,haörökség,válás
kérdésemerülfel,abíróságmindig
a muszlim félhez igazodik a tör-
vénykezésben.Ezazeljárásszámos
konfliktust szül. Az országban ta-
pasztalható feszültség, amelyről a
malájkereszténynőkisszólnikíván-
nak,mégsemvallásitermészetű.
Malajziajellegzetessége,hogysok-

színűségébenjelenvanatolerancia,
egymáselfogadása,aharmónia.Az
alkotmányisbiztosítjaaszabadval-
lásgyakorlást, a különböző etnikai
csoportokpedigelfogadjákegymást.
A nagy becsben tartott békesség
mellettfontosfogalomszámukraa
befogadásésazelfogadás.Nemfelej-
tettékeltörténelmüket.Ázsiábólés
azontúlrólérkeztekőkisidemintbe-
vándorló népek. Egy sokgyökerű
nemzettagjaikéntmegértik,mit
jelentenerideg,elutasítómaga-
tartásuk.
Maatérségbenagazdasá-
gilagviszonylagerősMalaj-
ziaazazország,amelyika
legtöbbvendégmunkástfo-
gadjabe, és ad ideiglenes
otthontaháborúsövezetek
menekültjeinek.
Éppenezatoleránsmaga-

tartás,abennükélőfinomér-
zékenységfogalmaztattamega

malájkeresztényasszonyokkala
világimanapfőgondolatát:minden
ember felebaráti kötelessége–de
Krisztusbanegyenesentestvérikül-
detése–,hogyküzdjöna„minden
embert megillető egyenlő bánás-
módértésegyenlőjogokért”.
Így lesz imádságuk felszólítássá:

„Győzedelmeskedjenazigazság!”
g B.P.M.

készülünkavilágimanapra

Befogadóbevándorlók
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b „Nem ha tá roz hat ja meg a sze mé -
lyem, sze mé lyes igé nyem vagy
igény te len sé gem egy egész kö -
zös ség éle tét” – val lot ta meg
Endre ffy Gé za bu da ör si lel kész
az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let (EB BE) feb ru ár
9-én tar tott össze jö ve te lén. A
szer ve zők A nem lel ké szi szol gá -
lat egy há zunk ban cím mel 2012
ta va szá ra meg hir de tett elő adás-
so ro zat nyi tó té má já ul a Ho gyan
adok te ret gyü le ke ze tem ben a
nem lel ké szi szol gá lat nakkér dést
vá lasz tot ták. Az elő adás fo lya -
mán a bu da ör si gyü le ke zet tag -
jai is be szél tek a kö zös ség ben
vég zett szol gá la ta ik ról és az e
mun ka so rán át élt ál dá sok ról,
örö mök ről, küz del mek ről.

AzMEEOrszágosIrodájánakföld-
szintitermébentartottalkalom–a
fennállásának tizedik évfordulóját
ünneplőegyesületvalamennyialkal-
máhozhasonlóan–áhítattalkezdő-

dött,melyenezúttalabudaörsigyü-
lekezetfelügyelőjeszolgáltPálapos-
tolKo rinthu si ak hoz írott el ső le ve lé -
nek 12,4–12szakaszaalapján.Ga rá -
di Pé ter azugyanazonLélekáltal,az
Úristen Szentlelke által mozgás-
ban,ébrentartott,szolgálótestvé-
rek közösségének létfontosságát
hangsúlyoztaazesttémájáhozszo-
rosankapcsolódóigehirdetésében.

Agyülekezetetminttestetakü-
lönbözőfunkciókatésfeladatokat–
„testrészekként”–ellátógyülekezeti
tagokműködtetik.Neméletképesaz
olyanegyházközségimodell,amely-
benmindenmunkátalelkészvégez.
Alelkipásztornakfeladatamegosz-
taniakülönféleszolgálatiterülete-
kenvégezhetőmunkákat,keresnia
megfelelő embereket s mindezt
imádságbanmegharcolni,végigkísér-
ni–adtatudtulmeggyőződésétaz
EBBEmunkájátisirányítóegyház-
községielöljáró.
A hit harcát nem harcolhatjuk

megmáshelyett,ésmássemharcol-
hatjameghelyettünk.Azegyénen-
kéntmegéltkegyelem,Istenszere-
teteépítiéséltetiagyülekezetet–
kezdteelőadásátEndreffyGéza,aki
a budaörsi gyülekezet közösséggé
formálódása során számtalanszor
megtapasztaltaazimádságerejét,a
kitartóimádkozásgyümölcsét.

Nemavezetőkáltalgyülekezetita-
gokratukmáltfeladatokteszikhosszú
távonelkötelezettszolgálóváazegyes
tagokat,hanemabelsőmeggyőződés,
az Istennel megvívott dolgok, a
magátólazÚristentőlránkbízott,
személyreszabottteendők–sum-
mázta gondolatait a lelkész elő-
adó,hozzátéve,hogyalaikusoknak
való„téradást”megelőziazidőbeli

ésképességekszabtakorlátokbelá-
tása.Ugyanakkorhaalelkésznem
adteretanemlelkésziszolgálatnak,
azegyetjelentaKrisztusbanvalólel-
kinövekedésmeggátolásával.Afel-
adat-,illetvefelelősségvállalásugyan-
isahitnövekedéséteredményezi–
tapasztaltamegEndreffy.
Abudaörsigyülekezetbenszámos

házicsoportműködik,sezjólpél-
dázza,hogydinamikus,növekvő,élő
aközösség.EndreffyGézaszavait
kölcsönözve:agyülekezetkilépetta
népegyházikeretekből.
Amegszólalócsoportvezetők–az

asszonykörtőlkezdvea„gurulótanít-
ványok”csoportjánátazificsoport,
azifiklub-filmklub,a„gömöriakció-
csoport”, a „szerelőműhely” és az
ifivezetőkházicsoportjáigbezárólag
– mind arról tettek bizonyságot,
hogymennyiresokatjelentenek,mi-
lyennagybiztonságotadnakazezek-
ben a testvéri kisközösségekben
megéltőszintebeszélgetések,bűnval-
lások,imaközösségek.

g –Balla–

EvangélikusÉlet 2012.február19. f evangélikusélet

Mot tó: „Hó van Is ten?” (ifj. Odo nics
Bar na bás, 6 éves)

Elsőfelvonás
HármanálltakahófödteLágymá-
nyosiÖkumenikusKözpontudva-
rán.Mindhármanörültekvalami-
nek,valakinek,valakiknek.Csend
volt. Katarzis utáni csend. Szinte
mozdulatlanulbámultakbefeléaz
üvegajtón,ésleheletükigenhamar
foltothagyott.Jókedvű,mosolygó
embereket láttak, olyanokat, akik
nemszégyellik,hogyörülnek.
Egyikük meg is jegyezte, hogy

legalábbolyanréglátottörülőembe-
reket,mintekkorahavat.Másikuka
fehérhollóspéldátakartaerőltetni,
deérezte,egyhavasmezőnmeglehe-
tősenabszurdlenne.Vettealapot,

abbahagyta mondókáját, és kislá-
nyoszavarábangyúrtegyhógolyót,
majdmegcéloztaakertközepénfa-
gyoskodóhóembert.Eltalálta.Na-
gyonnevettekmindhárman,mivel
éppenahóembersapkájátsikerültte-
libekapnia.Aharmadikámuló-bá-
mulófelvetteasapkát,felpróbálta,és
nevetett.Atöbbiekmegrajta.Ezután
visszaálltak, hogy alaposanmegfi-
gyeljék,miiszajlikazüvegajtóntúl.

másodikfelvonás
Bent,atemplomtérbenkétanyuka
beszélgetett.Arról,amithallottak,
arról, amitátéltek.Arról,hogyaz
örömről nem beszélni kell, még
csaknemisírni–ahogyaneztmost
jómagamisteszem–,hanemmeg-
élni. Az itt és most-ban, az öröm

gyülekezetében,agyülekezetörö-
mébenosztozva.
A háttérbenmégdzsem mel tek a

Tamás-misénzenélőAga pé zenekar
zenészei, az előtérben pedig sokan
sokféleképpenélveztékazételekízét
ésaforróteatestet-lelketátmelegítő
zamatát.Afolyosónaszervezőkazel-
készült„örömfotóról”diskuráltak–
ezenmindenkiösszeálltegyképpé.
Egynéppé.ATamás-miseoffertóri-
umaugyanis a februári alkalmone
sok-sokottlévőemberközösöröme,
mosolyavolt.Éslett.Önnek,neked,
kedvesolvasó,akielapotolvasodés
efényképetnézed.

harmadikfelvonás
Mostörülsz?–kérdezteazédesanya
akicsiBar na bást ahazafelévezető

hófehérúton,aki–ahelyetthogyvá-
laszoltvolna–visszakérdezett:„Hó
van Isten?” Az édesanya mosoly-
gott,ésmegsimogattagyermekeki-
pirosodottarcát…

negyedikfelvonás
Mostörülsz?–szóltakérdésminden-
kinek,akiotttudottlennimúltvasár-
napesteaTamás-misén.Mostörülsz?
– kérdezem mindenkitől, személy
szerint, testvérem az Úrban: most
örülsz?Mertvanmiért,ésvankiért,
ésvankikért.Azörömegyházacsak
akkorképeshitelesésönazonoslen-
ni,hatud,hamerelvárásokésfelté-
telek nélkül örülni. Valahogy úgy,
ahogyanegybizonyosnázáretiácsfia
örültbarátaivalakánaimenyegzőn,a
különbözőasztalközösségekben,vagy

amikorkisgyermekeketvittekhozzá.
Ő,akinekkövetésérevállalkoztunk,
szeretettélni.Örömmeléltemegaz
emberilétmegannyiáldását.
Erreafajtahitelesörömre,bátor

vitalitásra,azIstenországánakbol-
dogmegtapasztalásáravanmeghívá-
sunk.Másokéssajátmagunkörömé-
reésazörömforrásának,azélőIs-
tennekdicsőségére.

ötödikfelvonás
Hogyhóvolt,hónemvolt,néhány
évmúlvamajdmegoszlanakavéle-
mények. De hogy a lágymányosi
örömódatisztánszólt,abbannem
leszvita.

g GáncsTamás
egye te mi lel kész, a feb ru á ri 
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Mostörülsz?
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Bi za lom ra 
és türe lem re van

szük ség
XVI. Be ne dek pápa felemelte fi-
gyelmeztetőszavátajelenlegiöku-
menikus dialógusban érződő tü-
relmetlenségellen:„Hanémelykor
azisalátszat,hogyateljesegység
helyreállításaméghosszúidőtvesz
igénybe,éssokakadályavan,mégis
mindenkitarrakérek,hogyhatáro-
zottan,bátorsággalésnagyvonalúság-
galfoglalkozzonezzelakihívással.”A
rómaikatolikusegyházfőeztaközel-
múltban befejeződött keresztény
egyetemes imahét záró alkalmán
mondtaarómaiSzentPál-baziliká-
ban,utalvaazegyházakközöttitest-
vériességérzésénekbátorítómegnö-
vekedésére.
„Anagyonhosszúmegbékélési

folyamat a különböző felekezetek
keresztényeiközöttbizalmatéstü-
relmetigényel.Atürelmesvárako-
zásegyáltalánnemmozdulatlansá-
got és passzivitást jelent, hanem
nyitottságot,amelyaközösségésa
testvériességkialakulásáhozvezet.”
„A fájdalmas megosztottság a

keresztényekközöttkárosanbefo-
lyásolja a közös hitükről való bi-
zonyságtételt.Azegységhezvezető
útakívülvalókszemébennemmin-
digegyenesvonalú”–fejeztebebe-
szédét.

Bel ga fő tit kár 
az EEK élén

Új főtitkárt választott az Európai
EgyházakKonferenciája(EEK)Guy
Liag re személyében,akiaBelgiumi
EgyesültProtestánsEgyházelnöke.
HivatalátGenfbenjúnius1-jénfog-
laljael,mandátuma2015-igszól.Az
újfőtitkártazeurópaiegyháziszer-
vezet–amelynekszázhúszprotes-
táns,anglikánésortodoxnemzeti
egyházatagja–végrehajtóbizott-
ságaválasztottameg.
GuyLiagreanyanyelvefrancia,de

kiválóanbeszélnémetülis.Refor-
mátus teológiai tanulmányait
Brüsszelbenvégezte,filozófiátpe-
digazEgyesültÁllamokbantanult,
ésegyháztörténetbőldoktorált.Ezt
követően a legnagyobb brüsszeli
protestáns gyülekezet választotta

meglelkészének.AbelgiumiVallá-
sokTanácsánakalapítótagja.
AzEgyesültProtestánsEgyház–

melynek2005-tőlazelnöke–Bel-
giumban kisebbségi közösség,
mindössze ötvenezer tagja van.
HelyzetétLiagreígyhatároztameg:
„Nemjátszunknagyszerepet,még-
isismertekvagyunk.”
Afőtitkárválasztássalvégetértaz

EurópaiEgyházakKonferenciájának
2009-ben kezdődött bizonytalan
időszaka(személyesokokbólakkor
vonultvisszaazelőzőfőtitkár,azang-
likánCo lin Wil li ams).
A szervezet központi bizottsága

következő nagygyűlését Budapes-
tentartja2013-ban.Addigatagegy-
házai–köztükamagyarországire-
formátus, evangélikus és baptista
egyház–tanulmányozzákésvélemé-
nyezikaszervezetreformjáravonat-
kozójavaslatokat.
Azújfőtitkáregyikfeladatáultűz-

tékkiazOroszOrtodoxEgyházzal
való újbóli kapcsolatfelvételt. Ez a
nagy(százmilliós)lélekszámúegyház
azEurópaiEgyházakKonferenciájá-
nak1959-bentörténtmegalakulása
ótaaszervezetlegnagyobbfeleke-
zete, de 2009-ben felfüggesztette
tagságát.

Új bib lia terjeszté si
ak ció

Avilágméretűbibliaterjesztésérde-
kébenanémetbibliatársaságújak-
ciótindított.Legutóbbijelentésükben
arróladtakhírt,hogyaközép-ázsi-
aiállamokbanaSzentírásterjeszté-
sesúlyosakadályokbaütközik.
ÜzbegisztánbanésKazahsztánban

akönyvkereskedésekbennemkapha-
tóaSzentírás.Aziskolákbantilosa
terjesztése, és vallásoktatás sincs,
állítjaazüzbegisztánibibliatársaság
vezetője.Államiregisztrációnélkül
Kazahsztánbannemlehetsemmifé-
levallásiirodalmatterjeszteni,impor-
tálnivagykinyomatni.Avallásgya-
korlásnyilvánoshelyekentilos.Az
egészországbanmindösszehárom
kereszténykönyvkereskedésműkö-
dik.AkikaSzentírásirántérdeklőd-
nek,csakabibliatársaságútjánjut-
nakhozzá.
Anémetegyházakadománygyűj-

tési akciót kezdeményeztek a Ka-
zahsztán,Kirgizisztán,Tádzsikisztán,

TürkmenisztánésÜzbegisztánterü-
letén élő keresztények javára. Így
akarjákazérdeklődőkhözeljuttatni
agyermekkönyveket,gyermekbibli-
ákatésáltalábanaSzentírássalkap-
csolatosiratokat.

Ke resz tény üldözés

Napjainkbantöbbmintszázmillió
keresztény szenved világszerte a
vallásszabadságot sújtó különféle
korlátozásokmiatt.Alegrosszabb
helyzetbenazÉszak-Koreában,Af-
ganisztánban,Szaúd-Arábiábanés
Iránbanélőkeresztényközösségek
ésegyházakvannak.
Ez év elején tette közzé a svájci

Open Do ors nevűszervezetavallá-
sukmiattüldözötteklistáját.Atízfel-
sorolt országból kilencmuzulmán
többségűállam.KöztükPakisztánaz
egyiklegrosszabbhelyzetű.Azottélő
keresztényekkörülményeimégto-
vább romlottak a szélsőséges isz-
lámirányzatokmegerősödésével.
Kiábrándítóak az úgynevezett

„arabtavaszhoz”fűzöttkorábbire-
ményekis.Inkább„arabtélről”kell
beszélni. Különösen az egyiptomi
koptkeresztényeketérikvérestáma-
dások.Dehasonlóviszonyokural-
kodnakAfrikamásországaibanis,így
SzudánbanésNigériában,aholtöbb
százhalálosáldozatotköveteltekake-
resztényüldözések.
AzOroszOrtodoxEgyházKül-

ügyi Irodájánakvezetője,Hil ari on
metropolitaszerintmindenötödik
percbenmeghalahitéértegykeresz-
tényavilágvalamelyikrészén–ez
az elmúlt évben mintegy százöt-
ezer embert jelentett. Jóllehet az
elmúltszázévalattakeresztények
számaavilágnépességébenmeghá-
romszorozódott:1910-benmégcsak
hatszázmilliókeresztényéltavilá-
gon,mamártöbbmintkétmilliárd.
Európábanugyanazelmúltévtize-
dek alatt csökkent a keresztények
száma,demáskontinensekennö-
vekvőtendenciátmutatmostis.
Afelekezetimegoszlásnagyjából

a következőképpen alakul: a ke-
resztényekmegközelítőlegfeleka-
tolikus,mintegyharminchétszáza-
lékaprotestáns,atöbbipedigmás
keresztényfelekezettagja(Pew Re -
se arch Cen ter).

g ÖTK
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szavazzonadigitalstandon
kedvenclapjára!

Február13-ánindultaDi gi tal stand Facebook-játéka.
Haszeretne50százalékoskedvezménnyelelőfizetni
azEvan gé li kus Élet re, akkornemkellmásttennie,mint
voksolnialapraaDi gi tal stand Facebook-üzenőfalán.
Alapokközötttermészetesenmásújságokisszere-
pelnek,deajátékszerintalegtöbbszavazatotkapott
lapotakövetkezőhétenféláronfizethetikelőegyév-
reaDi gi tal stand Facebook-rajongói.Mindenhéten
újszavazásindul.

http://www.fa ce book.com/Di gi tal stand

AzEvangélikus Élet 2005–2010.évi
lapszámaiPDFformátumbanletölthetők

awww.evangelikuselet.hucímről.

Beiktatták
azújprotestánstáboripüspököt

Já kob Já nos személyébenreformátuslelkészlettaMagyarHonvédség
protestánstáboripüspöke.Dr. Lack ner Pál evangélikuslelkészutódját
február14-éndélutániktattákbehivatalábaBudapesten,aNagyvárad
térireformátustemplomban.Aziktatásiistentiszteletenjelenvolt–töb-
bekközött–Hen de Csa ba honvédelmiminiszter,Si mics kó Ist ván, aHon-
védelmiMinisztériumparlamentiállamtitkára,valamintGáncs Pé ter, a
MagyarországiEvangélikusEgyházelnök-püspökeis.Azünnepialkal-
monBölcs kei Gusz táv püspök,aMagyarországiReformátusEgyházZsi-
natánaklelkészielnökehirdetteIstenigéjét.
JákobJánosaBudapestiReformátusTeológiaiAkadémiánszerzettdip-

lomát,1994-tőlszolgáltprotestánstáborilelkészként.Előszöraszékesfe-
hérvárihelyőrséglelkészekénttevékenykedettszázadosirendfokozatban,
majd1996-banáthelyeztékatataihelyőrséghez,közbenpedigHorvát-
országbanésBosznia-Hercegovinábanvállaltszolgálatot.Soronkívülne-
veztékkitáboriesperesnek,majdőrnagykéntaceglédihelyőrséghezke-
rült.2001-tőlkezdődőenaszékesfehérváriszárazföldiparancsnokságon
teljesítettszolgálatotmintdunántúlitáboriesperes,közbenpedigelő-
léptettékalezredessé.2005ótaezredesirendfokozatbanaProtestánsTá-
bori Püspökség hivatalvezetője. Tavalyelőtt Szarajevóban látott el
misszióilelkészifeladatot.
Az1951-benmegszüntetetttáborilelkészetetcsak1994-benállították

felújra;azerrőlszólómegállapodástakormányképviselőiésarésztve-
vőegyházakvezetőiírtákalá.Aszolgálatnakháromágavan:katolikus
(rómaiésgörög),protestáns(reformátusésevangélikus),valamintzsi-
dófelekezeti.
Akormányésazegyházakmegállapodásaszerintatáborilelkészeket,

papokatatörténelmiegyházakvezetőidelegálják,ésahonvédelmimi-
niszternevezikiőket.Atáborilelkésziszolgálatfőbbfeladataiközétar-
tozikazigehirdetés,akatonáklelkigondozása,azéleterkölcsioktatás,
valamintavallásgyakorláshozszükségeseszközökbiztosítása.MintaMa-
gyarTáviratiIrodánakafebruár1-jénkinevezettJákobJánosiselmond-
ta,akatonákleginkábbamissziósterületekenigénylikatáborilelkészek
munkáját.Olyannehézhelyzetben,amikor„távolahaza,távolacsalád”,
nemcsakvallásoskatonákkeresikmegalelkészeketalelkiproblémá-
ikkal–fűztehozzáazújprotestánstáboripüspök.

g KalocsayRichárdfel vé te le
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AtélidélelőttbenVásárhelyenkér-
deztem:milyenérzésekkavarogtak
benne,mikoraközönségvastapssal
köszöntötte?
– Nagyon meghatódtam, hogy

ilyen szeretettel fogadtak – feleli
mosolyogva–,sennyiszépetmond-
takrólam.Hatalmasboldogságvolt
bennem,hogyaBessenyei-dí-
jat nekem ítélték.Meglepett,
hogyazözvegye,Esz termennyi
mindenttudkettőnkkapcsola-
táról,közösmunkáinkról.

– Mi lyen em lé ke ket őriz Bes -
se nyei Fe renc ről?
– Csodálatos ember volt.

Látom magam előtt az Egy
ma gyar ná bob ban, aholénlet-
temapünkösdikirály,ésegyütt
voltunk azAn to ni us és Cleo -
pat rá ban, aholOctaviust,azel-
lenfelét alakítottam. Sokan
megírták,hogyFeriférfiasvolt,
dehátnagyszínész,azegyik
legnagyobb!Elődöméspélda-
képem,bárhosszúideignem
játszottunk egy színházban.
Mintha a 19. századból rein-
karnálódottvolnaide.Hallat-
lanjókedélyűembervolt,te-
le életszeretettel, hatalmas,
optimistakisugárzással.

– Ön fi a ta lon nagy sze rű sze re pe -
ket játsz ha tott el…
–NagyonszerettemaJókai-mű-

veket. Ilyenszéphazafiasfilmeket
azóta sem csináltunk. Bizonyítani
akartaahatalom,hogymilyenjóitt
anépnek.Mindenjó,ésnincsenek
gondok.Alegnagyobbelismeréstés
sikertaRá kó czi had na gyá ban értem
el.Többminthatvanországbaelju-
tott,anézőkszinteölelgettek,hata-
lálkoztakvelem.

– Mi lye nek vol tak a víg szín há zi
kol lé gák?
–AVígszínházbamármásodéves

hallgató koromban szerződtettek.
Azottaniszínészeksokatsegítettek,
ésazthiszem,otttanultammegezt
aszépésnehézmesterséget.Aj tay
An dor tól, Su lyok Má ri á tól, Bul la
El má tól, akizseniálisszínésznővolt.
Ber nard Shaw Szent Jo han ná ját
olyancsodálatosansenkinemjátszot-
taavilágon,mintő!AzutánRutt kai
Éva, feledhetetlenvoltvelejátszani…
Ben kő Gyu la, akiazapósomlett.(A
mostohalányátvettemel feleségül,
kétgyermekünkszületett,ésunoká-
inkvannak.)Szóvalarégiekszellem-
kezeésaköröttemélőknagyszere-
teteóvésölelnaponta.

– Ke vés szó esik mos ta ná ban az
Evan gé li u m Szín ház ról.
–Azvoltazéletmentőm.Ud va ros

Bé la elsőhívásáramentem,tízévig
dolgoztunkegyütt.Olyandarabokat
vittünk színre, amelyeket máshol
általábannemtűztekműsorra:Né -
meth Lász ló, Ta má si Áronműveit.Sík
Sán dor papköltőveretesIst ván ki rá -
lya – érzésemszerint–életemegyik
legkiemelkedőbbalakításavolt.Bé-
lánakérdekestervevanvelem,juta-
lomjátékot akar nekem rendezni:
Ta má si Ör dög ölő Jó zsiását.Nemtu-
dom, hogy lesz, mostanában na-
gyon megromlott a szemem. Kü-

lönben Szolnokon is számítanak
rám,négyéveaBa lázs Pé ter vezet-
teszínháználvagyok,márazötödik
szerepetkapomtőle.

– Ho gyan gon dol a fa so ri gim ná -
zi um ra?
–Anyámcsaládjaevangélikusvolt,

Ausztriából idetelepedett emberek,

akiketelüldöztekhitükmiatt.AzAlt -
zi eb ler családRákoskeresztúronélt,az
egyiknagybátyám,Pa li bácsiazOpe-
raházelsőhegedűsevolt.Hag emann
Fri ci voltabonvivánazelőadásain,ő
isrokonom.Ígyegyüttegykisevan-
gélikusközösségetalkottunk.Ottvé-
geztemazelemiiskolátRákoskeresz-
túron.Érdekes,márakkorfölfedezték
aversmondóképességemet.
Kicsitelkésvevittelanyámafaso-

rigimnáziumba.Azigazgatóúrralta-
lálkoztunk,akiazzalfogadott,hogy
márnincshely,deelkérteabizonyít-
ványomat,megnézte, tisztakitűnő
volt,ésaztmondta,ennekagyerek-
nekhelyetszorítunk.Énlettema42.
azosztályban,akimégbebocsátást
nyert,éselindulhatottazéletbe.
Milyentanárainkvoltak?MikorRá -

ko simegszüntetteaziskolát1952-ben,
atanárokhetvenszázalékaegyetemi
oktatólett!Kevésiskolabüszkélked-
hetazzal,hogyolyandiákoktanultak
afalaiközött,akikkésőbbNobel-dí-
jatkaptak!Voltegytanárom,őtsoha
nemfelejtemel,Bé lai tanárúr,akima-
gyartéslatinttanított.Mivelnagyon
sokatsportoltam,nemtudtamazaz-
napianyagot.„Bitskey,magaeztnem
tudja!” – mondta, és sírva fakadt.
Ilyetéletembennemhallottam,hogy
egytanármegsiratjaszeretettdiákját.

– A gimnáziumból mer re ka nya -
ro dott az élet út ja?
–Kétnagyfordulatnakkellettbe-

következnieazéletemben,hogyszí-
nészlegyek.Azegyik,hogyapámel-
vesztetteazállását,ésaVasaselnö-
ke,akiaszállodaiparvezetőjeisvolt,
betettaBékeSzállóba,hogydolgoz-
zak és pénzt keressek. Amásik: a
szállóbankulturálisrendezvényeket
istartottak,aholsokszormondtam
verset.Som ló Ist ván, Gör be Já nos hal-
lottakszavalni,saddignemszálltak
lerólam,amígbenemiratkoztama

főiskolára.Ezakétfantasztikusfor-
dulatkellettahhoz,hogymostaszí-
nészetrőlbeszéljünk.

– Nagy sze rű út ba in dí tó em be rek -
kel ta lál ko zott. Meg ta lál ta-e Is tent fi -
a ta lon?
–Nemszoktamveledicsekedni,

deistenhívővagyok,sokatbeszélek
Istennel. Nem akartak okvetlenül
vallásosembertgyúrnibelőlemazis-
kolában,devalahogyazegésznekaz
erkölcsisége,amikisugárzott,észre-
vétlenültápláltabennünkahitet.El-
mondhatom,amainapigittfénylik
ésmunkálbennem.

– Ál do zat ban, mun ká ban szá mí -
ta ni le het Ön re. Nem cse rél ba rá tot,
ha zát. Ér de mes hű sé ges nek len ni?
–Kényszerűmegszakításokelle-

nére igyekeztem kitartani kedves
színházaim mellett. A barátságban

próbáltam megőrizni azokat, akik
bizalmukbafogadtak.Azokazem-
berekvoltakrámnagyhatással,akik
valamilyenközösségértmunkálkod-
tak,nemszűnőáldozattal.

– A köl tők gyak ran meg fo gal maz -
zák ars po e ti cá ju kat. Önnek van-e
szí né szi hit val lá sa?
–Éniskétségekköztésremény-

kedveélek.Dehivatásomértelmében
sohasemkételkedtem.Arrarendel-
tettem,hogybölcsemberekgondo-
lataittolmácsoljamembertársaim-
nak.Élnisegítsek.Arspoeticátnem
fogalmaztammeg.Teljesítenikella
feladatomat,alehetőlegjobban!Azt
hiszem, ez a legfontosabb.A szép
dolgokramaisemlékszem,félévszá-
zad után is hibátlanul el tudom
mondaniaCy ra nót vagyaTrisz tán
és Izol dát, hogykétkedvesdarabo-
matemlítsem.Nagyonkellszeretni,
amitcsinálunk,ahogyanénaszíné-
szimesterségemet!

– Ho gyan lát ja Ma gyar or szág sor -
sát, jö vő jét?
–Nagyonreménykedem,átvészel-

jükanehézéveket,sahogyvészjós-
lószázadokban,megmaradunk.Mi-
ótaazúgynevezettjobboldalátvette
ahatalmat,nemszűnnekarosszindu-
latúgáncsoskodások…Deezsemmi-
ségahhozképest,amitvégigéltünka
tatárdúlástól a török megszállásig,
azosztrákelnyomástólaszovjetzsar-
nokságig.Demegmaradtunk!Haeze-
kettúléltük,akkoreztistúlfogjuk!Ab-
banisreménykedem,hogymegjöna
munkakedv,tudunknevetni,szület-
nekgyermekek.Éshaszeretettpálya-
társammal,BessenyeiFerenccelkezd-
tem,veleisvégzem,azőszavaitidé-
zem: Ha csak annyit teljesítünk,
amennyiegynéptanítónapiköteles-
sége,márnemtettünkkevesetaha-
záért,ahivatásunkért.

g FenyvesiFélixLajos

Kétségésreményközt
Be szél ge tés Bits key Ti bor szín mű vésszel, a Bes se nyei-díj ki tün te tett jé vel

b Csend van a vá ros há za dísz ter mé ben. Nem ré gen fe je ző dött be a
Hód me ző vá sár hely nagy szü lött jé ről, Bes se nyei Fe renc szín mű vész ről
el ne ve zett díj ün ne pé lyes át adá sa. A he lyi kul tú rát for má ló Fan dan -
te ka ma ra kó rus mel lett az év ti ze dek óta ma gas hő fo kon ját szó Bits -
key Ti bor színművész ér de mel te ki az el is me rést. Sze mé lyé ben olyan
em ber kap ta, aki szín ház ban és fil men egy aránt a nem ze ti ér té ke ket
kép vi sel te. Tar tal mas élet utat fu tott be, el évül he tet len ér de me ket szer -
zett a ma gyar nyelv ápo lá sá ban és meg őr zé sé ben. Vas, vi rág és vi dám -
ság öt vö ze té ből ké szült, haj lít ha tat lan fér fi. Szál egye ne sen hord va a
leg ne he zebb sze re pe ket, hogy kö ze lebb ke rül jünk az igaz ság hoz.

– Tes se dik! Tes se dik!
Zúg a le lá tó. Lent a pá lyán a Tes se -

dik ál ta lá nos is ko la má so di ko sai vív -
nak élet re-ha lál ra me nő ké zi lab da -
meccset va la me lyik má sik is ko la ha son -
ló ko rú csa pa tá val. Most a ka pus,
Fru zsi na hi he tet len bra vúr ral véd. Ré -
ka, az irá nyí tó in dít ja a tá ma dást. Bal
ol da lon Krisz ti vö rös ha ja lo bog, jobb
ol da lon Esz ter cse lez ügye sen. 

A kö zön ség pe dig új ra és új ra fel -
erő sö dő ki ál tás sal buz dít ja őket: 

– Tes se dik! Tes se dik!
A hang za var hir te len for dul meg

szá mom ra. Most min dent más képp
hal lok. Itt bi zony az egész szur ko ló -
tá bor egy evan gé li kus lel kész ne vét
üvöl ti lel ke sen.
Tessedik Sámuel, a 18. szá zad

egyik gé ni u sza ag rár tu dós, nép ne ve -
lő volt. Sok más mel lett ne ki kö szön -
het jük Ma gyar or szá gon pél dá ul az
akác fát. Me ző gaz da sá gi is ko lát szer -
ve zett, és el szánt lel ke se dés sel ta ní tot -
ta a föld mű ve lő fal vak, vá ro sok la kó -
it. Er re a rend kí vü li em ber re, ko rá nak
ki emel ke dő zse ni jé re ma bát ran le he -
tünk büsz kék. Tes se dik Sá mu el azon -
ban el ső sor ban evan gé li kus lel kész
volt Szar va son. 

Nem volt könnyű éle te. Ak kor nem
na gyon állt mel lé sen ki. Ha tal mas
küz del met foly ta tott a föld mű ve lők bu -

ta sá ga el len. Sok szor tett le ges sé gig
me nő el len ál lás ba üt kö zött az az el -
hi va tott sá ga, hogy a rábí zott nép nek
min den ér te lem ben pász to ra le gyen.
Bár az ak ko ri ural ko dó tól ka pott
időn ként el is me rést, de né pe so ha
nem ki a bál ta ilyen lel ke sen ne vét: 

– Tes se dik! Tes se dik!
Ar ra gon do lok, hogy oda át va jon

me leg ség töl ti-e el az öreg pré di ká tor
szí vét, hall va ezt a kó rust, hogy ne ve
hí res sé lett, hogy is ko lát ne vez tek el ró -
la? Elég té tel le het-e ez annyi szen ve -
dé sért, si ker te len sé gért, amely éle té -
ben ér te? 

Az tán ar ra a Jé zus ra gon do lok, aki
azt mond ta egy szer ta nít vá nya i nak,
hogy ne an nak örül je nek, hogy si ke -
rek érik őket, ha nem an nak, hogy Is -
ten nem fe led ke zik meg ró luk, és a ne -
vük fel van ír va a menny ben.

Ta lán ők ket ten most egyet ért ve
néz nek össze va la hol, a Föl dön túl.

Itt köz ben vé get ért a meccs. A lá -
nyok ki me rül ten ve szik kö rül edző jü -
ket. A szur ko lók kó ru sa pe dig fent ről,
a le lá tó ról már ezt ki ált ja: 

– Szép volt, Tes se dik! Szép volt,
Tes se dik!

Úgy hal lom, mint ha egy még ma -
ga sabb ról jö vő hang csat la koz na az
ün nep lők höz.

g KoczorTamás

Tessedik

krisztusszolgálataateremtésben

„Min den ál ta la lett. A mi élet fel ada tunk, hogy Krisz tus mun ka tár sai le gyünk.”
AteremtésXXII.ünnepétésaNemzetköziÖkumenikusTársasággal(IEF)
közöskonferenciátPi lis csa bán, a Bé thel Evangélikus Misszi ói Ott hon ban
rendezzükmegmá jus 31. ésjú ni us 3. között.Aprogrambanegyrövidki-
rándulásisszerepelazesztergomibazilikába.
Részvételidíj:21000Ft(akirándulásdíjanélkül).Ajelentkezésmeg-

erősítéseutánátutalássalbefizetendő7000Ftdíjelőleg.Fizetésihatár-
idő: április 14. Kapcsolattartó: Szé chey Pa u li na (tel.: 06/1/214-1224,
06/20/345-1341).Menedzser:Bi czó Dé nes (tel.:06/20/417-8286).
Tekintettelakonferenciamagasrészvételiköltségére,amagyarorszá-

giérdeklődőkkétnapraisjelentkezhetnek.Ebbenazesetbenkérjük,hogy
június1-jén,péntekenreggel8.30előttérkezzenek,ésleghamarabbmás-
nap,szombateste20.30utántávozzanak.Akétnaposkonferenciarész-
vételidíja:9000Ft.
AkonferenciahelyszínemegközelíthetőaBudapest-Nyugatipálya-

udvarrólEsztergomirányábaindulóvonattal.
Várjukjelentkezésüket,éskérjük,hogybiztassákarészvételreisme-

rőseiketis.
SzécheyBélalel kész 

meg bí zá sá ból dr.ZsigmondyÁrpád

h i r d e t é s

A hódmezővásárhelyi városháza dísztermében rendezett díjátadón

Jó ál lam fórumnévenon-linefelü-
letet indított a kormány hétfőn,
amelyenkeresztülazállampolgárok
közvetlenülmegoszthatjákjavasla-
taikat,véleményüketadöntéshozók-
kal arról, hogy szerintük miként
tudnajobban,hatékonyabbanmű-
ködniazállamszervezet–jelentet-
tebeGál And rás Le ven te, ajóállam-
koncepcióértfelelőskormánybiztos.
Elmondtatovábbá,hogyawww.jo -
al lam.kor many.hu címen elérhető
weboldal – külföldön már sikert
aratottpéldákalapján–aMagyary-
programkeretébenvalósulmeg.
GálAndrásLeventekiemelteabrit

pénzügyminisztérium Spend ing
Chal len ge nevű kezdeményezését.
Eprogramkeretébenarrólkérdezték
ahivatalnokokat,majdazállampol-
gárokat,hogyholracionalizálnáka
kormányzati működést a költség-
csökkentésérdekében.
A kormánybiztos hangsúlyozta:

nemvoltmégMagyarországonolyan
szervezettfórum,amelyenkeresztül
strukturáltan, közvetlenül lehetett
volna hasonló ötleteket, vélemé-

nyeketbeküldeniazállamképvise-
lőinek.Arendszerlehetővétesziaz
anonim üzenetküldést, és hogy a
hozzászóló – ha igényli – érdemi
visszajelzéstiskapjon.Afelhaszná-
lókmoderáltkeretekközöttegymás-
saliseszmétcserélhetnek–ismer-
tetteakormánybiztos.Hozzáfűzte:
az oldal különböző szakterületek
szerinttagolt,gyakorlatilaglefedia
kormányzatiigazgatásmindenterü-
letét,mindentémábanvárjákaja-
vaslatokat.
Azon-linefórumaközigazgatás-

sal,azállamműködésévelkapcsola-
tosészrevételek,problémákfelveté-
sére,valamintmegoldásijavaslatok
megfogalmazására ad lehetőséget
azállampolgároknak.Aproblémafel-
vetéseket,javaslatokatmárcius31-ig
fogadják,azutánamegfelelőszak-
igazgatásiszervekszámáratovábbít-
jákfeldolgozáscéljából.Afelveté-
sekkelkapcsolatosjelentésbekerül
ajúnius10-énmegjelenőMa gyary-
prog ram 12.0-ba.

d For rás: http://hir le vel.egc.hu/,
http://jo al lam.kor many.hu

IndulaJóállam fórum
–fejtsekiÖnisavéleményét!

F
o

tó
: 

p
r

o
m

e
n

a
d

.h
u



 EvangélikusÉletfelhívás

Az Ön 1%-ából sokan tanulhatnak
T      

   



EvangélikusÉlet felhívás

   okan tanulhatnak
Támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.



 e 2012.február19. EvangélikusÉletfókusz

azutolsóprédikáció
Lu ther Már ton 1546. feb ru ár 15-én pré -
di kált utol já ra az eis le be ni Szent
And rás-temp lom ban. A tel jes ter je del -
mé ben ma gya rul ed dig még meg nem
je lent ige hir de tés ből a rév fü lö pi Lu ther-
kon fe ren ci án hang zott el Véghelyi
Antalelő adá sá ban az aláb bi rész let.
„Szép ez az evangélium, és sok

mindentrejtmagában,demostcsak
annyitszólunkróla,amennyitlehet,
ésamitIstenkegyelmeenged”–kez-
diazakkormársúlyosbetegLuther.
(Az alap ige Mt 11,25–30 volt.)Hu-
morérzékétazonbanmégekkor
sem veszítette el. Így folytatja:
„AzÚrmagasztaljamennyeiAty-
ját,hogyaszentevangéliumotel-
rejtetteabölcsekéstudósokelől,
ésagyermekeknekjelentetteki,
akiksembeszélni,semprédikál-
ninemtudnak…
Avilágelőttazonbannagyon

balga és botránkoztató beszéd,
hogyIstenellenségevolnaaböl-
cseknek,éselítélnéőket…Ezért
úgykellértenünkadolgot,hogy
ezeknek az embereknek soha
nemelégkedvesés jóaz Isten.
Szívükszerintolyannakszeretnék
látniazegyházat,amilyennekők
akarják, ezért mindenen, amit
Istentesz,nekikjavítaniukkell,
mertnincsszegényebb,csekélyebbés
megvetettebbtanítványukaföldön,
mintIsten.Mindegyikükazőisko-
lamestereéstanítójaszeretnelenni.
Ígyvoltavilágkezdeteótaminden

eretnekkel.Ari us, Pe la gi us ésnapja-
inkbanazújrakeresztelők,aszakra-
mentáriusok,arajongókészavargók
mindnincsenekmegelégedveazzal,
amitIstentettéselrendelt.(…)Va-
lamitnekikistenniükkell,hogy…di-
csekedhessenek:Ezttettemén!Mert
rosszéskevés,igen,túlgyerekesés
bolondos,amitIstentesz,ígyhátne-
kem ishozzákell tennemvalamit.
Ez a gyalázatos földi bölcsesség

természete,különösenakeresztény
egyházban,amikoregyikpüspöka
másikat,egyikpapamásikatmarja,
akadályozzavagylejáratja,ahogyez
az egyházkormányzás nagy kárára
sokszor tapasztalható. Ezekről az
okos Jánosokról mondja Krisztus,
hogy fordítva ülnek a lovon.Nem
akarnakazIstentőlrendeltútonma-
radni.Mindigvalamikülönösetakar-
naktenni,hogyaztánazemberekazt
mondhassák:»Amipapunknemér
semmit,hanemezamásikazigazi,
majdő!«Hátnemszomorúez?Nem
veszíti el ettől Isten is a türelmét?
Vagytánörülniekelleneazoknaka
túlontúlokosoknakésbölcseknek,
akikmindigkiakarjákőtoktatni?
»Sajátfiaikell,hogyigazoljákaböl-

csességet«–írjaLukács.Bizonyfur-
csalenne,haatojásokosabblennea
tyúknál. (…) Ez az, amiről az Úr
Krisztusbeszél.Őellenségeamaguk
szemébenbölcseknek,nemisszen-
vedheti őket keresztény egyházá-
ban,legyenekbárpápák,császárok,
királyok,fejedelmekvagydoktorok,
akikazőisteniigéjétmegmásítják,és
sajátokoskodásukkalakarnakahités
üdvösség fő kérdéseiben dönteni.
Sokilyenpéldátlátunkéstapaszta-
lunknapjainkban.

A fő okosok arra vállalkoztak,
hogyazegyházegyesítésétvagyre-
formjátmegvalósítsák.(Lu ther itt a
két év vel az előtt össze hí vott tri den ti
zsi nat ra cé loz.)KiakartákoktatniIs-
tent, és maguk akarták a keresz-
ténységetirányítani.Deeztnemtű-
ri el Isten: ő nem akar tanítvány
lenni.Legyenektanítványokamazok!
(…)Deazok,mivelmagashivatalok-
banülnek,azthiszik,hogyőkaleg-
okosabbak,ésmélyebbenlátnakaz
Írásba, mint más emberek. Ezért

dönti le őket Isten félelmetesen.
Nem tudja ésnemakarja elviselni
őket.Ezértúgyvégez,hogyazevan-
géliumelrejtvemaradaméltóságok
ésbölcsekelől,ésegészenmásmó-
don kormányozza egyházát, mint
ahogy ezek gondolják vagy értik.
Bárőkúgytesznek,minthamindent
tudnánakésértenének,mivelakor-
mányzásbanülnek.(…)Azördögar-
rahajtja[ezeket],hogyaSzentírás-
bólésIstenigéjébőlasajátnevüknek
szerezzenektiszteletetésdicsőséget,
éstöbbneklátsszanakmásoknál.
Demi itt eztmondjuk:Kedves

mennyeiAtyánk!Szólj,ésénszíve-
senleszekbolonddáésgyermekké,
éshallgatok,merthanekemkellene
sajátértelmemmelésbölcsességem-
mel kormányozni, akkor a kocsi
márrégazárokbanlenne,ahajómár
régelsüllyedtvolna.Ezért,jóságosIs-
ten, te vezess, és te kormányozz
egyedül,akkorénszívesenbekötöm
aszememetésfélreteszemazesze-
met,ésengedem,hogycsakateigéd
kormányozzon! (…)Mert az Isten
dolgaibanamisajátbölcsességünk
ésokosságunknemegyéb,mintaz
a szemünk, amit az ördög nyitott
megaparadicsomban,amikorÁdám
ésÉvaazördögnevébenakartbölcs
ésokoslenni.(…)”

(A pré di ká ció ere de ti né met for rá -
sá nak hely meg je lö lé se: WA 51 [XIV],
187–194.)

lutherutolsónapja,szavai,
halála,temetése
AdeleGründlernem csak a ko ra be li
„ifjúságésanépszámára”ír ta meg
Lu ther Már ton éle tét. SzabadiBéla
for dí tá sát ol vas va mi, mai evan gé li -
ku sok is úgy érez het jük, mint ha szem-
és fül ta nú ként len nénk ré sze sei az ese -
mé nyek nek.
„1546.február17-én,részintfekve,

részintjárva-kelve,sokatbeszéltaha-

lálról,atúlvilágiéletrőlésaviszont-
látásról,estepedig,lefekvéskorba-
rátait még különösen buzdította,
hogyimádkozzanakazevangyélio-
mért,hogyazdiadaltvegyen;merta
tridentizsinatvesztéretörannak.Az-
utánegyóráigcsendesálombame-
rült.»Nagyonszenvedek!«–pana-
szolta,miutánfelébredt.–»Kedves
Jónásdoktor,úgysejtem,ittmaradok
Eislebenben,aholszülettemésmeg-
kereszteltettem.«
Azutánfelkelt, támasznélkülke-

resztülmentakamránaszobácskába,
aholkétszerfel-alájárt,azutánmegint
ledőltanyugágyra,ésígyfohászkodott:
»Óh,énédesmennyeiAtyám,vi-

gasztalásnakIstene!Hálátadokneked,
hogymegjelentettednékematefia-
dat,aJézusKrisztust,akibenhiszek,
akithirdettem,ésakirőlbizonyságot
tettem,akitszerettemésakitdi-
csértem,akitazistentelenekül-
döznekésgyaláznak.JézusKrisz-
tus,nekedajánlomazénlelkemet.
Óh, mennyei Atyám, ha ezt a
porhüvelytleiskellvetnem,éseb-
bőlazéletbőlkiiskellragadtat-
nom,azértbizonyosvagyokab-
ban,hogynáladmaradokmind-
örökké, és a te kezedből senki
engemkinemragadhat.«Ezután
mégJá nos evan gé li u ma 3,16ésa
68. zsol tár 21.versétmondtael.
Egykanálorvosságután,me-

lyetazorvosokegyikeadottbe
neki,gyorsegymásutánbanhá-
romszorígykiáltottfel:»Atyám,
atekezedbeajánlomlelkemet.Te
megváltottálengem,irgalmasIs-
ten.« Azután elcsendesedett,

megszólításrasemválaszolt többé.
Al brecht gróffeleségeerősítővíz-

zelkenegetteüterét;deőnemadott
életjelt. Csak mikor Jó nás doktor
fennhangonígyszólthozzá:»Tiszte-
lendőatya,készvagy-eaKrisztusban
és abban a tudományban, amelyet
prédikáltál,meghalni?«, feleltmég
hangos,érthetőigennel,azutánmély
lélegzetetvett,éscsendesenésnagy
békességgelhunytel,úgyhogymeg-
bizonyosodottrajta,amitéleteutol-
só napján az Elrichből való Gas -
man számtanácsosnakemlékülegy
könyvbebeleírt:»Bizonymondom
néktek: Valaki az én beszédemet
megtartandja,sohahaláltnemlát!«
ÍgyhaltmegLuther1546.február

18-án,csütörtökreggel,2és3órakö-
zött.Február19-énaválasztófejede-
lemparancsáraaholttestetEisleben-
ből Wittenbergbe vitték. Minden
faluban,amelybenelhaladtak,meg-
húztákaharangot.
Február 22-én érkezett meg a

gyászmenetWittenbergbe,aholaz
egészegyetemésavárositanács–
apolgármesterrelélén–fogadta.Az
özvegynéhánynővelkocsinkövet-
teahalottat,utánukLutherhárom
fia,fitestvére,továbbásokanabará-
tokkörébőlkövetkeztekhangoszo-
kogással.
A vártemplomban, ahol Luther

annakelőtteakétválasztófejedelmet
eltemette, találtamegmármost ő
magaanyughelyét–közvetlenülaz
akkoriszószékalatt,melyrőlazőlé-
lekkelteljesszavaolykoraszentfa-
lak között elhangzott!Bu gen ha gen
mondtafeletteahalottibeszédet,Me -
lancht hon pedigazegyetemképvise-
letébenalatinemlékbeszédet.
ALutherkoporsójáttakarókövön

ezekaszavakolvashatók:Ittvanel-
temetvedoktorLutherMártonholt-
teste.”

g Vá lo gat ta: V.A.& G.A.

négyszázhatvanhatévehaltmeg
LutherMárton

Re for má to runk utol só ige hir de té se és ha lá la előt ti sza vai

b 1546. feb ru ár 18-án hunyt el dr. Lu ther Már ton szü lő vá ro sá ban, Eis -
le ben ben. Né hány nap pal előbb, a víz ke reszt ün ne pe utá ni utol só va -
sár nap még a Szent And rás-temp lom ban hir det te az igét. Ha lá los ágyán
mon dott utol só sza va it is fel je gyez ték. Sa ját gon do la tai fel idé zé sé vel
em lé ke zünk rá a leg mél tób ban… 

intézményvezetőipályázatok
ApályázatmeghirdetőjeaMagyarországiEvangélikusEgyház.

1.meghirdetettmunkahely
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 7150 Bonyhád,
Kossuthu.4.–OM-azonosító:036378

2.meghirdetettmunkahely
Budapest-FasoriEvangélikusGimnázium,1071Budapest,Városligeti
fasor17–21.–OM-azonosító:035261

3.meghirdetettmunkahely
SztehloGáborEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskolaésGimnázium,1183
Budapest,Kossuthtér2.–OM-azonosító:201505

képesítésiésegyébfeltételek
•Egyetemiszintűtanárivégzettségésszakképzettség,továbbápedagó-
gus-szakvizsga.
•Legalábbötév–aKt.18.§(6)bekezdésbenmeghatározottkivétellel
–pedagógus-munkakörbenszerzettszakmaigyakorlat.
•Ötévemegfelelazevangélikusegyházközségitagságfeltételeinek.
•Evangélikuskonfirmáció,lelkésziajánlás.

juttatások,illetmény,pótlék,egyéb
•Álláselfoglalásánakideje:2012. au gusz tus 1.
•Amegbízás6éviidőtartamraszól.
•Apályázatbenyújtásánakhatárideje:a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
•Apályázatelbírálásánakhatárideje:2012. jú ni us 30.
•Juttatásokaközalkalmazottakjogállásárólszólótörvényszerint.

apályázatnaktartalmazniakellapályázó
•jelenlegimunkahelyét,beosztását,
•önéletrajzát,
•részletesszakmaiéletrajzát,
•azintézményvezetésérevonatkozószakmaiprogramját,
•szakmaihelyzetelemzésreépülőfejlesztésielképzeléseit.

apályázathozmellékelnikell
•alegmagasabbiskolaivégzettségetigazolóirat(ok)hitelesmásolatát,
•érvényeserkölcsibizonyítványt,
•lelkésziajánlástgyülekezetilelkészétől,
•akonfirmációiemléklaphitelesmásolatátvagyakonfirmációigazolását.

felvilágosításarészletespályázatifeltételekről
Var ga Már ta osztályvezető(tel.:429-2035)
MEEOrszágosIrodaOktatásiésIskolaiOsztály

apályázatcímzése
MagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIroda
OktatásiésIskolaiOsztály–VargaMárta–1085Budapest,Üllőiút24.
Aborítékraírjákrá:Igaz ga tói pá lyá zat, illetvetüntessékfelazin téz mény
ne vét.

mentálhigiénésésszervezetfejlesztőszakirányú
továbbképzésiszak
ASemmelweisEgyetemMentálhigiénéIntézete2012szeptemberétől
akk re di tált men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép -
zést hirdethumánsegítőfoglalkozásúszakemberek(pedagógusok,szo-
ciálisterületendolgozók,lelkészek,orvosok,ápolókstb.)részére.
Afelvételkritériuma:főiskolaivagyegyetemivégzettség,személyes

alkalmasság.Aképzésidőtartama:4félév,387óra,havonta2nap(pén-
tek,szombat).
AjelentkezésazSEMentálhigiénéIntézetjelentkezésilapjántörté-

nik.Igényelhetőpos tán: SEMentálhigiénéIntézet,1450Budapest,Pf.
91;1085Budapest,Üllőiút26.;e-mail ben:mental@mental.usn.hu,illet-
vete le fo non: 1/266-0878(Ca lin Már ta), valamintletölthetőazintézet
honlapjáról:www.men tal.usn.hu.

farsangiimahétcsömörön
Szeretettelhívunkmindenkitfebruár19.és26.közötthagyományos,far-
sangotbúcsúztató,böjtrekészülőimahetünkre.Azalkalmak–azáróis-
tentiszteletkivételével–este6órakorkezdődnekagyülekezetiházban.

azimahétvendégszolgálói:
Február19.,vasárnap:
TúrmezeiErzsébet-versünnepagyülekezettagjainakrészvételével

Február20.,hétfő:
Soly már Pé ter Ta más lelkész,Újpest

Február21.,kedd:
Bó di Eme se latin-ésművészettörténet-tanár,EvangélikusHittudo-
mányiEgyetem

Február22.,szerda:
Bab ka Lász ló lelkész,Iklad

Február23.,csütörtök:
Ken deh K. Pé ter lelkész,aLutherKiadóigazgatója

Február24.,péntek:
dr. Var ga Gyön gyi docens,EvangélikusHittudományiEgyetem

Február25.,szombat:
Győ ri Gá bor Dá vid hatodévesteológiaihallgató,Csömör

Február26-án,böjtelsővasárnapján,
afél11-korkezdődőistentiszteletenKrá mer György,
aDél-PestMegyeiEgyházmegyeesperesehirdetiazigét

h i r d e t é s

G
y

o
r

o
K

i 
pá

l 
F

e
s

tő
m

ű
v

é
s

z
 r

a
jz

a



EvangélikusÉlet 2012.február19. f élővíz

Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz:
„Most fel me gyünk Je ru zsá lem be, és az
Em ber fi án be tel je se dik mind az, amit
a pró fé ták meg ír tak.” (Lk18,31)

ÖtvenedhetébenazÚt mu ta tó reg-
geli ésheti igéi akereszt felé tartó
Urunkkövetésérehívnak,hogyböjtkapujábanjussunkellelkivakságbólIs-
tenműveineklátásáraistenibölcsességáltal.„ÁldottlegyenazÚrneveörök-
kön-örökké,mertövéabölcsességésazerő.”(Dán2,20;LK)Hittelkérhetünk
felülrőlvalóbölcsességetIstentől(lásdJak1,5.6).Seztis:Es to mi hi! „Légyné-
kemkőszálam,énIstenem!”(GyLK691)Négy„kell”igével(lásdMk8,31)szól
Jézuselőszörnyíltanhalálárólésfeltámadásáról,sasokaságot,tanítványa-
ivalegyütt,azEmberfiautánzására(im it atio Ch ris ti) hívja:„Mert aki meg
akar ja men te ni az éle tét, az el vesz ti, aki pe dig el vesz ti az éle tét énér tem és
az evan gé li u mért, meg men ti azt.” Dr. Lu ther Már ton rákérdezalényegre:
„Akarszkeresztet?IsmerdmegmagadatésaKrisztuskeresztjét.Sakkorszí-
vedenmegtalálodakeresztet.Haittmegnemtalálod,akülsőmitsemér.
Íme,akeresztebbenvan.”„Ha va la ki én utá nam akar jön ni, ta gad ja meg ma -
gát, ve gye fel a ke reszt jét, és kö ves sen en gem.” (Mk8,35.34)Csakaztkövethet-
jük,akitszívbőlszeretünk;ámerreamiszeretetünkkelnemvagyunkképe-
sek,de„szí vünk be áradt az Is ten sze re te te a ne künk ada tott Szent lé lek ál tal”
(Róm5,5).S„mert Is ten sze re tet” (1Jn4,8),látássáleszahit,areménybetel-
jesül,ám„a sze re tet so ha el nem mú lik”,mertIstenöröklényege:„…a leg na -
gyobb a sze re tet” (1Kor13,8.13).PassiójaelőttJézusüzentHeródesnek:„Íme,
ma és hol nap ör dö gö ket űzök ki, és gyó gyí tok, de har mad nap be vég zem kül -
de té se met.” Smegindokoltaafővárosítéletét:„…hány szor akar tam össze gyűj -
te ni gyer me ke i det…, de nem akar tá tok!” (Lk13,32.34)Húshagyókeddenígy
tanít:„Rá ve het né tek-e a nász né pet, hogy böj töl jön, amíg ve lük van a vő le gény?
De… ami kor el vé te tik tő lük… böj töl ni fog nak.” (Lk5,34.35)Hamvazószerdán,
anegyven(hétköz)napiböjtkezdeténezttanácsolja:„…böj tö lé se det ne az em -
be rek lás sák, ha nem Atyád, aki rejt ve van”! S„gyűjt se tek ma ga tok nak kin cse -
ket a menny ben… Mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is.” (Mt6,18.20.21)
Mineamagunkkedvéretartsunkböjtöt,gyémántkeményszívvelsírva,ha-
nemengedelmeskedjünkazÚristenszavának:„Igaz sá gos íté le tet hoz za tok,
sze re tet tel és ir gal ma san bán ja tok egy más sal! …és ne ter vez ze tek egy más el -
len ma ga tok ban sem mi rosszat!” (Zak7,9.10)Beteljesülmindenpróféciaböjt
végére:JézusazAtyátóljön,ésőhozzámegy.„Ami kor fel eme li tek az Em ber -
fi át, ak kor tud já tok meg, hogy én va gyok… Ami kor eze ket mond ta, so kan hit -
tek ben ne.” (Jn8,28.30)Bélsaccarkirálylakomájánbálványimádásésistenká-
romlásfolyt.ÁmazélőIstenírásbaadtaítéletét:„me né me né te kél ú-par szin”
(Dán5,25),azazszámbavettekirályságát,ésfeloszlatta;megmérteéletétmér-
legén,éskönnyűnektalálta.„Mérlegeden,örökUrunk,/Mindkönnyűnek
találtatunk./Igazságodmérlegére/HulljonJézusdrágavére!”(EÉ524,2)

g GaraiAndrás

hETIÚTrAVALÓ

Vannakembertformáló,sorstorzító
dolgok,kényszerhelyzetek,balesetek,
családi tragédiák, tőlünk független
események,amelyekkeményenbe-
levágnakazéletünkbe.
Ha egy bizonyos kort megérsz,

észrekellvenned,hogysokszor–saj-
nosmajdnemmindigutólag–találsz
olyanpillanatokat,amelyeketelsza-
lasztottál,hogysikeresenátmássza
nagynálisnagyobbnaktűnőakadá-
lyokon, bajokon. Erőtlenség, belső
vakságokán.
Jóbarátomazttartja,hogyahiú-

ságalegnagyobberő,amelyelőrevi-
het. Eleinte csóváltam a fejemet a
gondolatra,deegyreinkábbtapasz-
talom,hogyokosfelismerés.
Haahiúságodviszarra,hogyjót

tegyél,mertaznekedisöröm,szerin-
temrendbenvagy.Hasegítettélva-
lakin, és este, mondjuk, fogmosás
közben, a szokásos napi önelszá-
molásodnál eszedbe jut, felemelő
érzésajutalmad.Ígykönnyebbelfe-
lejteni, hogymennyi lábnyom van
rajtad.
Vasszigorralneveltbennünketa

sohanemfeledhetőFo dor Ti va dar
tanító úr, még idős korában is.
Egyiklátogatásomalkalmával,mi-
közben vesébe látó szemeit rám
szegezte, így szólt: „Észrevetted,
fiam,hogyavilágkörülöttedsegít-
ségértkiált?Haszázkarodlenne,az
iskevés,hogymegfogjmindenfe-
lédnyúlókezet!Nemönzés,haa
magadöröméért segítesz!Nyitott
szemmelésszívvelélj!”

Ismeredaztabefelényílóelégedett-
séget,amikorlátod,hogyaszomszéd
nénikéményemindennapfüstöl,mert
egyszekérfávalmegmentettedőtatéli
hidegtől?Vagytudod-e,milyenérzés
koncertrőlhazafeléjövetarragondol-
ni, hogy a hallgatóság nagy részét
megkönnyeztettedegy-egyjólsike-
rültkórusművel?
Azsemvoltakármilyenévem,ami-

korgerincroppantóerőlködéssel,szin-
teteljesellenszélben,hivatallal,min-
denkivel dacolva, újjáépíttettem az
iskolámat…Hiúságból…Deagyere-
kekmostszéptantermekbentanulnak.
Csökkenti-ehátatettértékét,ha

hiúságadtaazenergiáját?
Jódologkorosabb,bölcsemberek-

kelbeszélgetni,rengetegokosdolgot
tanulhatsztőlük.Azutóbbiidőben
D. Ke ve há zi Lász ló voltilyentársam.
És talán senkinek se köszönhetek
annyit,mintmeglettkorúbarátaim-
nak,Fa sang Ár pád nak, Csen ki Im ré -
nek, akikjónéhányolyantulajdon-
ságomrafigyelmeztettek,amelyeknek
egyrészét–óriásierőfeszítéssel–si-
kerültleküzdenem.Demégmindig
nemeleget.Magammaltöbbetbir-
kóztam, mint bárkivel. És közben
edződtem,erősödtem.
Mártudom,hogymivoltamotor:

„Fiam!Megkellmutatnod,hogyké-
pesvagyrá!”–ígyanyám.
Vanahiúságomnálnagyobbhi-

bámis.
Nézzlerám,ésmonddmeg:ígyis

kellekNeked?
g Dr.SchrottGéza

Nagybűnahiúság?
Bizonyosvagyokbenne,hogy–ha
nemisgyakorta,de–megesik,egy-
egy teremtmény mosolyt csal az
Atyaarcára.
Én–hálalegyenérteazÚrnak–

tanújalehettemegyilyenáldottpil-
lanatnak.
Amikorbeléptemazidősotthon

kápolnájába,márelkezdődöttami-
se.Élemedettkorúatyaültazoltár
mellettéselőttis.Utóbbikezében–
akirőlkésőbbmegtudtam,hogyki-
lencvenháromesztendős–szertar-
táskönyv,ebbőlolvastaazéppsoron
következőszöveget.Néhael-elakadt,
ilyenkoregyharmadik,agyülekezet
tagjaiközöttülőidősatya„súgott”
misézőtársának,így„segítveki”őt.
Ezaszépjelenetmegmelengettea

szívem ebben a téli hidegben. Jó
volt, igazi ajándék volt látni Jézus
testbenmegfáradt,lélekbenifjúkö-
vetőit, akiket szinte tapinthatóan
vettkörülazIstenszeretete.
Törékeny és gyönyörű pillanat

volt ez, amely ilyen egyszerűen is
összegezhető:háromtest,egylélek
Isten szolgálatában.Megható volt
látnimindeztésérezniaztatapin-
tatos,szelídszeretetet,amikörülvet-
teőket.
Ésénszinteláttam,ahogyörven-

dezazIsten.

***

Megvagyokgyőződveróla,hogya
megtérésha za té rés isegyben.Ilyen-
kor minden kitisztul és világossá
válik.Értelmetnyerésahelyéreke-
rül.Aszívbebékeésörömköltözik.
Énlegalábbisígyéltemáteztegy-

szer,nagyonrégen…
Ámazidőelszállt,azemlékmeg-

kopott.
DeIstenaközelmúltbanemlékez-

tetettrá,milyencsodálatosisaz,ami-
korvalakiigentmondazéletre.Az
életreJézusban.
Nemrégfelnőttkeresztségzajlott

atemplomban.Tulajdonképpnincs

isebbensemmikülönös.Ámezaz
alkalom mégis más volt, mint a
többi,mertalelkészszívhezszóló
beszédeésakeresztelésszertartása
utánhangosanésérthetőenhang-
zottaköszönetésabizonyságtétel
szavaamegkereszteltajkán,akinek
azarcaésaszemeisragyogottabol-
dogságtól.
Hiszem, hogy ekkor az Isten, a

szeretőAtyakebléreölelteaztagyer-
mekét,akitmikorábbanatemplom-
ajtóban kéregető hajléktalanként
tartottunkszámon…

g GazdagZsuzsanna

Szilánkok

Afótikántorképzőemeletiszobáiban
ezúttalnematanfolyamokmindig
szívesenvisszatérőhallgatóilaknak.
Mostnemfiataloktartózkodnakitt,
akikmagukénakérzikaMandák-vil-
laeredetilegtágas,asok-sokrésztve-
vőszámáraazonbantöbbnyireszű-
kösnekbizonyulótereit.Efebruári
hétvégén néhány szobát belaknak
ugyanatélitanfolyamlátogatói,bi-
zonyoshelyiségeketpedigbudapesti
gimnazistákvettekbirtokukba,akik
tanárukvezetéséveldrámapedagógi-
ávalfoglalkoznak.
Ezekben az emeleti szobákban

azonban hajléktalanok kaptak he-
lyetalecsukottharmóniumokmellett.
So han Lász ló gondnok– az intéz-
ményvezetésénekegyetértésével–
úgydöntöttugyanis,hogyakemény
mínuszokban életveszélynek kitett
embertársaitbekellfogadniebbea

sokatmegélt épületbe.Döntésével
megelőzteazországospresbitérium
felhívását, amely éppen azt kérte a
gyülekezetektőlésegyházunkintéz-
ményeitől,hogylehetőségükszerint
nyissákmegkapuikatafagyveszély-
nekkitetthajléktalanokelőtt.
ÍgykerültátmenetilegaMandák-

otthonbaegyfóticsalád,amelynek
vanugyanlakása,detűzifahíjánta-
lánmegisfagynánaksajátotthonuk-
ban.Ba lázs nak, acsaládfőnekévek
ótanincsmunkája.Kilenchónapos
gyermeküketrokonoknálhelyezték
el,őkhármanpedig–amígtudtak–
papírraléshulladékkalfűtöttek,dea
szobábanaligvolttöbbnullafoknál.

Ka ta lin szorosan öleli magához
háromésféléveskisfiát,Ba lázs kát.
AmásikszobábanJó zsef üldögélaz

ágyon.Őszüleihalálautánveszítet-
teelazotthonát,azótaazutcánél.

Alkalmimunkákbólpróbáljafenntar-
tanimagát,deazépítőiparstagnálá-
sávalőishiábavárja,hogyvalakifel-
fogadja.Ebbenahidegbenalighanem
nekiisazéletétmentimegezazát-
menetiszállás.
Az ilyenhelyzetbenmegszokott

tárgyak–kislábasokésócskaszaty-
rok–mellettottvanaBibliais.Nem
anyáronfelejtetteittvalaki,hanem
a mostani lakók naponkénti lelki
táplálékáulszolgál.Laci,agondnok
ugyanismindenesteodaülahajlék-
talanokközé,ésáhítatottartnekik.
Szokatlan,hogyezekbenaszobákban
mostnémákaharmóniumok–ám
annáltisztábbhangonszólazige.
HogyismondtaJézus?„Mert éhez -

tem, és en nem ad ta tok, szom jaz tam,
és in nom ad ta tok, jö ve vény vol tam,
és be fo gad ta tok…” (Mt25,35).

g FabinyTamás

hajléktalanok
afótiMandák-otthonban
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3.
ÉlipaphalálautánSámuellettIzrá-
elprófétájaésbírája.
Sokévteltel,Sámuelismegöre-

gedett.Sajnos,kétfianemkövetteaz
Úrparancsait,csakamagukhasznát
lesték.Ezértegykisküldöttségment
Sámuelhez.
–Temármegöregedtél,afiaidpe-

dignemateutadonjárnak.Tégyva-
lakitkirályunkká,hogyőbíráskod-
jonfelettünk,ahogyezmindennép-
nélszokás!
Sámuelnek nagyon nem tetszett

ez a kérés. Volt Izráelnek királya,
mégpedigmagaazÚr!AzIstenazon-
banutasította,hogytegyemeg,amit
anépakar.Defigyelmeztetniekellett
őket:azuralkodóharcbaviszimajda
férfiakat,adótkellfizetniük,éskemé-
nyenfogmindenkitdolgoztatni.

Anépeztsembánta.
ÉltegyKísnevűember,akinekvolt

egyszépfia,Saul.Egyfejjelmagasabb
voltmindenkinél.Egynapelkóborol-
takKísszamarai.Elküldtehátafiát
egyszolgálóval,hogykeressékmeg
őket.Dehiábafáradtak,nemtalálták
azállatokat.Márépphazaakartak
menni,amikoralegényeaztmond-
taSaulnak:
–EbbenavárosbanvanazIsten

embere.Menjünkelhozzá,őbizto-
santudja,holvannakaszamarak.
Ígyistettek.
ElőzőnapSámuelnekazÚrmeg-

üzente,hogyegy,aBenjáminföldjé-
ről származó fiatalembert válasz-
tottkianépkirályává,őtkenjefel.
AmikorSaulésszolgájabeérteka

városba,találkoztakSámuellel,akiaz
áldozóhalomraindult.

–Monddmegnekem,hollakika
látó!–kérteSaul.
–Énvagyokaz.Gyertekfelvelem

az áldozóhalomra, és egyetek ma
velem!Holnapreggelmajdelbocsá-
talak,ésválaszolokakérdéseidre.A
szamarak miatt pedig ne aggódj,
mertmegvannak.
Ígyistettek.Azáldozativacsora

utánhazamentek.Beszélgettek,majd
lefeküdtekaludni.
Sámuelkoránreggelfelébresztet-

teSaultéslegényét.Kikísérteőketa
városból.Atelepülésszélénaprófé-
taegykorsóbólolajatöntöttafiúfe-
jére,ésígyszólthozzá:
–EzennelfelkenttégedazÚraz

örökségefejedelmévé.

Me lyik úton in dul jon el Saul és
szol gá ja, hogy az ál do zó ha lom ra
jus son?

KedvesGyerekek!

Szerkesztette: BodaZsuzsa
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gyErmEkvár

b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk ban Sá mu el pró fé ta éle tét ele ve nít jük fel.
A so ro zat min den ré szé ben ta lál hat tok egy-egy rejt vényt is, ezek nek
a he lyes meg fej té sét küld jé tek el a vé gén össze gyűjt ve szer kesz tő sé -
günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői
út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

Egyszervolt,holnemvolt,éltvala-
holegyszegényember.Voltegyki-
csiháza,négyfia,háromlánya.Föl-
detnemadottnekiIsten,favágással
keresteakenyerét.
Deannakisvégelett,amikorágy-

nak esett egy szomorú napon, és
olyangyöngénekéreztemagát,mint
egyesztendősgyermek.No,voltsí-
rás-rívásaszegényemberházában.
Mileszmostvelük?Odahívattaasze-
gényemberalegöregebbfiát.
–Eredj,fiam,Péter,keressvalami-

lyen szolgálatot, ne pusztuljatok
éhen!MajdcsakmegsegítazIsten.
Péterneksekellettkétszermonda-

ni. Édesanyja tett a tarisznyájába
egykarajkenyeret,snagykönnyhul-
latásokköztútnakbocsátotta.
Ment, mendegélt a fiú hegyen,

völgyön.Estérekelvenagyfalutor-
nyátpillantottamegmessziről.Safa-
luszélidomboldalonottpihentegy
kopottöltözetűvándor.
–Adj’isten,bátyámuram!–kö-

szönttisztességtudóanPéter.
–Fogadjisten,fiam!Mijáratban

errefelé?
Szóbólszólett.Miretovábbindul-

tak,Pétermáravándoremberszol-
gájavolt.Anagyfalubankértekéjsza-
kai szállást. Először egy hatökrös
gazdaházánál,deaznemadott.Az-
tánegyözvegyasszonyházánál.Az

szíves szeretettel vendégelte meg
őket azzal, ami a szegénységéből
tellett.Avándoremberelbeszélgetett
veleafalusorsáról,Pétermegelját-
szott az apró gyerekekkel. Aztán
nyugovóratértek.DecsakelállPéter
szeme-szája,amikoravándorember
a holdvilágnál egy marék aranyat
teszkiazasztalra.
–Hej,haazenyémlenne–sóhaj-

tozottagyerek.–Demajdmegsegít
azIsten.
Avándorembercsakpróbáraakar-

tatenniakisszolgáját,sreggelelé-
gedettenindulttovábbvele.Dené-
hányaranyatottfelejtettajószívűöz-
vegyasszonynak. Így ment ez né-
hánynap.Avándorembermegsze-
rettekisszolgáját,mertszorgalmas,
szíves, becsületes volt, és segített
máson, ahol csak tudott.Deegyik
reggelnagyonszomorúnaklátta.
–Milelt,Péterfiam?

–Jaj,édesgazd’uram,otthonjár-
tamálmomban,ésédesapámláttam
kiterítve,akistestvéreimmegkenyér
utánsírtak.
–Hazakellenenézned,fiam.De

menjbeútközbenakirályvárosába,
menjfölapalotába,vanottnekemjó
emberem,attólkérdabéredet.
Leveletírtavándorember,odaad-

taafiúnak.Elbúcsúztakszépen,sab-
banmaradtak,hogyhaodahazaPé-
termindenteligazított,apalotánálúj-
ratalálkoznak.
Csakazonaggódottagyerek,ho-

gyaneresztikőtbeabbaafényespa-
lotába.Debezzegelámult,amikoraz
úrmégtisztelgettis,amintalevelet
meglátta. Leültették egy csillogó,
ragyogóteremben,elvettékalevelet.
Aztán csak sürögtek-forogtak kö-
rülötte, s azon vette magát észre,
hogyújcsizmaalábán,újgúnyaraj-
ta.Úgyfelöltöztették,hogyabírófi-
átseszebben.Hátmégatarisznyá-
jábamennyi jótbeletettek!Meg is
itatták,etették.Stízaranyvoltará-
adás,hogyarracsakvigyázzon,azon
hívjondoktortazédesapjához,lássa
eltestvéreitmindennel,amikell.
–Deszéplettél,kislegény!–cso-

dálkozottráazőrállóvitéz,amikor
akapubanviszontlátta.
–Hátkinevébenjártamel?–tört

kiPéterbőlakérdés.
–Ej,öcsém,hátakirályfinevé-

ben!Azjárjamostazorszá-
got szegény vándor

ruhájában,hogy
megismerjea
népét,meg-

tudja,holvan-
nakbajok,holkell
segíteni.

Meséljemtovább?Úgyis
kitaláljátok. Meggyógyult a

szegényember.Nemisszegényem-
bermár,vanszépháza,földje.Aleg-
öregebbfiaottvitézkedikakirályfi
szolgálatában.Megkérditőlenéhaa
gazdája:
–Hej,Péter,emlékszelmégarra,

amikor vándorember voltam?Hát
amikorelőszörküldtelekapalotába?
–Emlékszem–mosolyogPéter.–

Nemtudtam,miértnyílikmegelőt-
temmindenkapu,miértlátnakúgy
elmindenjóval,miértöltöztetnekúj
ruhába,miérthúznakújcsizmátalá-
bamra. Aztán tudtam meg, hogy
azért,mertakirályfiánakanevében
jártam.
Ugye,gyerekek,nemisutolsódo-

logakirályfiánakanevébeneljárni!
És higgyétek el, mindnyájatoknak
ilyendolga lehet,haelszegődtöka
legnagyobb Király Fiának, Jézus
Krisztusnakaszolgálatába!

g TúrmezeiErzsébet

b Ez év feb ru ár 14-én ün ne pel né szá za dik szü le tés nap ját Túr me zei Er -
zsé bet, aki egész éle té ben Is tent és Jé zus Krisz tust szol gál ta. Azo kat
a nőket, akik ilyen szol gá la tot vé gez nek, di a ko nisszák nak hív juk. Túr -
me zei Er zsé bet te hát di a ko nissza volt, de ver se ket is írt és for dí tott.
Ezen kí vül gyer me kek nek gyer mek bib lia kört ve ze tett. 1994-ben
Ra gyog ja tok, szép csil la gok! cím mel je lent meg az a köny ve, amely ben
gye re kek nek szó ló kis tör té ne tek, me sék ol vas ha tók. Az aláb bi me -
se is eb ből va ló – ez zel em lé ke zünk a száz éve szü le tett evan gé li kus
di a ko nisszá ra.

Avándorember
kisszolgája
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Jé zus egyik gyó gyí tá sá ról ol vas -
hat tok az aláb bi ak ban. Az ere deti
le írást Lu kács evan gé li u má nak 17.
fe je ze té ben ta lál juk a 11–19. ver sek -
ben. He lyen ként hi ány zik egy-egy
szó. Ki kell  vá lasz ta no tok, hogy a
két meg adott le he tő ség kö zül me -
lyik az oda il lő. Ha jól ol dot tá tok
meg a fel ada tot, a he lyes sza vak
előt ti be tűk ből egy mon da tot ol vas -
hat tok össze. Hogy szól?
AmikorJézusútonvolt…(f Jeru-

zsálem–é Betlehem)felé,Samária
és…(z Egyiptom–oGalilea)között
haladtát.Amintbeértegy…(n fa-

luba–u templomba),szembejöttve-
letíz…(m vak–t leprás),akiktá-
volmegálltak,éskiáltozvakérték:
– Jézus, Mester, … (e gyógyíts

megminket–o könyörüljrajtunk)!
Amikormeglátta őket, így szólt

hozzájuk:
–…(g Álljatokfel–s Menjetek

el),ésmutassátokmegmagatokata
…(a papoknak–d orvosoknak)!
Ígyistettek.Amígodaértek,meg-

tisztultak. … (a Mindegyikük – h
Egyikük) pedig, amikor látta, hogy
meggyógyult,…(á visszatért–b ha-
zament),ésfennhangondicsőítetteIs-

tent.Arcraborult…(k azotthoniká-
polnájában–l Jézuslábánál),éshálát
adottneki.…(a Samáriai–fGalileai)
volt,vagyisarrólavidékrőlszármazott,
amelyneklakóitazsidóklenézték.…
(üAfőpap–a Jézus)ekkorígyszólt:
–Nemtízengyógyultakmeg?Hol

vana…(d többikilenc–p hiányzó
egy)?Nemakadtmás,akivisszajött
volnamegköszönniésdicsőíteniazIs-
tent,csak…(n kilenc–á ezazegy
idegen)?Keljfel,menjel,a…(s hited
–ú pénzed)megtartotttéged.
Meg ol dás: …………………………….
……………………………………………

Jézuscsodatétele
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Azelőttünkállóegy-kéthónapbanbe-
fejeződnekagyülekezetitisztségvise-
lő-,ígyapresbiterválasztásokis.Gyü-
lekezeteinkbenazoltárelékimennek
amegválasztottpresbiterek,ésesküt
tesznek. Fennhangon vagy halkab-
ban,deszólmajda–reménységsze-
rint–szívbőlmondottesküszövege:

Én,N.N.esküszömazélőIstenre,aki
Atya,Fiú,Szentlélek,egyigazIsten,
hogypresbiterkéntJézusKrisztusba,
ameghaltésfeltámadottélőÚrbave-
tetthitbenélek,eztahi tet és a jó lel -
ki is me re tet meg tar tom. Eze ket szóban
éscselekedetbenképviselemésta ní -
tom, hogy jó szol gá ja le hes sek Krisz -
tus Jé zus nak, ésmagamisaz igaz ta -
ní tás igé jé vel táp lál ko zom, amely nek
kö ve tő je let tem. Pél dá ja le szek agyü-
lekezetnekéskörnyezetemnek,be -
széd ben, ma ga vi se let ben, sze re tet -
ben, hit ben, tisz ta ság ban. Bűn től
tisz ta ke ze ket fel emel ve imád ko zom,
ké tel ke dés nél kül. Tö rek szem az igaz -
ság ra, ke gyes ség re, hit re, sze re tet re,
áll ha ta tos ság ra, sze líd lel kű ség re.Ma-
gam fedd he tet le nül élek,éshá zam
né pét igyekszemjól ve zet ni.ASzent-
lélekerejéveléssegítségévelmeg har -
co lom a hit ne mes har cát, és meg ra -
ga dom az örök éle tet, amely re azén
mennyeiAtyámel hí vott. Istenengem
úgysegéljen.Ámen.

Halelkészekvagyújraválasztottpres-
biterekisolvassákeztacikket,akkor
lelkiszemeimelőttlátom,hogyelsá-
padnak.„Minthanemerreaszöveg-
reemlékeznék,minthaazAgen dá ban
más lenne”–gondolják,mondják.
Igazukvan.Eznemmás,„csak”egy
bibliaiszövegbőlösszeállítotteskü.

Dehogyadőltbetűsszavak,monda-
tokforrásátismegadjam:
1Tim1,19a: „Tartsd meg a hi tet és

a jó lel ki is me re tet…”
1Tim2,8: „…a fér fi ak min de nütt

bűn től tisz ta ke ze ket fel emel ve imád -
koz za nak… ké tel ke dés nél kül.”
1Tim3,9–12: „…akik ben meg van

a hit tit ka tisz ta lel ki is me ret tel. De
eze ket is meg kell vizs gál ni előbb,
csak ak kor szol gál ja nak, ha fedd he -
tet le nek. …akik a ma guk há za né pét
jól ve ze tik.”
1Tim4,6: „Ha eze ket ta ní tod a test -

vé rek nek, jó szol gá ja le szel Krisz tus Jé -
zus nak, hi szen a hit és az igaz ta ní -
tás igé i vel táp lál ko zol, amely nek kö -
ve tő jé vé let tél.”
1Tim4,12: „…légy pél dá ja a hí vők -

nek be széd ben, ma ga vi se let ben, sze -
re tet ben, hit ben, tisz ta ság ban.”
1Tim6,11–12: „Te pe dig, Is ten em -

be re… tö re kedj igaz ság ra, ke gyes ség -
re, hit re, sze re tet re, áll ha ta tos ság ra,
sze líd lel kű ség re. Har cold meg a hit
ne mes har cát, ra gadd meg az örök
éle tet, amely re el hí vat tál…”

„Szerencsére” az Agen da szerinti
presbiterieskühivatalosszövegeez:

„Én,N.N.esküszömazélőIstenre,aki
Atya,Fiú,Szentlélek,egyigazIsten,
hogypresbiteritisztségembenegyhá-
zunktörvényesrendjételfogadomés
megtartom;gyülekezetünkbelsőbé-
kéjétőrzömésépítem;ebbenegyhá-
zielöljáróimatkészségesentámoga-
tom;magamispéldásanélek,éstiszt-

ségemmeljárófeladataimatlegjobbtu-
dásomszerint,hűségesenvégzemel.
Istenengemúgysegéljen.Ámen.”

Bennempedigkérdésekszületnek.
Az Agen da szerinti esküben szá-
momraatalányokakövetkezők:
Miértcsakapresbiteritisztségben

kellegyházunktörvényesrendjétel-
fogadni,megtartanistb.?Az„átlag”
gyülekezetitagnaknemkellene?Ha
igen, akkor miért kell ezt külön
hangsúlyozniapresbiterekfelé?
Egyházunknak mi a törvényes

rendje?Kitudja?Azsinatitörvények
gyűjteménye?
Mivanakkor,haazegyháztörvé-

nyes rendje egyszer úgy módosul,
hogybibliaelleneslesz?Akkormivan
azeskümmel?
Ha gyülekezetünk belső békéje

hamis béke, akkor azt miért kell
őriznemésépítenem?
Nekemmintpresbiternekkikaz

egyházielöljáróim?Holvanezleír-
va? (Tapasztalataim szerint aMa-
gyarországiEvangélikusEgyházban
szolgálópresbitereknemtudják,kik
azegyházielöljáróik.)
Mikatisztségemmeljárófelada-

taim?Jelentkezzenazapresbiter,aki-
nekeztmármegmondták!
Egyébkéntpedigsenkineksemmi

közehozzá,hogyJézusKrisztusszemé-
lyesmegváltómmávált-evagysem–
következhetazagendabeliszövegből.
Gondolkodjunk!

Amanaponszívbőljövőeskümon-
dást,akövetkezőhatévrepedigál-
dottszolgálatotkíván:

g GarádiPéter
le kö szö nő fel ügye lő és pres bi ter

Esküszünk

– Hogy jött az öt let, hogy el vál lal -
ják ezt a nem kis mun kát?
–Januárban–februárbannemna-

gyonszokottmunkámlenni,smár
vagykétévenézegetem,hogynincs
túljóállapotbanatemplomfestése.
Tavaly, ahogy elnéztem a falakat,
meginteszembejutott,hogymegkel-
lene már csinálni, de mivel akkor
érettségiztem–korábbancsakszak-

munkás végzettségemvolt–,nem
maradtráidő.
Idénazonbanmárakarácsonyiasz-

talnáliserrőlfolytaszó,smegemlí-
tettem, hogy januárbannekilátnék.
Csak kértem a sógoromat,Zsoltot,
hogyadjonkölcsönállványt,hiszen
hatalmasafelület,nagyabelmagas-
ság,ezeketafalakatnemlehetlétrá-
rólelérni,idekomolyállványzatkell.

Aválaszaazvolt,hogykölcsönnem
ad, viszont elvállalta, hogybeállvá-
nyozzanekem.Enélkülnemistudtuk
volnaelvégezniamunkát.

– Önök mind ket ten vál lal ko zók?
–Igen.
–Az em be re it is a sa ját zse bé ből fi -

zet te?
–Akitkikellettfizetni,aztigen,de

azigazságaz,hogyamikorazembe-
reimmegtudták,hogyholéshogyan
vállaltamelamunkát,alegtöbbjük
úgydöntött,hogymunkadíjnélkülis
megcsináljákőkis,vagyisnemkel-
lettnekikfizetnem.

– Kü lön kö szö net ér te, hi szen ők –
el len tét ben Ön nel – még csak nem is
tag jai a gyü le ke zet nek, te hát alig ha
kö tőd nek eh hez a temp lom hoz. Ön
val lá sát gya kor ló, evan gé li kus csa lád -
ból szár ma zik?
–Hívőkeresztyéncsaládbannőt-

tem fel, de nem evangélikusként,
mivelengemreformátusnakkeresz-
teltekErdélyben,ahol születtem, s
ahol a gyermekkoromat töltöttem.
Ott is konfirmáltam.Csak amikor
megnősültem, akkor települtemát
Magyarországra.Smivelafeleségem
ebbeatemplombajárt,ígyidekerül-
teménis,azuglóigyülekezetbe.

– Eb ben a ne héz gaz da sá gi hely zet -
ben, ami kor a vál lal ko zók tól oly sok
pa naszt hal lunk, Önök fi zet ség nél kül
el vál lal tak egy ek ko ra mun kát. Ennyi -
re jól megy az üz let?
–Köszönöm,nempanaszkodom,

denemezértvállaltamel!Úgyvagyok
ezzel, hogy az egyházadót így is,
úgyisfizetnikell.Énazonbansoha
életembennemúgyfizettem,ahogy
aBibliábanelővanírva–vagyishogy
mindigmindenkeresetembőlszigo-
rúanbefizettemvolnaakapottpénz
tízszázalékát–,hanemmindigúgy,
ahogy módom volt. Most viszont
adódottegylehetőség,súgygondol-
tam, hogy kicsit visszabillentem a

mérleget.Vagyiskifizettemegykis
egyházadót…

– Mi lyen ér zés lesz mos tan tól be -
lép ni ab ba a temp lom ba, ame lyik
nem csak meg újult, meg szé pült, de az
Ön ke ze mun ká já nak nyo mát vi se li?

– Igazából nem leszmás érzés.
Nemtartoméneztolyannagydolog-
nak,snemisazértcsináltam,hogy

mostvalaminagytettethajtsakvég-
re.Egyszerűenbántottaaszememet
a„rendetlenség”Istenházában.Más-
résztmeg:elégbűntkövetelazem-
berahhoz,hogynéhavalamijótis
cselekedjen!–tet te hoz zá vé ge ze tül

ha mi sí tat lan er dé lyi böl cses ség gel
Ba logh Csa ba.

g GyarmatiGábor

Vigyázat!Frissenfestve!
b „Vigyázat! Frissen festve!” – akár egy ilyen szö ve gű táb lát is ki le het ne

ten ni a bu da pest-zug lói evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má nak ha tal mas,
ol tár előt ti bolt ívé re, amely egy há zunk ban – leg alább lá tás ból – csak -
nem min den ki nek is me rős lehet. Ha más hon nan nem, ak kor a leg újabb
ki adá sú, bor dó kötésű éne kes köny vünk elülső borítóján ta lál ha tó
kép ről. S hogy mi ért kell a fes tés re fi gyel mez te tő táb la? Mert, mint ha
csak egy mo dern ko ri me sé be csöp pen tünk vol na, a gyü le ke zet egyik
tag ja gon dolt egyet, és úgy dön tött, hogy – kü lö nö sebb te ke tó ria és
fi zet ség nél kül - ki fes ti a temp lo mot. A kö zös ség és lel ké szei, Ta másy
Ta más és Ta másy Ta más né per sze öröm mel vet ték a fel aján lást, és min -
dent meg tet tek, hogy a hir te len jött le he tő ség hez biz to sít va le gyen min -
den fel té tel. S mert – úgy lát szik – nem csak a rossz, de a jó pél da is
ra ga dós, a vál lal ko zó al kal ma zot tai kö zül is többen öröm mel, fi zet -
ség nél kül vál lal ták el a fel ada tot. 

Interjúalanyunk: Ba logh Csa ba szo ba fes tő, aki só go rá val, Né meth
Zsolt tal együtt fő sze rep lő je volt en nek a szo kat lan si ker tör té net nek

A hallgatóság többségében laiku-
sokbólállt,akiknekazegészségügy
abetegvagyahozzátartozóoldaláról
ismerős.Hasznosvoltmegismernia
gyógyító-segítőfoglalkozásbanállók
tapasztalataitsmegtudniegyik-másik
doktorrólkeresztényelkötelezettségét.
Szóvoltarról,hogyalelkibajoktesti
tüneteketisokozhatnak;hogyaKrisz-
tus-hitnek a gyógyulásban milyen
szerepelehet;éshogymilyenténye-
zőkvezethetnekkiégéshez.
Néhányérdekességazelhangzott

példákból:egymegvakultnővissza-
nyertelátását,miutánszerviokhíján
a pszichoterápia feltárta vakságá-
naklelkihátterét:nemtudjaelvisel-
ni,hogyharmadik,legkisebbgyerme-
kétisfelvettékazegyetemre,ésígy
egyedülmarad.Akecskemétikórház-
banrégótaműködnekolyanklubok,
amelyekaradikálisműtétenátesettek
számáranyújtanaklelkitámaszt.Pél-
dáulazok,akiknekavastagbelétkive-
zették,vagyakikelvesztettékazem-
lőjüket,egymásközöttkönnyebben
megnyílnak.

Segítségetjelenthetnekatúlterhelt
kórháziszemélyzetnekazönkéntesek,
akikmegfelelőirányításmellettabe-
teglátogatásba kapcsolódhatnak be.
Feltételahosszabbtávúelkötelezett-
ség,hiszenabetegszámárafontosaz
állandóság.Akicsaknyáriszabadsá-
gábólszeretneegy-kéthetetfelajánla-
ni,azpéldáuladaganatosgyerekek
„bátortáborába”jelentkezzen.
Kecskemétenarendszerváltásóta

vanlehetőségükabetegeknekalel-
kigondozásigénybevételére.Ezaszol-
gálat–ahelyilelkészekesetenkénti
látogatásamellett–15éveszervezett
keretekben,reformátuskórházlelké-
szekkelzajlik.Ajelenlegifejlesztések
eredményekéntfolyamatbanvanaz
ökumenikuskápolnakialakítása.
Könnyeket csalt a szemekbe az

egyikidős,súlyosbeteghallgatóhoz-
zászólása,akiarrabuzdított,hogyne
várjunkemberfelettitetteketazorvo-
soktól,detekintsükőketIsteneszkö-
zének,imádkozzunkértük,ésbízzunk
tapasztalatukban,szaktudásukban.

g HulejEnikő

Teológiaiest
atesti-lelkiegészségről

b Több mint két év ti ze des ha gyo má nya van Kecs ke mé ten, hogy feb ru ár
és már ci us ele jén evan gé li kus–re for má tus teo ló gi ai es té ken gyűl nek össze
a hí vek. Feb ru ár 7–9. kö zött Spi ri tu a li tás és egész ség cím mel teo ló gu -
sok – evan gé li kus rész ről dr. Joób Má té –, va la mint a Bács-Kis kun Me -
gyei Ön kor mány zat Kór há zá nak ve ze tő fő or vo sai tar tot tak elő adást és
kor re fe rá tu mot.
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b A veszt fá li ai gyö ke rű evan gé li kus
Spil len berg csa lád az 1540-es
évek ben te le pe dett le Lő csén.
Meg sza kí tás nél kül száz öt éven át
(1598–1703 kö zött) e csa lád or vos
tag jai vé gez ték a pol gá rok gyó gyí -
tá sát: Spil len berg Sá mu el, fia,
Dá vid (1627–1684) és uno ká ja, if -
jabb Dá vid (1662–1703) te vé -
keny sé ge ré vén or szá gos hí rű
or vos di nasz ti át al kot tak.

A16.századmásodikfelénekma-
gasszínvonalúkulturálisköz-
pontjai a Felvidék (Lőcse,
Késmárk, Selmecbánya
stb.)protestánstöbbségű
városainak iskolái vol-
tak. Lőcse egyébként
híresvoltmárekko-
riban isoktatásáról:
aprotestánsakadé-
mia(főiskola)létesí-
téseisittkezdődött
meg,ámazépítke-
zést 1580.decem-
ber31-énI. (Habs -
burg) Ru dolf király
betiltotta.
SpillenbergDá-

videvangélikuslel-
készfia,Spillenberg
Sámuelmáralőcsei
iskolában kitűnt ki-
vételesszellemiképes-
ségeivel. 1592–1597 kö-
zötta„Thurzó-alapítvány”
adtalehetőséggelélveLőcse
városköltségéntanultkülföl-
diegyetemeken:Wittenbergben,
Görlitzben,Bázelben.1598.január
26-ánutóbbihelyenavattákorvos-
doktorrá.DisszertációjaaThe ses de
Mor bo Hun ga ri co Qu as … Pro Gr adu
Doc tora tus in Ar te Me di ca con se -
quen do pub li ce dis cu ti en das pro po -
nit… címetviselte.Ebbenaművében
rögzítetteaztatételét,hogy„abeteg-
ségnekazokaitnemcsaktestünkben,
hanemalelkünkbenisviseljük”.
1598tavaszánRegensburgbantar-

tózkodott,ezutántértcsakhazaLő-
csevároskérésére,aholeztkövető-
enorvoskéntdolgozott.
1600.július27-énaziglóitorony

csúcsáraírtaakövetkezőverset:

Mint ami ként e tí zes fa de rék áll test -
ben erő sen / s szép ko ro ná ja fe jét ég -
re me resz ti hí ven: / úgy áll jon, pol gá -
rok, eré nye tek is szí ve tek ben, / ám de
szi lárd hi te tek ég be vi gyen ti te ket.

ElsőfeleségeDir ner Já nos iglóibí-
ró leánya, Ju dit volt (1615 előtt
meghalt).1616.április24-énmásod-
szorismegnősült:Cle ment is Mag -
dol nát, Cle ment is Mi hály (?–1621.

március4.,Lőcse)lőcseifőbíróle-
ányátvettefeleségül.
1605-ben megyei orvosi tiszte

melléLőcsevárosszenátorávává-
lasztották.1615.október20-ánPrá-
gábanII. (Habs burg) Má tyás tól címe-
resnemesleveletkapottadományul.
LőcseésSzepesvármegyefőorvo-

savolt.1610-bengrófThur zó György
nádorfőorvosakénttevékenykedett,
majdBeth len Gá bor fejedelemudva-

riorvosávánevezteki.1619márciu-
sában orvosi konzíliumra hívták
BécsbeII.(Habsburg)Mátyássúlyos
betegségénekgyógyítására.II. Rá kó -
czi György erdélyifejedelmetistöbb-
szörkezelte.
SpillenbergSámuelLőcsevárosfő-

orvosakéntírtameg1622-benapes-
tisfertőzésellenivédekezésrőlszóló
orvosiszakkönyvét,segyidejűlegje-
lentette meg latin, illetve német
nyelven.Esúlyosjárványelleniküz-
delemkiválómagyartudósavolta17.
században.

A tudás igazi értelme az
erkölcsiéletteljességéreva-
ló törekvés: a híres és
megbecsült tudós or-
vosdoktor ennek je-
gyébenegyversében
tetthitetaföldiéle-
tetkövetőboldog
örökéletmellett:
Is te ne sen halj
meg, tö re ked jél
er re s el éred /
men ten a leg főbb
jót, mit sza na -
szét ke re sel.
Bátyja, Spil -

len berg Já nos
kassai festőmű-
vész1638-banké-
szítetteelSpillen-
berg Sámuel olaj-
vászon portréját.

(Az ere de ti fest mény
a Ma gyar Nem ze ti

Ga lé ria ál lan dó tár la -
tán lát ha tó. – A szerk.)
Érdekesmódon,bárSpil-

lenbergSámuelkoránakegyik
legnevesebborvosavolt,emlékét

valójábanegyipartörténetitetteőr-
ziamainapig is.Magyarországon
ötödikként alapított papírmalmot
1613-ban Szepestapolcán (Szepes
vármegyében).
AszepességiTeplicpapírmalom

különlegesszerepettöltbeapapír-
és vízjeltörténeti kutatásokban.
1615.október2-ánkeltazapapír-
malomlétrehozását(Lőcsevárosá-
nakugyancsaketárgybanezévja-
nuár2-ánkiadottengedélyét)átíró
királyiszabadalom,amelyengedé-
lyezteSpillenbergSámuelszámára
aLőcséheztartozóTeplic-völgyben
–arégigabonamalomátalakításá-
val–papírmalomlétrehozását.El-
lentételezésként évi negyven fo-
rintfizetésérekötelezteadoktorta
kincstár részére,Lőcsevárosának
pedigmeghagyta,hogyazelsőalka-
lommalmegszabottbértajövőben
semmiszínalattseemelhesse.Sőt
aszabadalomaztiskimondta,hogy
a Felvidéken negyven éven belül
senkimásilyenjogosítványhozne
juthasson.Ezaz1615-benkapottki-
rályiprivilégiumegyedülállóapa-
pírgyártásmagyartörténetében.
AzáltalakészítettpapírtelőbbLő-

csevároscímerével,későbbpediga
saját családja címeréből szerkesz-
tettvízjellelláttaelazalapítólőcsei
orvosdoktor.Utóbbapapírvízjelea
hármashalombólkiemelkedőkettős
keresztvolt,melyrekétfelőloroszlá-
nokágaskodnak,fölöttepedigkilenc-
ágúkoronavoltlátható.
1697-től a kincstár tulajdonába

mentát apapírmalom, s 1885-ben
még üzemelt. Európában egyedül
voltképes272évenáteredményesen
működni!Azeurópaiszakirodalom-
ban is közismert Teplic rendkívüli
ipartörténetiértékamagyarországi
papírtörténetben.

g Spilenberg-Diószegi
GyörgyAntaldr.

hitéstudásSpillenbergSámuel
lőcseiorvoséletművében

Evangélikusistentiszteletadunatelevízióban
Február19-én,ötvenedvasárnapján11órátólistentiszte-
letetláthatunkfelvételrőlaDunaTelevízióbanKolozsvár-
ról.IgéthirdetAdorjáni Dezső Zoltán püspök.
(Ismétlés:12.10/DunaWorld.)

Evangélikusműsorokamagyartelevízióban
Február19-én,vasárnap10.45-korazm1-enEvan gé li kus
if jú sá gi mű sort láthatnak,melyetazm2-n13.45-kormeg-
ismételnek.

Február19-én,vasárnapÚt mu ta tó – Két evan gé li kus gim ná zi um igaz -
ga tó ja címmelportrétláthatnakdr. Roncz Bé lá ról.Azadásazm1-en10.50-
kor,azm2-n13.50-korkezdődik.

h i r d e t é s

Spil len berg Sá mu el arcképe 1638-bólÖtvened vasárnap (Esto mihi). Liturgikus szín: zöld. Lekció: 1Kor 13,1–13;
Ám 5,21–24. Alapige: Jn 9,39–41. Énekek: 441., 503.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BenceImre;Fébé, II.,
Hűvösvölgyi út 193. de.10.(úrv.)GertrudHeublein;Sarepta, II., Modori
u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.
de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de.10.(összegyülekezésnapja)DonáthLászló;du.2.BaranyiFerencköl-
tővel Fülöp Attila beszélget; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10.
(családi)HokkerZsolt;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.Solymár
PéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)Gerőfinédr.Brebovszky
Éva;de.11.(úrv.)CselovszkyFerenc;du.6.SmidéliuszGábor;Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)
PelikánAndrás;du.6.(dzsesszistentisztelet);Józsefváros, VIII., Üllői út
24. de.fél11.(úrv.)SzabóBertalan;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák,
úrv.)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.Szabó
Bertalan;Ferencváros, IX., Haller u. 19–21., I. emelet de.11.(úrv.,énekes
liturgia)KoczorTamás;Gát u. 2. (katolikus templom) du.6.(vespera)Bolba
Márta, liturgus: Muntag Lőrinc;Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.BlázyÁrpádné;
de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpád;XI.,
Németvölgyi út 138. de.9.dr.BlázyÁrpád;Egyetemi és főiskolai gyü le -
ke zet, XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 6. (labirintus istentisztelet);
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.10.(úrv.)KeczkóPál;negyed
12.KeczkóPál;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.GrendorfPéter;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; du. 6. (zenés áhítat) Kovács Áron;
Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de.10.PonicsánErzsébet;Rákos szent -
mihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.(úrv.)GyőriGábor;Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de.fél11.dr.AgodAnett;Mátyásföld, XVI., Prodám u.
24. de.9.dr.AgodAnett;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.Nagyné
SzekerÉva;Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzeker
Éva;Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de.10.DeákLászló;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83.
(református templom) de.8.DeákLászló;Kispest, XIX., Templom tér
1. de.10.SzéllBulcsú;XIX., Hungária út 37. de.8.SzéllBulcsú;Pest erzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.
fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.10.SolymárGábor;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Sorok sár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du.2.GyőriJánosSámuelné;Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) de.fél10.(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára.

istentiszteletirend•2012.február19.

Spil len berg Sá mu el (1573–1654) lő csei or vos dok tor 1615. évi cí me reÖsszeállította: BodaZsuzsa

Romániábanaközelmúltbanlezajlott
népszámlálásadataiarróltanúskod-
nak,hogy1millió220ezrenvallották
magukatmagyarnak.Azutóbbitíz
évben tovább csökkent Kolozsvár
magyar lakosságának számaránya
is:a2011-esnépszámlálásmostnyil-
vánosságrahozottadataiszerint16
százalékamagyarságarányaazerdé-
lyinagyvárosban.
Arománországosstatisztikaihi-

vataláltalmégnemvéglegesített,de
hivatalosadatokszerint16,04száza-
lék a város magyar lakosságának
aránya,ez49426főtjelent.Aleg-
utóbbi,2002-esnépszámlálásoneza
számmég60287fővolt,azakkorila-
kosság18,96százaléka.
Azerdélyinagyvárosösszlakossá-

gánakszáma309136-rafogyatkozott
a2002-es317432-velszemben–ír-
tahonlapjánaSza bad ság címűko-
lozsvárinapilap.Lász ló At ti la, Ko-
lozsvár alpolgármestere a lapnak
nyilatkozvahangsúlyozta,hogyata-

valy októberben megtartott nép-
számláláson5018személynemne-
veztemegnemzetihovatartozását,és
szerinte„nagyvalószínűséggelfelté-
telezhetjük,hogydöntőtöbbségük
magyar”.
Azelőző,2002-escenzuson55fő

nemadtameganemzetiségétKo-
lozsváron.
Atörténelmimagyaregyházakat

tekintve: a magyar evangélikusok
számanemcsökkentdrasztikusan,
492-ről453-raesett(8százalékosfo-
gyás),areformátusokviszonttöbb
mint7,5ezerlelketvesztettek.Míg
2002-ben38779hívetszámláltak,
2011végénmárcsak31082-envol-
tak(18százalékosfogyás).Arómai
katolikusokésazunitáriusoknagy-
jábólugyanolyanaránybanfogyat-
koztak:előbbieklétszáma17540-ről
15082-recsökkent (–14 százalék),
utóbbiaké pedig 3369-ről 2938-ra
(–12,8százalék).

d For rás: MTI

Legkevésbéazevangélikusok
számacsökkentKolozsváron



Sokanvannak,akikúgygondolják,hogyőkegész-
ségesen élnek és egészségesen táplálkoznak, így
nincs szükségük vitaminkészítményekre. Ha egy
kicsitalaposabbanutánanéznénk,valószínűlegkide-
rülne,hogyezeknekazegészségesenélőemberek-
neksemjutmindigidejükazajánlottnapilegalább
félóratestmozgásra,gyakranmegkísértiőketegy-egy
csészekávé,cigaretta,ésamunkahelyüköniscsak
kapkodvaesznekvalamit.Talánanapitöbbszörizöld-
ség-,gyümölcs-éstejfogyasztássemsikerülmindig,
sőtafőzési,illetveélelmiszer-feldolgozásieljárások
következtébenjelentősenlecsökkenazegészséges-
nek tartott ételek vitamintartalma. A tél végén
egyébkéntisérdemesfeltöltenünkszervezetünkvi-
taminraktárait,hogyéleterőveltelvevárhassukata-
vaszt,ajóidőt.

ABé res Ac ti val Maxmultivitaminavitaminok,ásványi
anyagokésnyomelemekmellettemeltmennyiségűC-vi-
tamintistartalmaz,ezáltalhozzájárulajóközérzetéstel-
jesítőképességfenntartásához,azimmunrendszermeg-
felelőműködéséhez,ígyazegészségmegőrzéséhez.Az
Ac ti val Ext ra komplexmultivitaminpedigapatikákban
egészségpénztáriszámlaterhéreismegvásárolható.Az
50évenfelülieknekazAc ti val 50+-tajánljuk,melyavi-
taminok,ásványianyagokésnyomelemekmellettginzeng-
geljárulhozzáaszellemiésfizikaierőnlétfenntartásához.
AzAc ti val Max, 50+ ésExt ra termékekmindenki-

szerelésétfeb ru ár ban és már ci us ban akár 15% ked -
vez ménnyel vásárolhatjákmegazakcióbanrésztve-
vőpatikákban,mígazAc ti val Max és 50+ készítmé-
nyeketadrogériákbanéshipermarketekbenis.Azak-
ciórészleteitawww.be res.hu oldalontaláljákmeg.

Tölt se fel szer ve ze te vi ta min rak tá ra it!

h i r d e t é s

EvangélikusÉlet 2012.február19. f mozaik

Hogy a gyerekek nevelése játékos
módon történik, azon senki nem
csodálkozik.Anevelésifolyamatsi-
keréhez ugyanis elengedhetetlen,
hogyagyerekekmotiváltaklegyenek,
legyenkedvükahhoz,hogyazőket
mindennapérőszámosújingerkö-
zöttazokatazinformációkatishaté-
konyandolgozzákfel,amelyeketafel-
nőttekakarnakafejükbeültetni.Bi-
zonyáraigengyakranhalljukaztis,
hogy„ezgyerekjátékvolt”,havalamit
nagyonkönnyensikerültvalakinek
megoldania.Vagyéppenakkor,ha
örömmelésnemkülsőkényszerha-
tásárasikerültvéghezvinni.
Amotivációvalszámosnépszerű

elméletfoglalkozik,ésezekfőlega
profitorientált vállalati közegből
származnak.Merthogyacélaz,hogy
az alkalmazottak munkáját minél
hatékonyabbá tegyék, mégpedig
hosszú távon, ugyanis a motivált
munkaerőtermelialegtöbbhasznot.
Ésegypontutánmindenszervezet
rájön,hogyapénznemelégmotivá-
ció. Az ugyanis legfőképpen csak
hasznos,denemjátékos.
Ajátékosságigényeazingyeneswe-

besalkalmazásokelterjedésévelismét
megnőtt.Mertlehetbárhasznosma-
gaazalapprogram,alegtöbbesetben
eznemelégmotivációarra,hogyare-
gisztrálttagokújraésújravisszatér-
jenekrá.Azangolulga mi fi cation nek,
azaz„játékosításnak”nevezettfogalom
pontosan olyan funkciókat takar,
amelyekkelafejlesztőkaztpróbálják
elérni,hogyrendszerükhasználatátjá-
téknaktekintsékmindazok,akikkap-
csolatbakerülnekvele.
Hamegnézzük a legnépszerűbb

geolokációs szolgáltatást, a Fo ur -
square-t, aztlátjuk,hogyaprogram
alapfunkciójaigenegyszerű:betud-
jukjelölni,hogyéppenmilyenhelyen
jártunk,ésláthatjukaztis,hogyazis-
merőseinképpenholtartózkodnak.
Avalódimozgatóerőazonbannem
más,minthogymindenbejelentke-
zésutánpontotkapunk,amelyvir-

tuálisversenybehelyezminketazis-
merőseinkkel.Továbbáazadotthely
típusátólfüggőenkülönbözővirtuális
jelvényekreisszerttehetünk:például
haegyhétentöbbször„checkinelünk”
egykönyvtárból,akkormegkaphatjuk
a könyvmolyoknak járó „érdemér-
met”.Hapedigegyhelyetmilátoga-
tunkalegtöbbször,akkormiválunk
annaka„polgármesterévé”.

Bárúgytűnik,hogyezegyszerűjá-
ték,azilyeneknéhaelképesztőmé-
retekbenképesekmegmozgatni az
embereket.Bizonyáraalegtöbbenis-
merikalegnagyobbon-lineenciklo-
pédiát,aWi ki pé di át. Dearrólvaló-
színűlegmárjóvalkevesebbenhallot-
tak,hogyaWorld of Warc raft, azin-
ternetenjátszhatóegyikszerepjáték
játékosaiszinténlétrehoztakajáté-
kukvilágáhozkapcsolódólexikont,
amely többmint kétszázötvenezer
bejegyzésttartalmaz.

Azemberekmegmozgatásaajáté-
kosságonkeresztülolyan lehetőség,
amelyelőbb-utóbbbeszivárogmajdjó
párszolgáltatásba.Alegfrissebbhírek
egyike,hogyamagyarINDcég,amely
főlegmobil-éson-linebankszoftve-
rekreszakosodott,apénzügyekkeze-
léséreterjesztikiaga mi fi ca ti onmeg-
oldásait. Az ötlet valójában azért
nagyszerű,mertmindegyikfélnyer
rajta.Azígykialakítottrendszerekben
ugyanisafelhasználóakülönfélete-
vékenységeialapjánkapjelvényeket,
amelyekugyanakkoraztiseredménye-
zik,hogytudatosabbankezdielkezel-
niapénzügyeit.Atudatosfelhaszná-
lószámárapedigmindenbizonnyal
könnyebbazértéknöveltbankiszolgál-
tatásokateladni.
Manapságmárawebesalkal-

mazásoknagyrészénekatervezé-
sekor felmerül, hogy miképpen
tehetőjátékossáahasználatuk.Ar-
rakevesebbpéldátlehetlátni,hogy
régebbirendszerekveszikátezeket
amegoldásokat,deérdekeslenneel-
játszaniagondolattal,hogymitör-
ténne,haazegyházgondolnáúgy,
hogyahíveiszámárakínálilyenfe-
lületet.Példáulhavalakiegyhónap-
banmindenhétenbejelentkezikegy
templomból, akkormegkaphatná a
„hűségestemplomlátogató”jelvényt.
Haegyhónapbanháromkülönböző
templombanisjár,akkor„felfedező”
jelvénytkaphatna.Vagy„egyházize-
ne-rajongó”jelvényt,haakantátaze-
nésistentiszteletetválasztja…
Afogyóésidősödőegyházaknak

szükségükleszarra,hogyafiatalokat
magukhozvonzzák.Akikolyanvilág-
banforognak,amelybenalegtöbbte-
vékenységükajátékossághozkapcso-
lódik,azokszámáraizgalmaslehet
megmutatni,milyenaz, amikoraz
esetleg„kötelezőenlátogatott”temp-
lombanmondják,hogyezbizonyju-
talompontotérőcselekedet.Ezper-
szecsakgondolatkísérlet,denéhajó
olyatisjátszani…

g NagyBence

Játékazélet
Egyházésvilágháló

Rovatgazda: Nagy Bence

akockázatokrólésamellékhatásokrólolvassaelabetegtájékoztatót,
vagykérdezzemegkezelőorvosát,gyógyszerészét!
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AKe resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
legközelebbialkalmán,abuda-
hegyvidéki evangélikus temp-
lomban(BudapestXII.,KékGo-
lyóu.17.)február27-én,hétfőn
18.30-korA nők szol gá la ta az
egy ház ban címmeltartelőadást
ésfórumbeszélgetéstdr. Var ga
Gyön gyi, azEvangélikusHittu-
dományiEgyetemdocense.Az
alkalomra minden érdeklődőt
szeretettelvárunk.

h i r d e t é s

AzMR3(Bartókrádió)február
19-én,vasárnap15.05-től16.00-
igaBe szél ge té sek az egy ház ze né -
ről címűsorozatbanDé ri Ba lázs
professzorbeszélgetésétközve-
títi Itt zés Já nos nyugalmazott
püspökkelésHa fen scher Ká roly
lelkésszelÚj evan gé li kus li tur gi -
kus köny vek címmel.

h i r d e t é s

meghívó

Az Evangélikus Külmissziói
Egyesület2012.éviközgyűlését
éskülmisszióinapjátakoráb-
ban jelzett február 18. helyett
feb ru ár 25-én, szom ba ton 10–15
óra között tartja a Deák téri
evangélikusgyülekezetnagyter-
mében (1052 Budapest, Deák
tér4.).
Téma:Misszi ói fe le lős ség nem -

ze dék ről nem ze dék re. Előadást
tart:Gáncs Pé ter elnök-püspök.
Azebédszünetutánifórumbe-

szélgetést–melynekrésztvevői
Ih rig Dé nes mérnök, La borczi
Gé za lelkész,Ka lo csa Zsu zsan -
na lelkész, Ben ce Zsó fi An na
gyógytornász–B. Pin tér Már ta
lelkészvezeti.
Kérjük, hogyminél nagyobb

létszámban,amissziósköröketis
képviselvejöjjenekelTestvéreink!

h i r d e t é s

Az Ac ti val Max és az Ac ti val 50+ ét rend-ki egé szí tő ké szít mé nyek. Az Ac ti val Ext ra vény nél kül kap ha tó gyógy szer.

Foursquare-polgármester kerestetik

meghívó

Túr me zei Er zsé bet, aFébéEvangélikusDiakonisszaegyesület1990.évi
újraindulásautánielsőfőnökasszonyaszületésének100.évfordulójaal-
kalmábólmegemlékezéslesz

abudahegyvidékievangélikusgyülekezetben
(1122Budapest,KékGolyóu.17.)

feb ru ár 18-án, szom ba ton 10 órá tól.

Dr.FabinyTamás püs pök,
VeperdiZoltán lel kész,

Dr.VisnyeiOrsolya társ el nök

h i r d e t é s

2012
Túrmezei

óvodavezetőipályázatok
ApályázatmeghirdetőjeaMagyarországiEvangélikusEgyház.

1.meghirdetettmunkahely
KaticabogárEvangélikusNémetNemzetiségiÓvoda,5650Mezőberény,
Lutheru.9.–OM-azonosító:201479

2.meghirdetettmunkahely
ÖrömhírEvangélikusKeresztényÓvoda,8200Veszprém,Aradivérta-
núkútja2/a–OM-azonosító:201506

3.meghirdetettmunkahely
SzentendreiEvangélikusZeneiÓvoda,2000Szentendre,Pannóniau.40.
–OM-azonosító:201591

képesítésiésegyébfeltételek
•Szakirányúfelsőfokúiskolaivégzettségésszakképzettség,pedagógus-
szakvizsga.
•Az1.sz.munkahelyre:németnemzetiségióvodapedagógusioklevél–
Kt.17.§(3)a).
•Legalábbötévóvodapedagógus-munkakörbenszerzettgyakorlat.
•Ötévemegfelelazevangélikusegyházközségitagságfeltételeinek.
•Evangélikuskonfirmáció,lelkésziajánlás.

juttatások,illetmény,pótlék,egyéb
•Álláselfoglalásánakideje:2012. au gusz tus 1.
•Amegbízás6éviidőtartamraszól.
•Apályázatbenyújtásánakhatárideje:a meg je le nés től szá mí tott 30 nap.
•Apályázatelbírálásánakhatárideje:2012. jú ni us 30.
•Juttatásokaközalkalmazottakjogállásárólszólótörvényszerint.

apályázatnaktartalmazniakellapályázó
•jelenlegimunkahelyét,beosztását,
•önéletrajzát,
•részletesszakmaiéletrajzát,
•azintézményvezetésérevonatkozószakmaiprogramját,
•szakmaihelyzetelemzésreépülőfejlesztésielképzeléseit.

apályázathozmellékelnikell
•alegmagasabbiskolaivégzettségetigazolóirat(ok)hitelesmásolatát,
•érvényeserkölcsibizonyítványt,
•lelkésziajánlástgyülekezetilelkészétől,
•akonfirmációiemléklaphitelesmásolatátvagyakonfirmációigazolását.

felvilágosításarészletespályázatifeltételekről
Var ga Már ta osztályvezető(tel.:429-2035)
MEEOrszágosIrodaOktatásiésIskolaiOsztály

apályázatcímzése
MagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIroda
OktatásiésIskolaiOsztály–VargaMárta–1085Budapest,Üllőiút24.
Aborítékraírjákrá:Óvo da ve ze tői pá lyá zat, illetvetüntessékfelazin -
téz mény ne vét.
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VASÁRNAP

9.30 / Mez zo Tv
Hän del: Di xit Do mi nus
10.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Ábrahámgyermekei
10.05 / m1
A Bib lia a ma gyar kép ző -
művé szet ben
10.15 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
(ismétlés:12.10/DunaWorld)
11.15 / m1
Re for má tus ci gány misszió
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
23.45 / TV2
Sa ját sza vak
(ame ri kai film drá ma, 2007)
(112’)

HÉTFŐ

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:
Vivaldi:Glo ria R.589.
11.00 / Du na Tv
Ma gyar el sők
Azelsőmagyaregyetemek
11.00 / m1
Út Lon don ba
(olim pi ai ma ga zin)
14.25 / m1
A Szö vet ség
Biblia-vetélkedő
19.40 / Kos suth rá dió
Éne ké nek
DinnyésJózsefdalai
gyermekeknek
21.30 / Du na World
Fe ke te gyé mán tok
(ma gyar já ték film, 1938)
22.40 / m1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin)

KEDD

14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
TőkéczkiLászlóműsora
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Agyógyszerektudománya
15.00 / Pax Tv
Túl a Ti szán
(úti film)
16.50 / m2
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
19.00 / Du na Tv
Al kot mány ut ca
20.15 / m1
Büsz ke ség
(ame ri kai film, 2007)(104’)
21.30 / Du na Tv
Cse resz nye vi rág zás – Ha na mi
(né met já ték film, 2008) (123’)
23.30 / m1
A rej té lyes XX. szá zad
KunMiklóstörténelmiműsora

SZERDA

12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny-kü lön le ges sé gek
Benne:Fauré:Re qui em
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
Areformátusegyházfélórája
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
SztankayIstvánszínművész
21.00 / TV2
Kü lön vé le mény
(ame ri kai film, 2002) (139’)
21.00 / Pax Tv
Én va gyok az élet
AZákeusMédiacentrum
evangélizációsműsora
22.05 / m1
Be val lott múlt
ATerrorHázaMúzeum
23.30 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Budapest–Práterutca

CSÜTÖRTÖK

10.50 / Du na Tv
1 könyv
13.50 / m1
An gi je len ti
Egynapaszeretetszolgálattal
16.10 / Du na Tv
Az ál la tok vi lá ga
(né met is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Szomszédunk,amedve
20.05 / Du na World
Pen ge tő – 
Kon cer tek az A38 ha jón
KispálésaBorz
21.30 / Du na World
Shakes peare: III. Ri chárd
KözvetítésaVígszínházból,
felvételről
21.40 / Du na Tv
Kör hin ta
(ma gyar já ték film, 1955) (90’)
22.30 / m1
Szü lő föld
(ame ri kai drá ma, 2008) (95’)

PÉNTEK

11.30 / m1
Mú ze um tú ra – fran cia mód ra
(fran cia 
do ku men tum film-so ro zat)
ASorbonneEgyetem
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó 
a ke me nes mi hály fai 
evan gé li kus temp lom ból
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
Abaptistaegyházfélórája
13.38 / Bar tók rá dió
Do bozy Bor bá la csem ba ló zik
a De ák té ri 
evan gé li kus temp lom ban
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ar nold
Schön berg
„Ésmégisimádkozom”
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Benne:Bach:204. kan tá ta –
Ich bin mir ver gn ügt

SZOMBAT

6.35 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
Jákóbfiai
8.55 / m2
A Bib lia gyer me kek nek – 
Új szö vet ség
14.45 / Du na Tv
„Ha lál ra szán tak, 
még is élünk”
ÉlőközvetítésaTerrorHáza
Múzeumból
16.50 / Du na World
Is ten rab ja
VendégségbenMózesÁrpád
nyugalmazottevangélikus
püspöknél
20.15 / m1
Utol só je len tés An ná ról
(ma gyar film, 2009)
22.00 / m1
A má sok éle te
(né met film drá ma, 2006)
(132’)

VASÁRNAP

9.30 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Püspökkenyér
10.50 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na World
Evan gé li kus is ten tisz te let
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
FranzKafka:Azátváltozás
21.00 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
ját szik
Mozart:Re qui em K.626.
21.30 / m1
Gla di á tor
(ame ri kai–an gol film, 2000)
(149’)
23.50 / TV2
Egy cso dá la tos el me
(ame ri kai film drá ma, 2001)

VASárnApTÓLVASárnApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 19-étől február 26-áig

vasárnap(február19.)
A fiú így szólt: Atyám, vét kez tem az ég el len és te el le ned, és nem va gyok mél -
tó ar ra, hogy fi ad nak ne vez ze nek. Lk15,21(JSir1,18a;Mk8,31–38;1Kor13,1–
13;Zsolt31)Lu ther Már ton szerintIstennemengedi,hogybűnünkamaga
teljessúlyávalreánknehezedjen,mertnembírnánkaztelviselni.Olykorazon-
banmegengediIsten,hogylelkünkrenehezedjenmindaz,amitelrontottunk,
éstöbbékinemjavíthatunk,vagyamitelmulasztottunk,éstöbbémárnem
pótolhatunk.AmikorletaglóznakIstenirántibizalmatlanságunkból,azazbű-
nünkbőlfakadóvétkeink,akkorvanhozzánklegközelebbIsten.Apéldázat-
belifiútékozlásánálcsakazAtyatékozlószeretete,irgalmanagyobb,ésez
akegyelem,amelybenJézusáltallehetrészünk.

hétfő(február20.)
Ne félj, én va gyok az el ső és az utol só és az élő. Jel1,17–18(Józs8,1a;Lk13,31–
35;1Kir5,15–32)Miközbenfélelemmeléljükát,hogyaminketkörülvevővi-
lágésbelsővilágunkegyreinkábbszéthullik,igazivigasztalástésbátorítást
adhatannakbizonyossága,hogynemasorsésegyébszemélytelenerőkso-
dorjákéletünket,mintősziszélafalevelet.Avilágésszemélyeséletünkis
Istenirgalmaskezébenvan,akimindenlátszatellenéremégismegszabja
mindennekakereteitésrendjét.

kedd(február21.)
Hát nem tu dod, vagy nem hal lot tad, hogy örök ké va ló Is ten az Úr? Ő a föld -
ke rek ség te rem tő je, nem fá rad el, és nem lan kad el, ér tel me ki für kész he tet -
len. Ézs40,28(ApCsel14,17;Lk5,33–39;1Kir6,1–14)AzÚr,amiIstenünk
nemcsak„van”,hanemállandóan„történik”.Ézsaiásprófétaolyantulajdon-
ságaitsoroljaföl,amilyenekremi,emberekképtelenekvagyunk.Őnekiazon-
bansemmisemlehetetlen.Ésbárértelmeszámunkrakifürkészhetetlen,irán-
tunkvaló,kereszthaláligmenőszeretetétkijelentinekünkJézusban,azőtest-
télettcselekvésében,igéjében.

szerda(február22.)
Pé ter ki szállt a ha jó ból, el in dult a ví zen, és Jé zus fe lé ment. Ami kor azon ban
az erős szél re fi gyelt, meg ijedt, és amint süllyed ni kez dett, fel ki ál tott: „Uram,
ments meg!” Jé zus azon nal ki nyúj tot ta a ke zét, és meg ra gad ta őt.Mt14,29–
31(Zsolt116,8;Mt6,16–21;1Kir8,1–14)Amegrázótörténetbenasüllyedő
apostolnemaztkérteJézustól,hogysegítsennekivízenmaradni,hanemaz
akiáltásszakadtfölbelőle,hogysegítsenrajta,mentsemeg.Életünkmeg-
rázótörténeteibennekünksemarravanszükségünk,hogyJézusse gít sen ne -
künk, amiképességeinketmegtoldvaazövéivel.Arravanszükségünk,hogy
se gít sen raj tunk, megmentsenminket,hiszentöbbnyireakörülményekkel
ésamilehetőségeinkhatáraivalvetünkszámotahelyett,hogyőreánéznénk.

csütörtök(február23.)
Krisztusmondja:„Ami kor el hur col nak és bí ró ság elé ál lí ta nak ti te ket, ne ag -
gód ja tok elő re, hogy mit mond ja tok, ha nem ami meg ada tik nek tek ab ban az
órá ban, azt mond já tok, mert nem ti vagy tok, akik szól tok, ha nem a Szent -
lé lek.” Mk13,11(Ézs54,4a;Zak7,2–13;1Kir8,22–40)Életünkbenadódnak
helyzetek,amelyekrenemtudunkelőrefölkészülni.Lelkészkéntmagamis
gyakranátélemaztatétovaságot,hogymitismondjakmajdbetegágynál,ne-
hézlelkipásztoribeszélgetésalkalmávalvagyéppenolyanhelyzetben,ami-
korváratlanuléskészületlenülkellszólnom.EzértisjelentsokatJézusnak
ezamondatamintolyanreményforrás,melymársokszormegbízhatónak
bizonyult.

péntek(február24.)
A hét el ső nap ján, ko rán reg gel, mi u tán Jé zus fel tá madt, elő ször a mag da -
lai Má ri á nak je lent meg. Ő el ment, és meg vit te a hírt kö ve tő i nek, akik gyá -
szol tak és sír tak.Mk16,9–10(1Sám2,1;Jn8,21–30;1Kir8,41–53)Meglepő,
hogyMárkevangélistaszerintJézuselőszörnematanítványokegyikének,
hanemahozzájukképest„mellékszereplő”magdalaiMáriánakjelentmeg.
AJézushozlegközelebbállóknakiselőszörahíradatott,éscsakeztkövet-
teatapasztalat.Őksemvoltaktehátelőnyösebbhelyzetben,mintmi,akik
előszörahírt,azevangéliumothalljuk,amelyahitetteremtőerővelszólhoz-
zánk,ésmindigcsakezutánkövetkezhetaboldogmegtapasztalás.

szombat(február25.)
Ó, Is ten, te vagy Is te nem, hoz zád vá gya ko zom! Utá nad szom ja zik lel kem.Zsolt
63,2(Mt6,33;Dán5,1–7.17–30;1Kir8,54–66)Aszomjazótnemkellbiztat-
ni,hogyaszomjátoltóvizetkeresse.Avágyakozótnemkellnoszogatni,hogy
vágyánaktárgyátkeresse.Olyanbelsőmozgatóerőkezek,amelyeketlesem
lehetállítani.AkimegkóstoltaazIstennelvalóközösséget,ígyvágyikésígy
szomjazikutánamindennap.„Kitégedízlel,éhezik,/Sszomjasabblesz,aki
iszik./Demásramárnemszomjazik,/CsakJézusértóhajtozik.”(EÉ360,3)
KérjükhátaSzentlélekajándékát,eztapáratlanulmélyközösségetazAtyá-
valamiUrunk,JézusKrisztusáltal!Ámen.

g KovácsLászló

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

GyÁSZHÍR
Mát rai Mi hály, azirsaievangé-
likusgyülekezettöbbévtizeden
át volt felügyelője február 11-
én,életének86.évébencsende-
sen elhunyt.Temetése február
17-én,pénteken14órakorleszaz
irsaievangélikustemetőben.Az
elhunytbanSza bó né Mát rai Ma -
ri an na, azEHEGyakorlatiInté-
zeténekvezetőjeédesapjátgyá-
szolja.
„A lát ha tók ide ig va lók, a lát ha -
tat la nok pe dig örök ké va lók.”

(2Kor4,18)

meghívóhálaadóistentiszteletreésszeretetvendégségre
AKe rü le ti em lé ke zés gyü le ke ze tek ben címűprogramkeretébenaVeszp ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség szeretet-
telhívjaazevangélikustestvéreketmárcius3-án,szombaton13órárahálaadóistentiszteletre.Azegyházkerü-
lettizenötödikszületésnapjánemlékezünkWelt ler Já nos ra, akiazújraindultkerületelsőfelügyelője,akerületi
napok„szellemiatyja”volt.Azistentiszteletutánszeretetvendégségrevárjukvendégeinket,ezértkérjük,hogy
részvételüketelőrejelezzéka06/88/421-618-astelefonszámon.

h i r d e t é s

harmatiBélatárlatvezetésepolgárrózsaéletmű-kiállításán
Pol gár Ró zsaKossuth-ésMunkácsy-díjaskárpitművészéletmű-kiállítá-
sánakzárónapján,február19-én,vasárnap16órátólférje,D. dr. Har mati
Bé lanyugalmazottevangélikuspüspökkalauzoljaazérdeklődőketazIpar-
művészetiMúzeumban.AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapítvány
ésazIparművészetiMúzeumközösrendezvényekéntszervezetttárlatve-
zetésenakiállításraszólóbelépőjegymegváltásávallehetrésztvenni.


