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Az egyház egységének vasárnapja f 2. oldal
„Egyházunk jövője az iskolapadokban van!” f 7. oldal
Konfirmáció és evangélikus nevelés f 8–9. oldal
Interjú dr. Ravasz László unokaöccsével f 10. oldal
Jerikó rózsája f 11. oldal
Szelíd vadak f 15. oldal

„Az,hogymamárnemerőszakkal
akarunk/akarnakvallásikérdéseket
eldönteni,mégnemjelentiazt,
hogynemkelldönteni.”

Felekezetek és vallások
párbeszéde f 4. oldal

„Idénegyházunkisaktívan
résztvettanyitotttemplomok
éjszakáján,illetveazontúlis,
az»örökségvasárnapon«és
aszakrálisművészetekhetén.”

Ars Sacra f 5. oldal

„Keresztényolvasókéntminden-
esetreléleksimogatóaztolvasni,
hogy–azegyébkéntteológiát
végzett–Dar win evolúció-
elméleteingatagfelépítmény.”

Darwinból Visnu f 15. oldal

Ok�tó�ber�
a�re�for�má�ció�hónap�ja�–
megnyitóünnepség

Október1-jén,hétfőn18órakorBudapesten,
aKálvintérireformátustemplomban
zenésistentisztelettelnyílikmeg
azOk tó ber a re for má ció hó nap ja

rendezvénysorozat.
AtemplomelőttKo vács Za lán tubaművészszol-
gálzenekarával.Azalkalomkeretébena95tételt
„kiszegezik”atemplomajtóra.
IgéthirdetésköszöntőtmondSte in bach Jó zsef

református püspök, a Magyaroszági Egyházak
ÖkumenikusTanácsánakelnöke.
Aliturgiábanrésztveszareformátus,evangé-

likus,baptista,metodistaéspünkösdiegyházegy-
egyfőpásztora.Zenévelreformátus,evangélikus,
baptista,metodista,pünkösdigyülekezetikóru-
sokszolgálnak.

Közgyűlések�mindhárom�egyházkerületben

Asoltvadkertievangélikusóvodábajá-
rógyermekek,amezőberényievan-
gélikusgimnáziumfiataljaiésahelyi
gyülekezetGló ria kórusaszolgálatát
ismagábanfoglalóistentiszteletige-
hirdetésénekkiindulópontja–a2006.
szeptember16-ialkalomhozhasonló-
an–ezúttalisApCsel3,6volt:„Ezüs -
töm és ara nyam nin csen, de amim

van, azt adom ne ked: a ná zá re ti Jé zus
Krisz tus ne vé ben…”
GáncsPéterpüspökfelidézte:hat

évvelezelőttabbanbízvavágtakne-
kiazelőttükállóciklusnak,hogyaz
nemazanyagiakról,illetveazokhi-
ányárólfogszólni.

Dé�li�krónika
Kecs ke mé ten ik ta tták be Ra dos né Len gyel An nát 

b Szí vé nek ked ves te le pü lé sen, Kecs ke mé ten ik tat ta be tiszt sé gé be Ra-
dosnéLengyelAnnát, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let új ra vá lasz tott
fel ügye lő jét szep tem ber 22-én, szom ba ton dél előtt GáncsPéter püs -
pök. A so kak ál tal sze re tett rá di ós szer kesz tő-ri por ter ez út tal is az al -
föl di me gye szék hely YblMiklós ter vez te lu the rá nus temp lo má nak ol -
tá ra előtt tett fo ga dal mat. A mint egy há rom száz fős gyü le ke zet
rész vé te lé vel zaj ló is ten tisz te let li tur gi á já ban SzabóVilmosBéla tol -
na-ba ra nyai es pe res és KisJános kecs ke mé ti lel kész se géd ke zett. 

Azünnepiistentiszteletendr. Fa bi ny
Ta más püspökigehirdetésébenasza-
badságrólésaszolgaságrólszóltazel-
nöktársaáltalválasztottigealapján:
„Meg is me ri tek az igaz sá got, és az
igaz ság meg sza ba dít ti te ket.” (Jn8,32)
Avilágfolyton-folyvástaszabad-

ságrólbeszél,miközbenrabságvan.
Azigaziszabadságotakkorismerjük

meg,hamegismerjükJézusKrisztust,
és azonosulunk vele – állapította
megazÉszakiEgyházkerületlelké-
szivezetője.–Abennevalóhitáltal
akeresztyénembermindentőlsza-
bad.Ígyválikami az igaz ság kérdé-
seaki az igaz ság kérdésévé.

Tisztújítás�az�északiak�családjában
Dr. Fáb ri György ik ta tá sa Csö mö rön

b Ti zen két évi egy ház ke rü le ti fel ügye lői szol gá la t után adta át Benczúr
Lászlóa stafétabotot utód já nak, dr.FábriGyörgynek. Az Észa ki Egy -
ház ke rü let új fel ügye lő jét szep tem ber 21-én az Észak-Pest me gyei Csö -
mör evan gé li kus temp lo má ban ik tat ták be új tiszt sé gé be. Fáb ri
György gyer mek ko ra óta eb ben a kö zös ség ben él te és éli meg evan gé -
li kus hi tét. Amint mond ta, ne gye dik al ka lom mal állt a száz har minc -
ki lenc éves temp lom ol tá rá nál, mi u tán itt ke resz tel ték, itt kon fir mált,
és ti zen két éve itt kö tött há zas sá got. 

f Folytatás a 13. oldalon f Folytatás a 13. oldalon

Tanévnyitó a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban f Írásunk a 6. oldalon

„Helyzet-
változtató”

két�kőszegi�nap
nyugaton

b A most be fe je ző dő cik lus utol só
je lö lé si el já rá sá nak vé gé hez ér ve
szep tem ber 21–22-én Kő sze gen
zaj lott le a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű lé -
se, ame lyen – a je lölt lis ta vég le -
ge sí té se után – meg kel lett vá lasz -
ta ni az egy ház ke rü let új tiszt ség -
vi se lő it a 2012-től 2018-ig tar tó
idő szak ra, il let ve be kel lett ik tat -
ni őket. Pén te ken a vá lasz tá sok -
ra és egyéb ügyek meg tár gya lá sá -
ra ke rült sor, szom ba ton pe dig a
meg vá lasz tott új tiszt ség vi se lő ket
ün ne pi is ten tisz te le ten ik tat ta
be Szemerei János, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke. (Em lé kez te tő ül: az új ke rü -
le ti fel ügye lő, MészárosTamás
be ik ta tá sa már au gusz tus 26-án
meg tör tént a csák vá ri evan gé li -
kus temp lom ban.)

AtanácskozásBa ra nyay né Rohn Er -
zsé bet kőszegilelkészáhítatávalkez-
dődött,aki2Tim1,14alapjánprédi-
kált. Az áhítatot követően Kiss né
Ká rász Ró zsa, azegyházkerületjelö-
lő-ésszavazatbontóbizottságánakel-
nökeismertetteajelölésselésválasz-
tássalkapcsolatostudnivalókat.El-
mondta,hogyazegyházkerülethat
egyházmegyéje16tisztségre69sze-
mélytajánlott.
Apüspökhelyettesitisztségrekétje-

löltvolt;aválasztásazeddigipüspök-
helyettesre,Ben c ze And rásra esett.

f Folytatás a 13. oldalon

Dr. Fábri György Radosné Lengyel Anna
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„Boldogéselégedett
embereklennénk-e
azonazúton,amelyet
választunk?”
„Merre rendelte menned?”

f 12. oldal



 e 2012.szeptember30. EvangélikusÉletforrás

ASzentháromságünnepeutániti-
zenhetedikvasárnap1276-banváltaz
egyházegységéértvalóimádságva-
sárnapjává,bárezmamárcsakare-
formációkorábanérvényesliturgikus
naptártémabeosztásátkövetőevan-
gélikusegyházakbanérvényesül.A
háttérben az állt, hogy az akkorra
fénykoránéppentúljutómongolbi-
rodalomegyresúlyosabbkatonaife-
nyegetéstjelentettaBizánciCsászár-
ságranézve.Rómaeztkihasználvaa
Nyugatsegítségétaz1054ótafenn-
állóegyházszakadásfelszámolásának
feltételéhezkötötte.X. Ger gely pápa
ennekérdekében1272-benegyete-
meszsinatothívottössze.
Abizánciakkétévighúzódoztaka

részvételtől,de 1274-benpüspökeik
mégismegjelentekafranciaországiLy-
onbanösszeültegyetemeszsinaton.
Beleegyeztek,hogyaNi ce ai hit val lás
szövegébeKeletenisbeiktassáka fi -
li o que szótaSzentlélekrőlszólócik-
kelybe, hogy tudniillik a Szentlélek
„Patrem et Filioque procedit”, azaz
nemcsakazAtyától,hanemazAtyá-
tólésaFiútólszármazik.ÁmRóma
ezenkívülmégatisztítótűztanánakel-
fogadásátésazeucharisztiábanako-
vásztalankenyér–azostya–haszná-
latátiskövetelte,amireabizáncipüs-
pökökmárnemvoltakhajlandók.
A zsinat hangulatát jól jellemzi,

hogyazon–apápameghívására–a
tatár kán követei is részt vettek,
nyilvánvalóanafenyegetésésanyo-
másgyakorlásszándékával,hiszena
tatároknemvoltakkeresztények.
Az egység szempontjából végül

eredménytelenzsinatfeloszlásaután
–nyilvánnemvéletlenül–fokozó-
dottamongolbirodalomBizáncra

nehezedőkatonainyomása.ÍgyPe -
le o lo gosz Mi hály császárkénytelen
volt erővelmegtörni saját egyháza
püspökeinek ellenállását, és 1276
őszén a katonai segítség fejében
késznekmutatkozottRómaösszes
feltételénekteljesítésére.
EkkormárXXI. Já nos ültapápai

trónon,akiazegyházszakadásmeg-
szüntetésérőlszólóegyezményterve-
zettaláírásaelőttivasárnapot,amely
történetesenaSzentháromságünne-
peutánitizenhetedikvasárnapvolt,
azegységértvalóimádságvasárnap-
jávátetteanyugatiegyházban,ésha-
sonlógesztusrakérteakonstantiná-
polyipátriárkátis,akinémivonako-
dásutánerrehajlandónakmutatko-
zott.Azegységezutánlétrejött,mert
Bizáncelfogadtaapápafeltételeit.
Ámakizsaroltegységnemlehe-

tettésnemisvolttartós.VIII.(Pe-
leologosz)Mihályhalálautánabi-
záncipüspökökhelyizsinatottartot-
tak, amelyenegyetlenhatározattal
semmisítettékmegapápafőségéről,
a „filioque” betoldásról, az ostya
használatárólésatisztítótűzrőlszó-
lómegegyezést.Arómaipápátéskö-
vetőit pedig újra kiközösítették és
egyháziátokaláhelyezték.Örökta-
nulságezarra,hogyakierőszakolt
megegyezésésegységmennyitér.
Mindezazonbannemazt jelenti,

hogyazegyházláthatóegységérene
lenneégetőszükség.Ésmostnemaz
egyesgyülekezeteinkenbelülisgyak-
ranbomladozóegységmegszilárdítá-
sára és láthatóvá tételéregondolok.
Nemiscsupánevangélikusegyházunk
lelki, tanításbeli, hitbeli egységének
helyreállítására.Ésnemiscsakarra
szeretnékrámutatni,hogyvalójában

enneka–hatetszik,belső–egység-
nekahiányaállazistentiszteletiren-
dekéspapiöltözékeksokakáltalkifo-
gásolt,másokáltalüdvözöltkülönbö-
zőségénekhátterében.
Hiszenegypercigsemgondolom,

hogyazezekbenakívülállókszámára
isláthatódolgokbanerővelkikénysze-
ríthető„külsőegység”pótolhatnáahi-
ányzó„belsőegységet”.Viszontszeren-
csésnektartanám,haalelki,hitbeli,ta-
nításbeliegységmegbomlásában,illet-
vemegbontásábanjátszottszerepüket
azokisönkritikusangondolnákvégig,
akikmanapságaláthatókultikusegy-
séghiányátpanaszolják.
Bárezekrendkívülfontoskérdé-

sek,ezenavasárnaponmégis–aNi -
ce ai hit val lás szavait idézve – az
„una,sancta,catholicaetapostolica
ecclesia”,az„egy,szent,egyetemesés
apostoli egyház” látható egységé-
nekszükségérőlkellszólnunk.Hiszen
Pálapostolsemcsupánaz„efezusi
eklézsia”egységérőlbeszél,amikor
így buzdítja a levél olvasóit: „…az
igaz ság hoz ra gasz kod va nö ve ked -
jünk fel sze re tet ben min de nes tül
őhoz zá, aki a fej, a Krisz tus.”
Pálapostolazegyházrólnemúgy

gondolkodik,hogyahánygyülekezet,
annyitest,ésvalamennyitestnekafe-
jeKrisztus.Hiszenegyfejű,detöbb-
testűtorzlényekmégamesébensin-
csenek. Pál az egyház egészét, az
„egy, szent, egyetemes és apostoli

egyházat” tartja egyetlen testnek,
amelynekegyedülifejeaKrisztus.„Az
egész test pe dig az ő ha tá sá ra egy be -
il lesz ked ve és össze fog va, a kü lön fé le
kap cso la tok se gít sé gé vel, és min den
egyes rész sa ját adott sá gá nak meg fe -
le lő en mű köd ve gon dos ko dik ön ma ga
nö ve ke dé sé ről, hogy épül jön sze re tet -
ben” – Páleztismindenkétségetki-
záróanaz„egy,szent,egyetemesés
apostoliegyházról”állítja.
Ezennemváltoztatazasajnálatos

ésszomorútény,hogyavalóságban
azegyházeztazegységetazelsőszá-
zadokbancsakaddigtudtamegélni,
amígüldözésalattállt.ANagy Kons -
tan tin által hozott fordulat nem-
csakazegyházüldözésénekvetettvé-
get,hanemalelki,hitbeli,tanításbeli
ésazÚrasztalakörülkívülállókszá-
mára is láthatóan megnyilvánuló
egységnek is hamarosan vége sza-
kadt.Atörténelemfolyamánennek
azegységnekahelyreállításáratett
mindenemberikísérletmeghiúsult.
Nemislehetmásként,mertember-

neklehetetlenaKrisztusföldönélőtes-
tébenbekövetkezettszakadásokössze-
foltozása. Az egység helyreállítása
csakIstenneklehetséges.Hiszeneh-
hezugyanarraahatalomravanszük-
ség,mintamellyelegykorKrisztustá-
madtfölahalálból.Mertazemberi
bűnkövetkezményei–haabűnösköz-
benbocsánatotnyeris–maradandók.
A bűn következményeit csak a

föltámadáscsodájanyelhetiel.Ezért
kellnemcsakezenavasárnaponés
nemiscsakajanuáriimahétenimád-
koznunk azért, hogy Isten minél
előbbrészesítseföldiegyházátaföl-
támadáscsodájában.

g VéghElyiAntal

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 17.  va Sár nap – e f 4,11–16 

Az�egy�ház�egy�sé�gé�nek�va�sár�nap�ja
a va Sárnap ig éje

Számomraezamondatazúrvacso-
railiturgiaegyikcsúcsa,ahonnanszé-
dítő távlatoknyílnak: „Menjetek…
hirdessétek…tanúskodjatok…épít-
sétek!”
Az1963-bankiadottAgen dá ban

még nem szerepelt ez a mondat.
1986-ban, már mint gyakorló lel-
kész, nagy örömmel fedeztem fel
eztamisszióitöltésűelbocsátástaz
akkormegjelent,átdolgozottAgen -
da szövegében. Emlékszem, hogy
mennyirebosszantott,amikoregy-
egy„sietős”kollégámkihagytaezta
néhánymondatot.Volt,akinélszó-
vá is tettem, hogymiért éppen az
egyiklegfontosabbszakasztspórol-
jakiazúrvacsorairendből…
Hiszen itt éppen arról szólunk,

amitolyansokanfájóhiánykéntkér-
nekszámonazevangélikusistentisz-
teleten.Holvanazöröm,holvana
misszióilendület?–halljukagyako-
ri,nemisegészenalaptalankritikát.
Ebbenanéhánytömörmondatban
viszontvilágosanmegfogalmazódik
azörömforrásaésazistentisztelet
misszióiperspektívája.Azörömfor-
rásaabűnbocsánat,azazátélhetőva-
lóság,hogyJézusKrisztusazeucha-
risztiábanközösségetvállalvelünk.
Eztacsodáta’86-osszövegsze-

rint:megtapasztalhatjuk.ALi tur gi -
kus könyv (LK) szerint: megízlel-
hetjük.Mindkétszónakmélyüzene-
tevan.JézusKrisztusazúrvacsorá-
banvalóságosanjelenlévő,megta-

pasztalhatóÚr,akinekszeretetéta
szószorosértelmébenmegízleljüka
kenyérbenésaborban.Eszünkbejut-
hata34.zsoltár9.verse„Érez zé tek –
másfordításban:íz lel jé tek – és lás sá -
tok meg, hogy jó az Úr!”
AKrisztussalvalóeucharisztikus

találkozásnemcsupánfutókaland,
tovatűnőhangulat,gyorsanfakulóél-
mény.Azúrvacsoranem„fastfood”,
gyorsétel, amely után hamarosan
újrakorogagyomrunk,üreslesza
szívünk és a lelkünk. Erről énekel
Pek ka Si mo jo ki Ko czor Ta más fordí-
tásában:„Ezazörömelnemúljék!Az
asztalonboréskenyér.Atyádnyitott
szívvelvárrád,tártkarokkalfutfe-
léd.”(Za rán dok ének 128)
AKrisztussalvalótalálkozásmeg-

tapasztalt,megízleltörömeindítelaz
atyaiházbólatestvér,amásikember
felé.Ajézusimisszióiparancsnyitá-
nyacsengvisszaazelbocsátáselsősza-
vaiban:„Testvéreim!Menjetekeléshir-
dessétekazÚrhalálátésfeltámadását!”
AzAgen dánk ban használt„elbo-

csátás”kifejezésénéltalánszerencsé-
sebblenneaz„elküldés”,hiszenittva-
lóbanamisszióiparancsparafrázi-
sáról van szó. Érdemes felfedezni,
hogyilyenmódonmindkétszentsé-
günkmennyirekötődikamisszióipa-
rancshoz.Akereszteléselrendelési
igéjemagaamisszióiparancs.Tulaj-
donképpenmárkeresztelésünkpil-
lanatátólkezdveküldetésünkvana
kapottkegyelmiajándéktovábbadá-

sára.Ezamisszióimandátumésfe-
lelősségegyarántkiterjedaszülők-
re,keresztszülőkreésagyülekezet-
re is,hiszenegyütt vállaljuk,hogy
gondoskodunkagyermekhívőke-
reszténnyénövekedéséről.
Ahogyanakeresztség,úgyazúr-

vacsorasemlehetkövetkezmények
nélküliszentség.Istenazértad,hogy
mi isadhassunk.Őazértáldmeg,
hogymiisáldhassunk.Őazértvál-
lalközösségetvelünk,hogymiisfel-
vállaljukembertársainkat.Azúrva-
csorai elbocsátás/elküldés szövege
gazdagonkibontjaennekazáldást
közvetítőszolgálatnakaszíneit.
Azelső,ameghatározóalapszínaz

evangélium proklamálása: „…hir-
dessétekazÚrhalálátésfeltámadá-
sát!”Ebbenafelhívásbanfontosazés
kötőszóis.Ahogynagypéntektorzó
csupánhúsvétnélkül,úgyanyitott
sír is értelmezhetetlen a golgotai
keresztnélkül.
Fontosakövetkezőfelszólítómon-

datis:„Tegyetekbizonyságot–azLK
szerint:tanúskodjatok–szereteté-
ről!” Az evangélium nem csupán
meghirdetettszépszó,jószó,hanem
bizonyságtévő életünkkel hitelesí-
tettörömhír.
Ennekatanúskodóéletnekkulcs-

igéjeaz„építsétek”!
MitépítsünkazÚr2012.eszten-

dejében?Elsőrendennemtemplo-
mokat,nemegyházihierarchiátés
struktúrát,mégcsaknemishaladó

hagyományokat, hanem „testvéri
közösséget”.Olyanközösséget,ame-
lyetabibliaiközösség,akoinónialeg-
mélyebb tartalma, töltése jár át:
együttrészesedniésegymástrésze-
síteniIstenajándékaiból.
Egysoktekintetbenközösségkép-

telen,közösségellenes,sőtaközös-
ségeketrombolóvilágbanamiközös-
ségépítő erőnk abból forrásozik,
hogy„megtapasztaltukabűnbocsá-
natörömét”.MivelJézusközösséget
vállal velünk, megbocsát nekünk,
önmagátáldozzaértünk,ezért–és
csakezért–építhetünkjóeséllyelés
reménységgeltestvériközösségeket
azemberekközöttmegbocsátássalés
önfeláldozó–azLKszerint:áldoza-
tos–szeretettel.
Újtávlatokatnyitó„csúcsélmény”ez

azelbocsátó,elküldő,biztatóparancs.
Egybeniránytismutat,amelyfeléút-
nakindítazeztkövetőzáróáldás.A
megdicsőüléshegyérőlereszkedünka
völgybeaKrisztussalvalótalálkozás
örömével.Visszaazemberekközé!Ál-
dottként,hogyáldássálegyünk!

g GáncsPétEr,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke

Meg�íz�lel�té�tek�a�bűn�bo�csá�nat�örö�mét…
ré g i-ú j liturg ikuS

Sarok

KegyelmesIstenünk,mennyeiAtyánk!
Köszönjük,hogyigéddelmaismeg-
szólítottálminket.Hálátadunkazért,
hogyJézusKrisztusmintfőpapunkma
iskönyörögértünk.Köszönjük,hogy
elküldtedFiadat,hogyveleésáltala
eggyélehessünkveled.
Könyörgünkazért,hogyhívásodat

mindannyian meghalljuk és elfo-
gadjuk,ésbocsásdmeg,hasokszor
nemakartukmeghallaniateszelíden
hívóhangodat.
Köszönjük, hogy egyházadat és

bennemindenembertgondviselőjó-
ságoddal kegyelmesen megtartod.
Ígyköszönjükmeggyülekezetünket
ésmindenbennedreménykedőgyü-
lekezetetországunkbanésszerteavi-
lágban.Add,hogyezekagyülekeze-
tek növekedjenek, erősödjenek a
bennedvalóigazhitben.
Könyörgünkhozzádnemcsakegy-

házunkért,hanemországunkértés
annakvezetőiértis,teadjbölcsessé-
getnekik.Ígyajánljukirgalmadbaha-
zánkatéseztavilágot.
Hálátadunkaszentakaratodsze-

rintteremtettvilágért,amikorennek
megünneplésérekészülünk.Köszön-
jük,hogyjónakteremtettedeztavi-
lágot,ésgondviselőjóságoddalmais
fenntartod.
Könyörgünkszükségetszenvedő

testvéreinkért,akiktermészeticsa-
pásokmiattveszítettékelotthonu-
kat,életükeddigimunkájánakgyü-
mölcsét.Teadjerőtszámukraazúj-
rakezdéshez, és erősítsdmeg őket
Lelkedáltalakitartómunkára.
Kérünk,teálddmegaházastársa-

katéscsaládokat,hogybennedva-
ló hitben növekedjenek, és tiszta
életbenerreneveljékgyermekeiketis.
Légyazárvákkal,özvegyekkel,el-

hagyatottakkal, gondviselő kegyel-
meddellégyaszűkölködőkkel,bete-
gekkel,szenvedőkkel.Teadjvigaszta-
lástagyászolóknak.
Kérünk,hallgassmegminket,hi-

szentemárazelőttértedgondolata-
inkat,mielőttkérésrenyílnaaszánk,
ésreménységünkönfelülmegadod
mindazt,amiszerintedvaló.Ámen.

Oratio
œcumenica

AzEvangélikus Élet 2005–2011.évilapszámaiPDF
formátumbanletölthetők awww.evangelikuselet.hucímről.

„Közismerten a földkerekség egyik
rákfenéje,hogyaSzentírástannyira
megvetik–mégazokis,akiknekhi-
vatalból kellene foglalkozniuk vele.
Mindenmásdolgot,mesterségetés
könyvetéjjel-nappalűznekésforgat-
nakszakadatlanigyekezettelésfára-
dozással.CsakaSzentírásthagyjáka
sutbanheverni,minthanemvolnará
szükségük. És akik nagy kegyesen
egyszerelolvassák,azokiscsakseb-
tébenlapozzákvégig:sohaegyetlen
mesterségvagykönyvnemtámadta
földön,amitmindenkiolyanegyha-
mar kitanult volna, mint a Szent-
írást.Pedigeznemolvasnivaló,mint
sokanhiszik,hanemélnivalókönyv!
Nemazértkaptuk,hogyspekuláljunk
vagymagasröptűvitákatfolytassunk
róla,hanemhogyéljükésmegcsele-
kedjük!Dehiábaispanaszkodunk,a
fülebotjátsemozgatjasenki!Krisztus,
amiUrunksegítsenminketSzentlel-
kévelazőszentigéjétszívbőlszeret-
niésmegbecsülni,ámen!”

d Lu ther Már ton:
AszépConfitemini,
azaza118.zsoltár

(Pet hő At ti la for dí tá sa)
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b A sal gó tar já ni evan gé li ku sok
szep tem ber 23-án, va sár nap dél -
előtt – a szo kot tól el té rő en – fél
órá val ko ráb ban ér kez tek temp -
lo muk ba. Pon to sab ban a temp -
lom kert jé be, ahol há rom sír -
em lék tö vé ben meg áll va kezd ték
ün ne pi há la adó is ten tisz te le tü ket
a gyü le ke zet ön ál ló so dá sá nak
száz negy ve ne dik, a temp lom fel -
szen te lé sé nek száz har min ca dik
év for du ló ja al kal má ból. 

Rutt kay Sán dor templomépítőlelkész
családi kriptáját, Gö möry Sán dor
bányaigazgató,illetveWei sen ba cher
End re kereskedősírkertjétvárosés
gyülekezetközösenkoszorúztameg,
megemlékezveazokról,akikalegtöb-
betfáradoztakazegyházközségön-
állóváválásán,valamintatemplom-
építésterén.Abányász-kohászzene-
kar-énekkarésazifj. Zá borsz ky Csa -
ba által tolmácsoltversekentúlaz
egybegyűltekmeghallgattákLip tai
Pé ter nek, abányász-kohászegyesü-
letelnökénekazősökemlékétfelele-
venítőbeszédétis.
Azünnepiistentiszteletendr. Fa -

bi ny Ta más Jer14,7–9alapjánhirdet-
teIstenigéjét.Azigeszakaszperbe-
szédreemlékeztet,ezértelsőhallás-
ranemisigazánillikünnepialkalom-
hoz,azigeüzeneteazonbanmegmu-

tatjanekünk:Istenperbeszédhelyett
párbeszédbekezdnépével.Perbeszéd
helyettmindigpárbeszédetkezdett,
hogylehetőségetadjonabűnbánat-
ra,shogymegmutathassabűnbocsá-
tószeretetét–mondtaazÉszakiEgy-
házkerületpüspöke.
AzünnepiliturgiábanDe me Ká -

roly, agyülekezetbenéppen–nap-
rapontosan–huszonkétéveszolgá-
lólelkészsegédkezett.
Aközgyűlésendr. Szől lős Már ta,

azegyházközségjogászaszóltagyü-
lekezetalakulásáról,valamintatemp-
lomépítéskörülményeiről,idézvea
korabeli jegyzőkönyvek archaikus
beszámolóit.Azidézeteketszemélyes
gondolatok zárták: „Nekünk, mai
evangélikusoknakamostanimegem-
lékezésazértfontos,mertlátnunkés
tudnunkkell,hogyelődeinkmekko-
raáldozatothoztakazönállóegyház-
községmegalakulásáért,atemplom
felépítéséért.Ezazörökségkötelez.
Nem hagyhatjuk elveszni, bármily
nehéz jelen világunkban hívőnek
lenniésannakmaradni.”
Anógrádimegyeszékhely,Salgó-

tarján várossá nyilvánításának ki-
lencvenedikévfordulójaalkalmából
Szé ky né dr. Sztré mi Me lin da pol-
gármester,agyülekezet tagjavette
számbaamúltat,ajelent,illetveajö-
vőterveit.
Aköszöntéseksorábandr. Fáb ri

György újonnanbeiktatottegyházke-

rületifelügyelőisfelszólalt,akitiszt-
ségébenelsőízbenkísérteelelnöktár-
sátszolgálatra.Csatlakozvaazelőtte
felszólalópolgármesterasszonysza-
vaihoz,kiemelte,hogyanehézgaz-

daságihelyzetbenmégahuszonhat
százalékosmunkanélküliséggelküz-
dőSalgótarjánisképeslehetkilábal-
niaválságból,haavárosésazegyhá-
zakközösstratégiaéscélokmentén
tudnakésakarnakegyüttműködni.

g HHÁ

Hár�mas�év�for�du�ló�Salgótarjánban
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– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház ban az idei esz ten dő a tiszt -
újí tás éve, e so rok meg je le né sé vel
egy ide jű leg már az egy ház ke rü le tek
tiszt ség vi se lő nek meg vá lasz tá sá ról,
illet ve be ik ta tá sá ról tu dó sít ha tunk.
A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház ban mi kor ese dé kes a tiszt újí -
tás, és mennyi idő re szól a tiszt ség -
vi se lők ki ne ve zé se?
–Nagy érdeklődéssel figyelem a

MagyarországiEvangélikusEgyház-
ban zajló választásokat, a végéhez
közeledőtisztújítást.Azakülönleges
kapcsolat,amelynemcsupántörténel-
milegvoltmeg,dejelenlegismegvan
azerdélyiésamagyarországievangé-
likusegyházközött,indokoljaérdek-
lődésünket,odafigyelésünket.Felté-
telezem,hogyezfordítvaisígyvan.
Egyébként egyházunk kánonjának
3/aparagrafusaakövetkezőképpen
definiáljaeztaviszonyt:„ARománi-
aiEvangélikus-LutheránusEgyháza
hitvallásazonosságaalapjánszószé-

kiésoltáriközösségbenélaRomániai
ÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgy-
házzal (Erdélyi Szász Evangélikus
Egyház),aMagyarországiEvangélikus
Egyházzal,mindenmagyarevangéli-
kusegyházzal,aLutheránusVilágszö-
vetségvalamennyitagegyházával,va-
lamint más országok evangélikus
egyházaival.”
A Romániai Evangélikus-Luthe-

ránusEgyházbannincsenúgynevezett
választási,tisztújításiév,amikormin-
denszintenválasztásoktörténnek.Ezt
nálunkmásképprendeziazegyházi
törvény,nevezetesenúgy,hogy–a
püspökkivételével,akittizenkétéven-
tedirektmódonválasztanakagyüle-
kezetiközgyűlések–mindentisztség,
azegyházközségi,egyházmegyei,illet-
veegyházkerületi szintenegyaránt,
hatévesciklusraszól.
Aháromkülönbözőegyházszerve-

zetiszintenháromkülönbözőévben
ejtjükmegaválasztásokat,azazegyik
évbenmegtörténnekazegyházközsé-

giválasztások,akövetkezőévbenaz
egyházmegyei tisztségekre válasz-
tunk,aharmadikévbenpedigazegy-
házkerületiszintkövetkezik,azazazsi-
nati tagoknak és az egyházkerületi
presbitériumnak,azegyházkerületive-
zetőtanácstagjainakamegválasztá-
sa.Mindenkinekamandátuma–be-
leértveazországosfelügyelőtis–hat
évreszól.Errőlakánon264.paragra-
fusarendelkezik,amelyszerintavá-
lasztásoknakezaritmusaazegyházi
testületekmunkájánakösszehangolá-
sátteszilehetővé,éskellőegyensúlyt
biztosít.Ígyépülfeltehátamiválasz-
tásistruktúránk.

– Bár az EvangélikusÉletbenidő -
ről idő re meg je len nek hír adá sok az er -
dé lyi egy ház ke rü let kü lön bö ző ese mé -
nye i ről, ma gá nak az egy ház ke rü let -
nek a struk tú rá ja ke ve sek előtt is mert.
Tu laj don kép pen hány egy ház me gyét,
hány gyü le ke ze tet és mi lyen lét szá mú
ma gyar aj kú evan gé li kus sá got fog lal
ma gá ban az er dé lyi egy ház ke rü let?

–ARomániaiEvangélikus-Luthe-
ránusEgyházfelépítéseeléggéhason-
lítaMagyarországiEvangélikusEgy-
házstruktúrájához,hiszenmiiszsi-
natpresbiterielvenfelépülőegyházva-
gyunk, és ugyanúgy szerveződünk
gyülekezeti, egyházmegyei és egy-
házkerületiszinten.Mindenegyház-
községitagjogosultrésztvenniazegy-
ház kormányzásában közvetlenül
vagytörvényesképviselőnkeresztül.
Azegyházkormányzásábanpediga
paritáselve,vagyisalelkésziésnem
lelkészielemazonosméretűbefolyá-
saérvényesül.
Legfőbbképviseletiésközigazgatá-

si,törvényhozóésválasztói,valamint
teológiaidöntéshozószervünkazsi-
nat;azegyházközségésazegyházme-
gyelegfőbbképviseleti,közigazgatási
ésválasztóiszervepedigaközgyűlés.
Három egyházmegyénk van: a

brassói, a kolozsvári és a nagylaki
(szlovák)egyházmegye.Akerületet
harminchatanyaegyházközség,három

fiókegyházközségésszázharminchat
szórvány alkotja, hozzávetőlegesen
huszonkilenc-harmincezerlélekkel.
Istentiszteleteinkenésgyülekezetial-
kalmainkonötnyelvenhirdetjükIs-
tenigéjét:magyarul,németül,szlová-
kul,románulésangolul.

g EÉ

Há�rom�egy�ház�me�gyé�ben�–�har�minc�ezer�lé�lek
Aki vá la szol: Ador já ni De zső Zol tán, a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke

é gtájoló

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

Kétszázévvelkésőbbatemplomépí-
tőősökutódaiünnepiistentiszteleten
emlékeztekmegatemplomépítésének
kerekévfordulójáról.Ámmásokais
voltagyülekezetnekazörömre.Sike-
rültarosszállapotbanlévőegykorilel-
készlakástkívül-belülfelújítani.
Azünnepialkalmonnépesgyüle-

kezetjelenlétébenSze me rei Já nos, a
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerület
püspökehirdetteIstenigéjét(ké pün -
kön). A liturgiai szolgálatban Kiss
Mik lós, aGyőr-MosoniEgyházmegye
espereseésagyülekezetbenhelyet-
tes lelkészi szolgálatot ellátóDe ák
Ágo ta tétilelkésznővettrészt.
SzemereiJánosatízleprásmeggyó-

gyításánaktörténetétválasztottaige-
hirdetésialapigéjének.Ajólismerttör-
ténetkapcsán–agyülekezetörömün-
nepére figyelmeztetve – a hálaadás
fontosságátemelteki.

Az ünnepi istentiszteletet dísz-
közgyűléskövette,amelyenelőször
agyülekezethittanosaiadtakműsort,
majdSár kö zi Lász ló né presbiteris-
mertetteazegyházközségtörténetét.
Végezetülaközgyűléstköszöntések
zárták. Külön köszöntötték Fe hér
Sán dor presbitert isabbólazalka-
lomból,hogymegszakításnélkülöt-
venévevégziapresbiteriszolgálatot.
A templomi alkalom befejezése

utánagyülekezetátvonultaközel-
múltbankívül-belülgyönyörűenfel-
újítottegykorilelkészlakásba,ame-
lyetSzemereiJánosáldottmeg.Afel-
újítottparókiaadhelyetagyülekezeti
teremnekis,amelybenNé meth Jó zsef,
azegyházközségvoltfelügyelőjeké-
szítette az oltárt, mégpedig úgy,
hogy kifaragta a templom oltárá-
nakkicsinyítettmását.

g K.M.

Két�száz�éves�
a�kis�ba�bo�ti�temp�lom

b A Rá ba fo lyó men tén fek vő Kis ba bot te le pü lés el ső ok le ve les em lí -
té se 1222-ből va ló. Az itt élő evan gé li ku sok el ső temp lo mát 1534-ben
épít tet te CsesznekyGyörgy, a te rü let bir to ko sa. Ez a temp lom azon -
ban 1637-ben el pusz tult. A szin te tel jes egé szé ben Luther ta ní tá sát
kö ve tő kö zös ség 1737-ben új ra fel épí tet te temp lo mát. Ezt a temp lo -
mot a ki kül dött bi zott ság szé le sebb nek és ma ga sabb nak ta lál ta az en -
ge dé lye zett nél, ezért hosszas har co kat kö ve tő en, meg épí té se után húsz
év vel a me gyei ha tá ro zat ér tel mé ben le kel lett rom bol ni uk. A gyü -
le ke zet a tü rel mi ren de let ide jé ig Tét hez tar to zott, és csak 1812-ben
épít tet te fel a ma is meg lé vő temp lo mot MalatideszJózsef, a gyü le -
ke zet el ső ta ní tó ja, majd lel ké sze. A fel szen te lést pe dig KisJános du -
nán tú li püs pök vé gez te 1813. au gusz tus 8-án.

b Gyé ké nye sen, a So mogy-Za lai
Egy ház me gye leg na gyobb temp -
lo má ban ju bi le u mot ün ne pel tek
a hí vek szep tem ber 23-án, va sár -
nap dél előtt. Az is ten tisz te le ten
SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke
hir det te Is ten igé jét. A li tur gi á -
ban SmidéliuszZoltán es pe res,
he lyi lel kész mű kö dött köz re.

Anainiifjúfeltámasztásánaktörté-
nete(Lk7,11–17)alapjánapüspökar-
ról beszélt, hogy van valaki, aki
szembejönafájdalmascsoporttal,ke-
reszteziatemetőbeigyekvőkútját.A
Jézustkövetőcsapatnakazéletakül-

detése.SzemereiJánosezutánhang-
súlyozta:„Az igazirekreációsköz-
pontokIstenházai,amelyekbenlét-
rejöhetatalálkozásazzal,akiazélet
ígéretéthozzaahalálárnyékábanjá-
róknak.”Azértépültezatemplom,
hogy az újjáteremtés, megújulás
helyszínelegyen.
Azúrvacsorásistentiszteletetkö-

vetőközgyűlésenelsőkéntSmidéli-
uszZoltánbeszélta templomésa
gyülekezet történetéről.Köszöntőt
mondottdr. Há ri Ti bor egyházme-
gyeifelügyelő,valamintSik ter Já nos,
a szomszédos porrogszentkirályi
egyházközséglelkésze.
Abensőségeshangulatúmegem-

lékezésközösebéddelzárult.
g AM

Az�iga�zi�re�kre�á�ci�ós�köz�pont
Száz hu szon öt éves a gyé ké nye si temp lom
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Általános volt a vélemény, hogy az
ökumenikus párbeszéd módszerei,
eredményeitöbbé-kevésbéavalláskö-
zipárbeszédreisalkalmazhatók.Az-
az:apartnerminélalaposabbmegis-
merése,emberiméltóságánaktiszte-
letbentartása,amelynemjelentiaz
adottesetbenfeloldhatatlanellentétek
figyelmenkívülhagyását.Annyivalne-
hezebb,hogyahasonlóságok,egyezé-
sekarányanyilvánsokkalkisebb,mint
akeresztényfelekezetekközött.Éppen
ezértavallásközipárbeszédszétszab-
dalásafelekezetekszerintnemhaté-
kony, sokkal célszerűbb lenne „leg-
alábbkifelé”nagyobbegységetmutat-
ni.Amikorpedigökumenikusbizott-
ságban folytatunk párbeszédetmás
vallásokképviselőivel,akkoraközöt-
tünklévőeltéréseketnemelőttükkell
megvitatni. Kívülről – gondoljunk
csakaziszlámvilágra–egységesnek
tekintika„keresztényNyugatot”.
Néhányfontosabb,továbbimeg-

fontolástérdemlőgondolatazelő-
adásokból.

An ne ma rie C. Mayer freiburgi
professzorHol ál lunk? Je len le gi, val -
lá si lag plu rá lis hely ze tünk teo ló gi ai
elem zé se címmeltöbbekközöttarra
hívtafelafigyelmet,hogysokan–túl-
zottudvariasságból–összekeverika
vallásitoleranciátésavallásszabad-
ságot.Az,hogymamárnemerőszak-
kalakarunk/akarnakvallásikérdése-
keteldönteni,mégnemjelentiazt,
hogynemkelldönteni.

Mi ka Vähäkan gas finnprofesszor
asvédországiLundbólNyi tott kér dé -
sek a 21. szá zad ban címmeltartotta
fontosnak megjegyezni, hogy min-
den nyitottság és udvariasság mel-
lett/ellenéreamegtérés/áttéréskérdé-
semindigottbujkálapárbeszédben,
ésazajó,haezzeltisztábanvagyunk.
Nemlehetettválasznélkülhagyniaz
amúgyköltőikérdést:miértnemfoly-
tatunkintézményesítettpárbeszédet
bizonyosvallásiközösségekkel,példá-
ulamormonokkal?Nagyonegyszerű:
haszázszorannyianlennének,mint
amennyienvannak(vagyiskörülbelül
aziszlámhíveivelegyeznemegaszá-
muk),akkoregészenbizonyosanfoly-
na intézményesített párbeszéd, és
örülnénkahasonlóságoknak…

Hans-Pe ter Gross hans professzor
(Münster)Más val lá sok hoz zá já ru -

lá sa a ke resz tény iden ti tás hoz címmel
aztakérdésttettefel,hogymásval-
lásoksegítenek-ekeresztyénidenti-
tásunk meghatározásában. Persze
ezakérdésisköltői,hiszenminden
vallásban vannak hasonlóságok,
ugyanakkor keresztény hitünket a
másoktól való eltérések ismereté-
ben, tudatosításábankellegyre in-
kábbmegélnünk.

Oli ver Schu eg raf egyházfőtaná-
csos,aNémetországiEgyesültEvan-
gélikusEgyház(VELKD)ökumené-
referense,atársaságleköszönőtitká-
raazökumenéésavallásközipárbe-
szédmegközelítéseirőlésmodellje-
irőlszólt.Utalta3677oldalasDo ku -
men te wach sen der Übe re in st im mung
(A nö vek vő egye zés do ku men tu mai)
címűkönyvre,amelyazökumenikus
párbeszéd fontos dokumentumait
tartalmazza.Ezekdöntőenadifferen-
ciáltkonszenzusmódszeréveljöttek
létre,vagyisatanításokmindkétfél
részére(még/már)elfogadhatóközös
megfogalmazásával.
A recepció, az általánoselfoga-

dottságnagyfokúhiánya(lásdpél-
dáulamegigazulásrólkiadottevan-
gélikus–katolikusKö zös nyi lat ko za -
tot 1999-ből, különösen katolikus
részről)azonban,úgytűnik,magának
amódszernekazeredményességét
kérdőjelezimeg.Emögötttalánaza
félelemismeghúzódik,hogyataní-
táskérdéseibenelért,bizonyosfokú
egyetértés új szakadásokat is elő-
idézhet,hiszenamegigazulásnyilat-
kozatnakismindkétoldalrólbőven
akadtakkritikusai.Egyazonbanmin-
denképpenbiztos:aszemélyestalál-
kozásokat, emberi kapcsolatokat–
akárazökumenében,akáravallások
között–semmisempótolhatja.
A résztvevők között egyetértés

voltabban,hogyavallásközipárbe-
szédnekazökumenikuspárbeszéd
részévé kell lennie. Egyre inkább
megkellvitatnunk,ésegyetértésre
kelljutnunkabban,hogyanfogalmaz-
zukéséljükmegkeresztényhitünket
másvallásoktagjaiirántvagyadott
esetbenvelükszemben.
Jelen sorok írója Vi lág ethosz, új

ate is ták és ke resz tény iden ti tás címmel
tartottműhelyelőadást.Asvájciszár-
mazású tübingeni professzor,Hans
Küng 1990ótaazúgynevezettvilág-

ethosz,azazaközöserkölcsielvek,pa-
rancsokmenténavallásosemberek
mellettazateistákkal,agnosztikusok-
kalvalóösszefogásraisbuzdítavilág-
béke,azemberiségjövőjeérdekében.
(Azötalapelv:neölj,nelopj,nehazudj,
neparáználkodj,tiszteldazősöket.)
Kérdés azonban, hogy mennyi-

benmotiválnakvalakitmásvallások
erkölcsi tanításai, ha a sajátjának
nem engedelmeskedik. És kit tart
visszapéldáulalopástólaz,hogyavi-
lágbékétisveszélyeztetivele?(Azo-
katalegkevésbé,akikténylegveszé-
lyeztetik.)
Azúgynevezettújateistákpediga

tudománynevébenvetikelavalláso-
kat.(Nálunkazilyesmiannyiranemúj.)
Vagynemtudnakmitkezdeniavallá-
sokkal,mintahírescambridge-ifizi-
kus, Step hen Haw king, vagy pedig
egyenesen haszontalannak, sőt ká-
rosnaktartjákőket,különösenisake-
reszténységet,minta„Darwinrottwei-
lerének”isnevezettoxfordizoológus,
Ric hard Daw kins.Utóbbiatudatosfer-
dítésektőlsemriadvissza,úgyhogyná-
laa„nehazudj”alapvetőerkölcsipa-
rancsa a vallásokra, keresztényekre
vonatkozóanerősenkorlátozott.
Belfastivárosnézésünkönlehető-

ségünkvoltmegfigyelni,hogyaka-
tolikusokésaprotestánsok,ponto-
sabban az egységes Írország és a
brit korona hívei közötti ellentét
máignemszűntmeg.Maisvannak
falak, ma is vannak felvonulások,
emberi mivoltukból kivetkőzött
résztvevőkkel. A konferencia ide-
jén,augusztus25-én, szombatona
protestánsok tartottak bemutatót,
erősrendőrikísérettel.Akéttábor
tagjaiközöttamúgyminimálisaka
kulturáliskülönbségek.Haazeuró-
paiértékekrőlésakisebbségekhely-
zetérőlakarnakbennünketkioktat-
ni,akkorottazészakírpélda…
Azaugusztus27-éntartotttaggyű-

lésenarésztvevőkarróldöntöttek,
hogy a 2014-ben esedékes konfe-
rencia helyszíne Budapest legyen.
Öröméselismerésezadöntés.Gon-
dolhatunk arra, hogy hazánkban
1943-banalakultmegazÖkumeni-
kusTanács,ötévvelazEgyházakVi-
lágtanácsaelőtt,vagyhogyamagyar
egyházaképpentízéve,2002.októ-
ber1-jénEurópábanmásodikkéntír-
tákaláazEu ró pai öku me ni kus char -

tát. ÉsperszeelismeréseezazÖku-
menikusTanulmányiKözpont,sze-
mély szerint Tóth Ká roly nyugal-
mazottreformátuspüspök,alapítóel-
nökmunkájánakis.
A szokásos tisztújítás keretében

Dag mar Hel lert, azEgyházakVilág-
tanácsaHitésEgyházszervezetBi-
zottságánaktitkárát,abossey-iÖku-
menikusIntézettanárátatársaságel-
nökévé,jelensorokírójátpedigtit-
káráváválasztották.

g Dr.SzEntpétEryPétEr

Felekezetek�és�val�lá�sok�párbeszéde
Öku me ni kus kon fe ren cia Bel fast ban

b A SocietasOecumenica, vagyis az öku me né eu ró pai ku ta tó i nak tár -
sa sá ga au gusz tus 23–28. kö zött tar tot ta XVII. kon fe ren ci á ját az
észak-ír or szá gi Bel fast ban. A két éven ként meg ren de zett ta nács ko zás
fő té má ja ez út tal az öku me ni kus és a val lás kö zi pár be széd vi szo nya
volt. Ma gyar or szág ról KránitzMihály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak alap ve tő hit tan-pro fesszo ra és je len
so rok író ja mint az in téz mé nyes tag Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz -
pont tit ká ra vett részt a mun ká ban. Össze sen ti zen öt elő adás, rö vi -
debb-hosszabb be ve ze tő és kor re fe rá tum, to váb bá ti zen hat mű hely -
elő adás tár gyal ta a kér dést.

A szerző balján a konferencia másik magyar résztvevője, Kránitz Mihály

Egy ezeréves kelta kereszt körül Monas -
ter boice-ban (Ír Köztársaság)

Areformációszületésének2017-es,
ötszázadikévfordulójárakészülvea
testülettagjaimárnemcsakazideite-
matikusév(Re for má ció és nők) hát-
ralévőfeladataittekintettékát,hanem
elhangzottakakövetkezőesztendő
vezérgondolatával(Re for má ció és to -
le ran cia) kapcsolatos javaslatok is.
AzEOMigazgatója,dr. Har mati

Bé la Lász ló azoktóber16-ánaDeák
térentartandómariológiaikonferen-
ciávalkapcsolatosprogramotismer-
tette. (Az EOM-ban novemberben
egyébkéntkiállításnyílikSzent ágot hai
Já nos professzornak, Kossuth-díjas
anatómusnak az akvarelljeiből; az
evangélikustudósoktóber31-énlen-
neszázéves.)
Tudományoskonferenciávalem-

lékeznekmegazötszázéveszületett
Hu szár Gál ról – tájékoztatott dr.
Hu bert Gab ri el la, az Evangélikus
Országos Könyvtár tudományos
munkatársa. A szimpózium hely-
színeazEvangélikusHittudományi
Egyetem(EHE)lesznovember7-én,
atudománynapjaalkalmából.

Mit je lent a 2017-es év for du ló a ma -
gyar or szá gi test vér egy há zak szá má -
ra? címmelmetodista,unitárius,bap-
tista,református,katolikusésortodox
részvétellelleszkerekasztal-beszélge-
tés,amelyet–dr. Fa bi ny Ti bor pro-
fesszorjavaslatára–aMa gyar or szá gi
Lu ther Szö vet ség gel együttesenszervez
megdecember8-ánazemlékbizottság.
Megkezdődöttajubileumiévtisz-

teletére egyházunk megbízásából
készülő Luther-rajzfilm próbaepi-

zódjának–úgynevezettpilotjának–
agyártása.AfiatalLu ther nek Dé vai
Ba lázs, azidősnekSin kó Lász ló köl-
csönziahangját.
2013aRe for má ció és to le ran cia te-

matikuséveleszegyházunkban.Az
emlékbizottságfotópályázatotírtki
etémában.Agyőztesalkotásfelhasz-
nálásávalkészülőplakátországszer-
teláthatólesz,ésajövőéviEvan gé -
li kus nap tár címlapjánismegjelenik.
Anaptárezenkívültanulmányokatis
szentelmajdatoleranciakérdésének.
A2013.évtémájávalkapcsolatban

dr. Ko rá nyi And rás ismertettejavas-
latait.A2013.évtémájávalkapcsolat-
ban dr. Ko rá nyi And rás ismertette
javaslatait.AzEHEdocenseazegyház-
történészésagyakorlólelkészszem-
szögébőlközelítettemegakényesés
szerteágazótémát,azarrólvalóbeszéd
módszertanát.Fontos,hogygyüleke-
zeteinkésoktatásiintézményeinkato-
leranciárólvalóbeszélgetésfórumává
váljanak–mondta.

Dr. Csep re gi Zol tán, azEHEEgy-
háztörténeti Tanszékének vezetője
beszámoltatervezettLuther-könyv-
sorozatmunkafolyamatainakállásáról.
Lutherműveinektizenkétkötetesre
tervezettválogatásából–atavalyel-
sőkéntmegjelentkötetután–várha-
tóannégyévenbelültovábbinégyje-
lenikmajdmeg.Aprofesszortájé-
koztatást adott a Lipcsei Egyetem
pfar rer buch.de internetes oldalán
elérhetőlelkészéletrajz-gyűjtemény-
hezvalócsatlakozáslehetőségérőlis.

g BallaMária

Em�lék�bi�zott�sá�gi�„reform”
b Rend ha gyó mó don az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban (EOM) kezd -

te meg leg utób bi ülé sét a MagyarországiEvangélikusEgyházReformá-
cióiEmlékbizottsága.A tes tü let tag jai – dr.KertészBotondés Zászkalicz-
kyZsuzsa tu do má nyos mun ka tár sak ve ze té sé vel – meg te kin tet ték az ok -
tó ber 31-ig lá to gat ha tó, Reformációésnők cí mű ki ál lí tást. A szep tem ber
19-i mun ka ülés a De ák té ri gyü le ke zet nagy ter mé ben foly ta tó dott.

fotópályázat – reformáció és tolerancia
AMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságapá-
lyázatotírkia2013-astematikusév,aRe for má ció és to le ran cia évének
plakátképére.ARe for má ció és to le ran cia témájúplakátjelmondata:„El -
vi sel ni egy mást sze re tet ben”.Atematikusplakáthozésannakjelmonda-
táhozillőfotókatnyomdaisokszorosításraalkalmasfelbontásbanoktó-
ber15-éigvárjákapályázatkiírói.Aplakátországszerteláthatólesz,a
2013-asEvan gé li kus nap tár elülsőborítójánisszerepelnifog.Apálya-
munkákaszerkesztoseg@lutheran.hue-mailcímreküldendők.

Az ökumenikus zsűri által kiadott
hivatalosközleménybenazalábbiin-
doklásolvasható:„Azegyszerűszer-
kesztés és művészi megfogalmazás
mellettarendezőjóérzékkeltalálta
megazegyensúlytavisszafogotttör-
ténetmesélésésamagasszintűköltői
kifejezésközött.Művészimódonmu-
tatjamegakisebbségbenélőkproblé-
máinakösszetettségét,ésablakotnyit,
amelyenátbetekinthetünkamenekült
családokmindennapjaiba.”
Aversenyprogrammellettszeptem-

ber20-ánmegrendeztékazökumeni-
kusmédianapotis,amelynekkereté-
benakortársmozivallásosdimenzi-

óitvázoltaHans Ho del, azInterfilmel-
nökeésKo vács Ákos, aPázmányPé-
terKatolikusEgyetemKommuniká-
cióésMédiaIntézeténekvezetője.A
beszélgetésen részt vett dr. Fa bi ny
Ta más, azÉszakiEgyházkerületpüs-
pökeis.AfórumotIng rid Gla tz vezet-
te.(A be szél ge tés ről és a film fesz ti vál -
ról kö vet ke ző szá munk ban ter ve zünk
rész le tes be szá mo lót. – A szerk.)
A2012-esmiskolciCineFestenaz

ökumenikuszsűritagjaivoltak:Ing-
ridGlatz-Andereggzsűrielnök(Aar-
wangen,Svájc);KovácsÁkos(Buda-
pest);La borczi Dó ra (Budapest).

d EvÉ let-in fó

Cin�e�Fes�t�
b Idén ki len ce dik al ka lom mal ren dez ték meg szep tem ber 14–23. kö zött

Mis kol con a nem zet kö zi JamesonCineFestet. Az el ső nagy já ték fil mes
ren de zők nem zet kö zi ver seny prog ram ját a szá mos ran gos film fesz -
ti vá lon – töb bek kö zött Cannes-ban, Ber lin ben, Mont re al ban, Kar -
lovy Vary ban – is meg for du ló nem zet kö zi öku me ni kus zsű ri is el bí -
rál ta. A ti zen hat ver seny film kö zül vá lasz tá suk az Auszt ri á ban élő Hü-
seyinTabak Aszépségedsemmitsemér cí mű film jé re esett, amely egy
tö rök-kurd me ne kült csa lád be il lesz ke dé si ne héz sé ge it mu tat ja be a
hall ga tag kis fiú, Vey sel szem szö gé ből.

a
 s

Z
e

r
Z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



EvangélikusÉlet 2012.szeptember30. f kultúrkörök

b Az ArsSacrafesztivál2012, az az
a szakrálisművészetekhete szep -
tem ber 15-től 23-ig vár ta egy ház -
ba rát prog ra mok kal az ér dek lő -
dő ket. A fesz ti vál ke re tei kö zött
szer vez ték meg – im má ron har -
mad szor – a nyitotttemplomokéj-
szakáját.De nem csu pán a temp -
lo mok tár ták ki 15-én ka pu i kat:
el fe le dett par kok, be ve he tet len
vá rak, ki halt te me tők is meg nyíl -
tak, az Ars Sac ra vi lá gi test vé re, a
kulturálisörökségnapjaiugyan -
is szin tén ez idő tájt zaj lot tak.

ke reszt(be)utak a vá ros ban
„Hagyja,hogyvigyeakultúraörvé-
nye!”–invitáljakissépatetikusanol-
vasóit aFi de lio programfüzet. Bár
megkellhagyni,vanebbenaz„ör-
vényben”valami.
Gondoljukcsakel,hatszázötven

különbözőhelyszínenvártákaláto-
gatókatezenahétvégén,hatszázöt-
venfeléindulhattunk.Havidékre–
Egyházaskozárra, Jánossomorjára
vagyéppNagytarcsára–nemálltis
módunkban utazni, keresztbe-ka-
sulbejárhattukBudapestet.
Budapolgárimacskakövein,aDu-

na-partonvagyéppaVárosligetber-
keibenkönnyenviszaláb,könnyűa
szív.Könnyenodacsapódunk,köny-
nyenszóbaelegyedünk,vitábabonyo-
lódunk,hiszezértjöttünk:közvetlen
kapcsolatot létesíteni a kultúrával,
mely kapcsolat a hétköznapokban
jellemzőenavirtuálistérreszűkül.
Azörökségfesztiválonelsőkézből

tudhatunkmegolyaninformációkat,
amelyekhezmásképpcsakalegelve-
temültebb autodidakták juthatnak
hozzá.Hányszormentünkmárelez
előttazépületelőtt,ésfogalmunkse
volt,kikhoztáklétre,milyenkörül-
ményekközött,milyencéllal.Állaz
nélkülünkis.Sőtállt,ésmindenbi-
zonnyaltúlisfogélnibennünket…
Amint viszont foglalkozni kez-

dünkvalamivel–lettlégyenszemély,
tárgyvagyfogalom–,azegyrefon-
tosabbáválikszámunkra.Kapcsoló-
dunkhozzá.Hatetszik:megszelídít-
jük.Azismerőslátványraújrarácso-
dálkozunk,smiután„bevettük”,új
minőségbenállelőttünk:mostmár

vanhozzáközünk. Így lehetako-
moly-komornaktűnőAkadémiából
jóbarát–egyrendszeresvisszatérés-
rekésztetőolvasójeggyelmegispe-
csételhetjükeztabarátságot–,egy
sarokból„a”sarok,templombólima-
hely,szürkekiskocsmábólmulató.
Benépesül egy kőrengeteg azzal,

hogy történetétmegismerjük.Hisz
minket,magunkatistörténeteinkél-
tetnek,hátmégegykevéssélélegző,
csupánemberialkotást!Cseh Ta más
utánszabadonsokanállítják,Buda-
pestetcsakigazi,időtlencsavargással
tehetjükmagunkévá:végigaLövölde
téren,aLánchídon,aSzénatérenát…
Nemtúlzástehátaz„örvény”szó

használataafesztiválokszéleskíná-
latáraértve,várnakaterek–szak-
rálisak, szekulárisak, populárisak
egyaránt–,éshanyitottszívvelme-
gyünk,megnyílnaknekünk,megele-
venednekletűntkorok,régiarcok,
hajdanihangulatok…

lu the rá nus za rán dok lat 
egy ko ra őszi éj sza kán
Józsefváros, Kelenföld, Kőbánya,
Óbuda,Budafok,Budavár,Csillag-
hegy.Ésperszeavidékievangélikus
helyszínek:Fót,Maglód,Nagytarcsa,
Telekgerendás.Megazok,amelyek
kevésséhirdettékmagukat,dekitár-
tákakapukat.
Idénegyházunkisaktívanrésztvett

anyitotttemplomokéjszakáján,illet-
veazontúlis,az„örökségvasárnapon”
ésaszakrálisművészetekhetén.
A középkori Óbudát bemutató,

kiadósromfelfedezőtúrautánjólesik
gondolatbannemegykorifürdőket,
laktanyákat rekonstruálni, hanem
mondjuk egy színes üvegablakon
megpihentetniszemünket.
Egész nap várta a látogatókat az

(„újkori”)ablakairakülönösenisbüsz-
keóbudaievangélikustemplom.Ki-
vetítőnmeglehetetttekinteniatör-
ténetérőlszólóhúszperceskisfilmet,
a mesélő a helyi lelkész, Bá lint né
Var sá nyi Vil ma.

Érdekes például, hogy egy nem
éppevangélikusjelképkéntszámon
tartottkakasisülatemplomhom-
lokzatán,amelyazéberségethivatott
szimbolizálni.Ezazéberségvonat-
kozhat a templom viszontagságos
történetéreis:1944-benkiégett,és
habárkét évmúlvamárhasználni
tudták,ateljesfelújításcsak1996-ban
fejeződöttbe.Akazettásmennyezet
ésazóriástölgyfakeresztárnyékában
azegymástkétóránkéntváltófoga-

dóbizottság–dr. Győr fi Ká roly fel-
ügyelő vezényletével – készséggel
válaszolt a film kapcsán felmerült
kérdésekre,ésajánlottlelkiépülést
szolgálókönyveket.
A86-osbuszÓbudárólKelenföld-

re szállítja a megszállott lutherá-
nust.Újbudaegészmásvidék,egész
máshangulat.Akelenfölditemplom
nagyobb,mintazóbudai,éstalánke-
vésbécsaládias.Azoltárképahitet-
lenTamássaléskésőbbazsoltárének-
lésekviszontnagyonisszemélyessé
teszikatalálkozást.
AzYbl-díjasPa zár Bé la tudomá-

nyoshangvételűépítészetielőadása
utánlehetőségnyílikföntről,azorgo-

namellőlismegszemlélniatemplom-
belsőt,sőtatoronybaisfelmászhat,aki
bírjaazingatagfatákolmányokonva-
lóközlekedést.Gyerekek,idősekegy-
aránt nekiveselkednek, másznak a
félhomályosterekben,mikoregylép-
csőfordulóbanösszezsúfolódnak,ud-
variaskodnak,mosolyognak.Aharan-
gontúlmárkissészürreálisakirán-
dulásamadártetem-maradványokkal,
harisnyaszaggató kiszögellésekkel.
Akiideisfelmerészkedik,azcsöpp-

nyirácsosablakokonáttúlláthatÚj-
budán,épplemegyanap…
AMy Fri ends négytagúvokálta-

nácsterembélikedveselőadásaután
„Én édes id vös sé gem” címmelmozgó-
képesészeneiSzenczi-zsoltár-feldol-
gozásokkal találkozhattunk.Grun -
wal s ky Fe renc filmetűdjeiben erős
metamorfózisonmegyát–akevés-
bészínházbarátoknak–azÜveg tig -
ris ből ismert„Csoki”,azazCsu ja Im -
re.Akelenföldivásznonholpanaszos,
holharagos,demindenképpenko-
moly,hithűszerzetestjátszik,gyertya-
lángotfújvaszaval,vagyperelaMin-
denhatóval.Akisfilmelőttésután
zsoltármegzenésítésekethallhatunk

Ká roly Edit ésaCus tos Vi ol Con sort
előadásában.Azestzárásakéntorgo-
násimaórakövetkezik,Pál Dia na és
–Ben ce Gá bor vezetésével–aFő vá -
ro si Pro tes táns Kán to rá tus szolgál.
Mindeközbenakőbányaiakisnyi-

tottajtóknálorgonálnak–dr. Kincz -
ler Zsu zsan na, azEvangélikusHittu-
dományiEgyetemdocenseésGö rög
Zol tán né, ahelyikántortartkoncer-
tet–,majdaCan ta te Do mi no kórus
hangoljaátaközönségetmeditációs
hangulatbólhallelujázósba.Akinem
ismerőserre,annakirányadóleheta
templomjellegzetestornya,főleges-
ténként, mikor átszűrődik kereszt
formájúablakánabentifény.Beesik
azember,aztánazelébejövőnyájas-
ságtólmegámulatbaesik.Igéskártyát
húzhat,nemcsakmagának,azegész
családnak,aztánaprogramokról is
bőségesinformációtkap,taizéiima-
órautánzsíroskenyeresagapé,majd
kőbányaitemplomtúravárja.
A pincébe díszkísérettelmehet-

tem.Bentnémacsend,Ecser Ré ka, a
kőbányaiifilelkestagjaéppazalapo-
san átélt „Feszítsd meg!” mondat
utántartszünetet.Középenasztal,
rajtagyertya,félkörbenülahallgató-
ság.RékamellettRe gős Má tyás. Fel-
váltva szavalnak. Nem csupán az
egyháziviszonylatbantalánmárel-
koptatott Ady-, Pilinszky-, Remé-
nyik-sorokkalérkeznek,Ne mes Nagy
Ág nes, Szi lá gyi Do mo kos, Ká nyá di
Sán dor, Pe tőcz And rás és Ker tész
Esz ter istenesverseiisszerepelneka
repertoárban.
Azoltárköréköralakbanépítke-

zőtemplombanakéseiistenesórais
kerekebb,atérissegítségünkrevan
atestvériközösségmegélésében.
Kár,hogyaHarryPotter-beli„hop-

panálás”technikájátnemtudjaalkal-
mazniaszombatestizarándok,szí-
vesenmegnéztevolnaugyanis,ho-
gyanalakultazegyüttlétBudavárá-
ban,aholVöl gyessy Szo mor Fan ni da-
lai,ésCsillaghegyen,aholpedigTed
Hug hes Prométheusz-versei–Lá zár
Jú lia fordításában–szólaltakmeg…
Ésperszeszívesenmeghallgattavol-
na Fóton azAbel Con certs barokk
muzsikáját,NagytarcsánpedigaKo -
rál-szi get koncertjétis…

g KinyikAnita

Ars�Sac�ra
Óbudától Kőbányáig – evan gé li kus temp lo mok éjszakája 

tit kos te rek az Ül lői út 24.-ben
Anyitotttemplomokéjszakájautánnappalisfolytatódottazáhítatosprog-
ramsorozat.
Egyházunkországosközpontjában,azÜllőiút24.-benszépszámmalgyü-

lekeznekajózsefvárosi,eleddigeldugottgyülekezetszékhelyénekfelkuta-
tására.Lilaruhásifjúhölgylibbenbekerékpáron,Ro mán né Bol ba Már ta.
Őittalelkészaugusztusóta.Azépületlátszólagcsakakutatóknaklehet
érdekes,afelirattanúságaszerintezazEvangélikusOrszágosLevéltár.Már
azelsőlépcsőfordulóutánkiderül,sokkaltöbbetrejt…
Amásodikemeletentaláljukatemplomteret,melynektörténetétHor -

thy Ákosnak, ajózsefvárosigyülekezetfelügyelőjénekelőadásábanismer-
hetjükmeg.Olyanfordulatokkalörvendeztetimeghallgatóságát,minthogy
„atótokaddigfúrták-faragtákagyülekezetet…”Látszik,szívügyeajózsef-
városievangélikusoksorsa.Azelsőemeletreereszkedvevesziátazide-
genvezetőszerepét.Azöldterembentelepedikleatársaság(képünkön),
majdrávetimagátakörbeadottszázéveskódexekre.Arégilapoknakjel-
legzetesillatukvan,onnanmosolyognakránkaKossuthNyomdajóvol-
tából1905-benkönyvbezárt,egykorillatoskisasszonyokarcképei…
Akönyvállományegyszerencsésfrigybőlvaló:Pod ma nicz ky Gé za és

De gen feld Sc hom burg Ber ta házasságánaköröksége.Kiskartalikastélyuk
könyvtáránakbútorzataisidekerült,tudhatjukmegakiskartalikaros-
székekbesüppedve.Érdekes,hogyakönyvtártörténeteegyidőreössze-
fonódottaazEvangélikusTeológiaiAkadémiakönyvtáránaktörténeté-
vel,amígazakadémiaamaihelyére,aRózsavölgyiközbenemkerült.

f
o

tó
: 

k
in

y
ik

 a
n

it
a

a
 s

Z
e

r
Z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le

Az óbudai evangélikus templom

b Ün ne pi is ten tisz te le ten adott há lát szep tem ber 23-án a
szü gyi gyü le ke zet, mi u tán be fe je ző dött temp lo má nak
kül ső fel újí tá sa. A há rom évig tar tó re no vá lás ra nem csak
esz té ti kai okok ból volt szük ség, ha nem az épü let ál la ga
is in do kol ta. Az is ten tisz te le ti szol gá la tot dr.FabinyTa-
más püs pök ve ze té sé vel Szabó András, a Nóg rá di
Egy ház me gye es pe re se és a he lyi lel kész há zas pár, Blat-
niczky JánosDániel és BlatniczkynéHammersberg-
Ganczstuckh Júlia vé gez te. A li tur gi át he ge dű- és
ének ka ri be té tek szí ne sí tet ték.

AzigehirdetésalapjáulJe re mi ás köny vé nek 32,26.verseszolgált:
„Én va gyok az Úr, min den élő nek az Is te ne. Van-e szá mom ra le -
he tet len?”AzÉszakiEgyházkerületlelkészivezetőjerámutatott:
azősökélőhiténélfontosabb,hogyazélőkisminélintenzíveb-
benbekapcsolódjanakagyülekezetéletébe,ésezáltalnekikisélő
hitüklegyen.Ezakulcsaagyülekezetmegmaradásának,ahová
mindenkinekmeghívásavan.
Azistentiszteletetünnepiközgyűléskövette,aholajelenlévők

tájékoztatástkaptakarrólafolyamatról,melyatemplommeg-
újulásáigvezetett.Agyülekezetlelkészekülönkiemelte,hogya
kivitelezőcégrendkívülprecízmunkátvégzett,ésahatáridőket
szigorúanbetartotta.Szóltarrólis,hogyamunkamindvégigjó
légkörbenzajlott,savállalkozásvezetőjévelésmunkatársaivaltest-
véri,barátikapcsolatalakultkiahosszúegyüttműködéssorán.
Afelújításimunkákközelötvennégymillióforintbakerül-

tek,azösszegmintegykilencvenszázalékáteurópaiuniósfor-
rásbólsikerültelőteremteni.Afennmaradórésztagyüleke-
zet,azegyházkerületésazországosegyházbiztosította.

Dr. Fáb ri György egyházkerületifelügyelőfelhívtaafigyel-
metarra,hogyafelújítássikereigazolja:aMagyarországiEvan-
gélikusEgyházolyanközösség,amelyarendelkezésérebocsá-
tottforrásokkaljóltudsáfárkodni.

g ZsugyElKornél
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Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H i r d e t é s

meg hí vó eB Be-al ka lom ra
AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)
2012.őszisorozatánakcíme:A zsi dó ün ne pek ke resz -
tyén je len tő sé ge.Akövetkezőalkalomoktóber11-én,
csütörtökön17órakorkezdődikKrisz tus a sá to ros ün -
ne pek ben (szuk kot) címmelazországosirodautcáról
nyílótermében(1085Budapest,Üllőiút24.).Előadó:
Avi Sny der, aZsi dók Jé zu sért (JewsforJesus)európai
ésmagyarországivezetője.

meg hí vó lel ki gon do zói kon fe ren ci á ra
AzEvangélikusKórháziLelkigondozóiSzolgálatnevébenszeretettelhív-
jukésvárjukideiőszikonferenciánkra.Helyszín:BéthelEvangélikus
MisszióiOtthon,Piliscsaba,Széchenyiu.8–12.Időpont:október12–13.,
péntek15órátólszombat14óráig.Té ma a stressz ne u ró zis.
Költségek:aszálláspéntekéjszakáraésháromszoriétkezés3700Ft/fő

(akiágyneműthoz,annak500Ft-talkevesebb!).Aköltségekegyrészét
(1500Ft-ot)akórházmissziófedezi.
Jelentkezés:Hon ti Irén nél (tel.:20/824-5629,e-mail:iren.honti@luthe-

ran.hu),Ba logh Évá nál (20/824-4723,bodzabokor@gmail.com)vagyKa -
lo csa Zsu zsan ná nál (20/824-2256,kulzsi@hotmail.com).

prog ram
Ok tó ber 12., pén tek
15.00:Kezdőáhítat
15.30:Astresszhatásaaházasságban,acsaládban–Tóth Me lin da An -
na kórházlelkész
17.00:Játékatémához–Hei ne mann Il di kó kórházlelkész
20.00:Estimeditáció–Ba logh Éva kórházlelkész
Ok tó ber 13., szom bat
8.30:Reggeliáhítat–Ba jusz né Oro dán Krisz ti na kórházlelkész
9.00:Agyerekésastressz–tapasztalatokakórházban–Ka lo csa Zsu -
zsan na kórházlelkész
10.00:„Pszichoszociáliselsősegély”–segítőfoglalkozásokközöttátíve-
lőtevékenység–dr. Pát kay Ist ván neurológus,pszichiáter
12.00:Zárógondolatok–„Ajelenbékéje”–Hon ti Irén kórházlelkész

Za rán dok út a Szent föld re
Szentföld–Petra,ok tó ber 18–25.Azutolsóhelyekrevá-
runkmégútitársakatszentföldizarándokutazásunk-
ra,melyetSán dor Fri gyes esperesúrlelkivezetésével
indítunkel.Biztosindulás,garantált,életreszólóélmény!
Hacsatlakozniszeretnehozzánk,hívjaazalábbiszá-
mot:Bak sa Lász ló utazásszervező,20/824-9093.

ki ál lí tá si meg hí vó
Ake resz tény ván dor ki ál lí tás keretébenszeptember19-tőloktóber14-
igaNyíregyháziEvangélikusKossuthLajosGimnáziumbanJan ko vics
Mar cell filmrendezőAz em ber tra gé di á ja címűfilmjénekgrafikáibóllát-
hatókiállítás,melyreszeretettelmeghívomÖntéscsaládját.

H i r d e t é s

fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
ADeákTériEvangélikusGimnáziumba(1052Budapest,Sütőu.1.)a
2013/14-estanévrefelvételizniszándékozódiákokésszüleikszámáraszep-
tember 29-én, szombaton 10 órakor felvételi tájékoztatót tartunk.
Ezenazalkalmonaziskolaigazgatójaszámolbeaszülőknekiskolánk
működéséről,hagyományairólésafelvételirendszerről,agyerekekpe-
digdiákjainksegítségévelismerhetikmegaziskolát.Szeretettelvárjuk
amost4.és8.osztályos,érdeklődőtanulókatszüleikkelegyütt!

H i r d e t é s

ág fal vi meg hí vó
„Nehagyjátokatemplomot,/Atemplomotsaziskolát!”(Re mé nyik Sán -
dor: Temp lom és is ko la, 1925)
AzÁgfalviEvangélikusEgyházközségszeretettelhívogatjaÖntésked-

vescsaládjátaszeptember30-án–azágfalvibúcsúnapján–9órakor
kezdődőhálaadóistentiszteletéregyönyörűenfelújítotttemplomunkba,
aholigéthirdetSze me rei Já nos, aNyugatiEgyházkerületpüspöke.Abú-
csútmegelőzőnapon,szeptember29-én,16.30-kortartjukRoz mán Zol -
tán festőművésztemplomikiállításánakmegnyitóját,eztkövetően,17órá-
tólpedigaGer hát családhangversenyét.Ezekreazalkalmakraisszere-
tettelinvitálunkmindenkit.

Az Ág fal vi Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma

Bu da vá ri evan gé li kus
sza bad egye tem

A Bécsi kapu téri evangélikus
templomkápolnájában (Buda-
pestI.ker.,TáncsicsMihályu.
28.)mindenhónapelsőhétfőjén
19óraikezdettelszabadegyete-
mielőadásokhangoznakel.
Elsőalkalom:október1.Elő-

adó:dr. Fa bi ny Ta más püspök,
egyetemi tanár. Téma: Jú dás
Iska rió tes és az an ti sze mi tiz mus
gyö ke rei.Házigazda:dr. Pő cze Ti -
bor gyülekezetifelügyelő.
A részvétel ingyenes. Min-

denérdeklődőtszívesenlátnak.

H i r d e t é s

fel hí vás
Leg ma ga sabb egy há zi ki tün te té se in ket ősszel ad juk át.
2007-benazországospresbitériummegalkottaaztaszabályrendeletet
(I/2007.V.10.),amelyazOr dass La jos-díj ésaPró nay Sán dor-díj ala-
pításárólés–éventeegyszeri–odaítélésénekkörülményeirőlszól.A2012.
évidíjazandókszemélyérevonatkozóanakuratóriumajánlásokatvár.
Emlékeztetőül:azOrdassLajos-díjolyan,feddhetetlenéletű,magyar

vagykülföldi,felszentelt–akármásfelekezetű–személynekítélhető,
akikiemelkedőensokattettamagyarevangélikusegyházért.APrónay
Sándor-díjolyanvilágiszemélynekvagyintézménynekítélhető,akivagy
amelykiemelkedőszellemivagyanyagitámogatássalállaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházmellett.Adíjakatifj. Szlá vics Lász ló szobrászal-
kotta,velükpénzjutalomnemjár.
Azajánlásokat–1500–3000leütésnyiindoklással–Zász ka licz ky Zsu -

zsan ná nak, akuratóriumtitkáránakkérjükeljuttatnioktóber14-igakö-
vetkezőcímre:1085Budapest,Üllőiút24.vagyzsuzsa.zaszkaliczky@lu-
theran.hu.

ACsepeliEvangélikusEgyházközségoktóber7-én
istentiszteletenemlékezikOláh Ká roly templomépí-
tőlelkészre.Emléktáblájánakavatásátésazigehir-
detésszolgálatátBen ce Im re, aBudaiEgyházmegye
esperesevégzi.Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk!

A roma szakkollégiumba felvételt
nyerthúszhátrányoshelyzetűhall-
gatófizetkollégiumidíjat,de–tel-
jesítményétőléshelyzetétőlfüggően
–tanulmányiésszociálisösztöndíj-
banisrészesülhet.Análukelőnyö-
sebb helyzetű hallgatókhoz képest
azonban nagyobb erőfeszítéseket
várnakeltőlük:nemcsakszociokul-
turálishátrányaikatkellledolgozni-

uk, de a szakkollégium spirituális,
kulturálisésközismereti„moduljá-
nak”foglalkozásaintovábbiteljesít-
ményreösztönzikőket tanáraikés
mentoraik.Ebbe–sokmásmellett
–vallás-ésbibliaismeret,közigazga-
tásiésszociálisalapismereteképpúgy
beletartoznak,mintahazaicigány-
ságmúltjának és jelenének alapos
megismerése.

Atanévnyitóünnepiistentiszteleten
dr. Fa bi ny Ta más, azÉszakiEgyházke-
rületpüspökeazalkalomraválasztott
ige – „Jöj je tek én hoz zám mind nyá -
jan…” (Mt11,28a)–alapjánahivatásés
aküldetésmibenlétérőlbeszéltafia-
taloknak,majdKrisztusnakaszegé-
nyekköztimunkájárólszólvamutat-
tafelDi lin kó Gá bor romafestőművész
Jé zus a sze gé nyek közt című,beszédes
alkotását.Azigehirdetésutánaroma
szakkollégistákkalegyütténekelteaz
ünneplősokaságacigányhimnuszke-
resztény átiratát: „Isten, könyörülj
megnékünk,/neszenvedjentovább
népünk!/Megáldottál,megváltottál,
/Országodbabefogadtál.”
Azistentiszteletetkövetőigazgató-

tanácsiülésenSass Gyu la Le ven te, az
EmberiErőforrásokMinisztériumának
főosztályvezetőjeköszöntőjébenarról
beszélt,hogybáraJóistennemterem-
tettbennünketegyformának,demin-
denképp egyenlőnek teremtett.Tu -
kacs né dr. Ká ro lyi Mar git, aNyíregy-
háziFőiskolarektorhelyettesepedigazt
hangsúlyozta,hogyaszakkollégium-
nak helyet adó intézmény tizenöt-
húszévetörekszikamagaeszközeivel
az esélyegyenlőségmegteremtésére,
ezértisfogadtákbeörömmelazevan-
gélikusegyházromaszakkollégiumát.

La borczi Gé za, a szakkollégium
lelkészigazgatójaemlékeztetettrá:a
KeresztényRomaSzakkollégiumiHá-
lózattovábbinégytagjakülönépület-
ben,függetlenintézménykéntműkö-
dik,anyíregyháziazegyetlen,amely
egymeglévőfelsőoktatásiintézmény
infrastruktúrájáthasználhatja.

g VEszprémiErzsébEt

„Jöj�je�tek�én�hoz�zám�mind�nyá�jan…”
Tan év nyi tó a ro ma szak kol lé gi um ban

b Meg tar tot ta ün ne pé lyes tan év nyi tó ját hét főn az Evan gé li kus Ro ma Szak -
kol lé gi um Nyír egy há zán, s ez zel a spe ci á lis ok ta tá si mű hely ben meg -
kez dő dött a má so dik tan év. A ro ma szak kol lé gi um ba azt kö ve tő en fel -
vé te liz tek a fi a ta lok, hogy már be ju tot tak a Nyír egy há zi Fő is ko lának vagy
a Deb re ce ni Egye tem sza bol csi me gye szék he lyen mű kö dő Egész ség ügyi
Ka rá nak va la me lyik sza ká ra. Ta ná rok, ta ní tók, szo ci á lis mun ká sok, szü -
lész nők, vé dő nők, in for ma ti ku sok, eset leg ag rár mér nö kök lesz nek a vég -
zés után, egy há zunk egyik leg újabb in téz mé nye pe dig – mely a töb bi
tör té nel mi egy ház zal kö zö sen meg ala pí tott Ke resz tény Ro ma Szak kol -
lé gi u mi Há ló zat tag ja – ab ban igyek szik tá mo gat ni őket, hogy maj dan
ké pe sek le gye nek a több sé gi és ki sebb sé gi tár sa da lom köz ötti meg bé -
ké lés ér de ké ben mun kál kod ni. 
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F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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–Azevangélikusegyháznakazok-
tatásügy évszázadokóta kiemelten
fontosfeladata,Nagy-Magyarorszá-
gonhatszáziskolájavolt,amiafele-
kezetiarányokismeretébenakár„túl-
reprezentáltnak”ismondható.1948-
ban230iskolánkatállamosították,az
utolsót,afasorigimnáziumot1952-
benvettékel.Harminchétévignem
voltevangélikusoktatásMagyaror-
szágon,amiazért isvoltazegyház
nagy szívfájdalma, mert nálunk a
templomésaziskolaegyüttműködé-
se évszázados hagyomány, így az
egyházunkegyiklábátlevágták.
A rendszerváltás előtt, 1989 au-

gusztusábankaptukvisszaa fasori
gimnáziumot, ésezzel indult el az
evangélikusoktatásújraépítése.Az
elmúlthuszonhároméveredménye,
hogyjelenlegötvennyolcközoktatá-
siintézményünkvan.

– Az utób bi évek ben szá mos is ko -
lát vet tek át az egy há zak. Eb ből a fo -
lya mat ból mi lyen mér ték ben vet te ki
a ré szét az evan gé li kus egyház?
–Amásikkétnagykeresztényfe-

lekezethezképestlényegesenkeve-
sebb oktatási intézményt vettünk
át.Míginformációinkszerintnagy-
ságrendilegakatolikusötven,arefor-
mátusharminckörüli,azevangélikus
egyházhatintézménytvettátazel-
múltévben.Ígyisháromezergyerek-
kelbővültdiákjainklétszáma(ezje-
lenleg több mint tizenötezer), és
nagykihívástjelentazőintegrálásuk.
Mimegfontoltanhaladunk.Csak

akkorveszünkátegyintézményt,ha
annak szellemiségével és a humán
erőforrással elégedettek vagyunk.
Együttműködünk az önkormány-
zattalésagyülekezettel.Ennekper-
szeazisazoka,hogyönerőbőlsaj-
nosnemtudunkúj intézményeket
építeni.Arendszerváltozásutánaz
ingatlankártalanításbólvisszakapott
egykoriiskoláinkmellettazutóbbi
évekbenfőlegottindultevangélikus
oktatás,aholazönkormányzatátad-
taafenntartóijogokat.
Intézményeinkrealapvetőenatúl-

jelentkezés a jellemző,még ott is,
aholagyereklétszámademográfiai
hullámvölgy miatt alacsony, ezért
sokszorfájószívvelugyan,deelkell
utasítanunkajelentkezőket.

– Mit je lent a bő vü lés a gya kor lat -
ban?
–Eztahirtelenésnagyonörven-

detesbővüléstúgyszeretnénkkezel-
ni,hogyaznecsaktáblacserétjelent-
senazépületekfalán,hanemazin-
tézményszellemiségében,értékrend-
jében,szakmaiszínvonalábanismu-

tatkozzonmegaminőségiváltozás.
Természetesenezekbenazintézmé-
nyekbenáltalábanjószakmaimun-
kazajlotteddigis,azokataziskolá-
kat, amelyek gazdasági, szakmai,
morális vagy hitéleti szempontból
nemvállalhatók,nemvettükát.
Adiákoknakáltalábanharmincöt-

harmincnyolc százaléka evangéli-
kusfelekezetű,igaz,atöbbségvallá-
sos:rómaikatolikus,illetvereformá-
tus.Nemkötelezőfelekezetheztar-
tozónaklenni,megnemkeresztelt
gyereketisfelveszünk,ugyanakkoraz
intézményektöbbségébenjelenvan
azacsendeselvárás,hogymireadi-
ákleérettségizik,kereszteljékmeg,
ámnemragaszkodunkazevangéli-
kuskeresztséghez.
Azoknakagyerekeknek,pedagó-

gusoknak, akiket átveszünk, meg
kell ismerkedniük a mi értékren-
dünkkel.Aszakmaiszínvonalmellett
mégvalamiplusztiskínálunk,egy
lelki,világnézetilehetőséget.Ahit-
tanoktatásugyankötelező,defelme-
nőrendszerben(ajelenlegidiákok-
naklehetőségükvanazetikátválasz-
tani).Kötelezőahétfőiáhítat,amely
egynegyedórás,húszperceslelkial-
kalom.Gyermekközelimódonvaló-
sítjukmeg–aziskolalelkészgyakran
gitározik, sok az ének, egyszóval
nemszigorúliturgikusesemény.

– Mi lyen volt az át vé te lek fo gad ta -
tá sa a szü lők, pe da gó gu sok ré szé ről?
–Nemárulokeltitkotazzal,hogy

nem mindenhol fogadták kitörő
örömmel az egyházi átvételt. Igaz,
hogyarendszerváltásidejébőlismert,
akáratüntetésekigfajulóellenállás
nemvolttapasztalható.Aszorongá-
sok,félelmekinkábbazinformáció-
hiánybóladódnak,ugyanisamagyar
társadalomegyrészeegyáltalánnincs
tudatábanazegyháziéletsajátossá-
gainak,ésazismeretlentőlfél.

– Mi lyen pre kon cep ci ók kal ta lál -
koz nak?
–Sokanegyfajtaerőszakosságtól

tartanak,azidegenhitrájukkénysze-
rítésétől,másokaztkérdezik,hogyan
kell majd segíteniük a gyereknek
otthonimádkozni.Nemkellettőlfél-
ni,inkábbagyerekfogsegíteniaszü-
lőnek, ha van benne szándék az
imádságra, ami egyébként termé-
szetesennemkötelező.
Azevangélikusmindigisnagyon

toleráns,nyitottegyházvolt,különö-
senazoktatásirendszerében,úgy-
hogyaztmondhatom,ezekakezdeti
szorongásokrendszerintfeloldódnak.
Csakminimális–egy-kétszázalék–
azoknakadiákoknak,tanároknaka

száma,akikelmennekazintézmény-
ből. Örvendetes tény, hogy sokkal
többenjönnénekáthozzánk.

– Ho gyan si ke rül ma guk mel lé ál -
lí ta ni a ta ná ro kat?
–Amikoregyiskolaátvételekezd

realitássáválni,akkornagyonalapos,
diavetítésselegybekötötttájékozta-
tóttartokatantestületnek.Ilyenal-
kalmakkor bemutatom az egyhá-
zunkat,annakoktatásiszerkezetét,és
elmagyarázom,hogymitjelentenek
azegyházisajátosságokamindenna-
pokban.Utánakérdésekreválaszolok,
és ilyenkor rendszerint előjönnek
azokaszorongások,amelyekkelape-
dagógus kollégák szembesülnek.
Ezeketáltalábansikerüliseloszlatni.
Azúgynevezettcsendeshétvégé-

kentartottközösségépítésekisazta
célt szolgálják, hogyminél jobban
összejöjjönatantestület:vallási,pe-
dagógiai,etikaikérdésekkörülforog
abeszélgetés.Ezekremárcsakazért
isnagyszükségvan,merthaelvár-
jukatanároktól,hogyamiértékren-
dünketképviseljék,akkorszükségük
vanamegfelelőinformációkra.Ahit-
életértnematanárafelelős,deelfo-
gadónakkelllennie,ésfontosazis,
hogynefejtsenkiellenpropagandát.

– Az em lí tett tá jé koz ta tó mel lett
mi lyen más le he tő sé ge ket kí nál nak a
pe da gó gu sok nak ar ra, hogy el sa já tít -
sák az evan gé li kus egy ház ok ta tá si
alap el ve it, és a gya kor lat ban is meg -
fe le lő en al kal maz zák őket?
–Azújiskoláknakvanegymen-

torintézményük(ezrendszerintegy
többévtizedesmúlttalbíróiskola),
ahonnanmindengyakorlatisegítsé-
getmegkapnak.Megismerikatan-
testületet, megnézik, milyen egy
áhítat, hogyan tanítanak, hogyan
szerveznekmegegyévnyitót.Emel-
lett az Evangélikus Hittudományi
Egyetemennagysikerrelműködik
egy kifejezetten pedagógusoknak
indított,négyszemeszteresképzés,
amelyazevangélikusegyházokta-
tási-nevelésielveit,gyakorlatátoszt-
jamegahallgatókkal.

– Mit je lent az egy há zi ne ve lés
azok nak a gye re kek nek, akik előt te vi -
lá gi is ko lá ba jár tak? Akik nem áll tak
kap cso lat ban ez zel a szel le mi ség gel?
Van er re vo nat ko zó an már ta pasz ta -
la tuk?
–Agyerekekkallódnak,csellen-

genek,azinternetenszörföznekéj-
szakábanyúlóan:keresikahelyüket.
Az egyházi oktatás fontos hiány-
pótlástisjelenthetaszámukra.Meg-
győződésem, hogy az evangélikus
oktatás lehetőséget, kapaszkodót
tudadninekik.Azóvodáinkbanazt
láttuk,hogyagyerekekenkeresztül
könnyen megszólíthatóvá válik a
család,hiszenebbeazintézménybe
aszülőkmindigelkísérikagyerekü-
ket.Azttapasztaljákazóvodaveze-
tők,hogykét-háromcsaládminden
évbencsatlakozikagyülekezethez.Ez
azáltalánosiskolábanisjellemző,de
aközépiskolábanmárkevésbé,ott
márkevesebbakapcsolataszülővel.
Látjukanyitottságot.Nagyonsok

függaziskolalelkésztől,akinekszin-
ténmegfelelőenkellkezelnieaszü-
lőkkelvalóviszonyt.ASztehloGá-
borevangélikusgimnáziumbanazis-
kolalelkészirántpéldáulolyannagy
abizalom,hogyaz is előfordult: a
gyerekbehoztaaszüleit,ésnégyes-
benülteklebeszélgetni.Afiatalok
megpróbálnak maguktól igazodni
egymásikértékrendszerhez,pozití-
vakatapasztalataink.

– A lel kész kép zés be be épül tek ezek
az új fel ada tok?
–Igen,ateológiaiegyetemmeltár-

gyalunkis,hogyahallgatókszako-

sodjanak kifejezetten iskolalelkész
szakirányra,hiszenegyretöbbazis-
kola, egyre tudatosabban kell ké-
szülniaziskolalelkészihivatásra.

– A sok ki hí vás kö zül me lyik a leg -
na gyobb fel adat az új in téz mé nyek el -
in dí tá sa kor?
–Azintézményekéléremegfele-

lőszakmaiképzettséggel,tapasztalat-
talbíró,azegyházirántelkötelezett
vezetőttalálni.Azintézményvezető-

nek evangélikusnak kell lennie, a
többi dolgozónál és a gyerekeknél
nincsilyenkitétel.

– Eb ben az év ben van-e va la mi ak -
tu a li tás, év for du ló, amely be épül a
pe da gó gi ai prog ram ba?
–Szteh lo Gá bor szobrát2009-ben

avattukfelaDeáktéren,szeptember
25-énvanaszületésnapja,adiákja-
inkisrésztvesznekakoszorúzáson.
Őemblematikusfiguravolt,hitéleti
munkásságamellettazértis,merta
nácizmusésakommunizmusalattis
mentette az áldozatokat, elsősor-
ban gyerekeket. Néhány éve még
nemistudták,kicsoda,nemvéletle-
nül,hiszenamunkásságáttudatosan
hallgattákel.Azőnevétasemmiből
kellismerttétennünk.Nemvéletlen,
hogyapestszentlőrinci,tavalymeg-
nyitottintézményünkiséppenaző
nevétvettefel.Hamarosantanulmá-
nyiversenytiselneveznekróla.
2017-benleszareformációkezde-

ténekötszázadikévfordulója,amely
hatalmasünnepazegészvilágprotes-
tánsegyházaiszámára.Erremárévek
ótatudatosankészülünk,mindenév-
benreformációitémájúvetélkedőket,
versenyekethirdetünkintézményeink
számárakülönbözőterületeken(kép-
zőművészet,zene,irodalom,történe-
lem).Akövetkezőidőszakbaniste-
matikuséveklesznek,többekközött
areformációésoktatástémakörének
középpontbahelyezésével.

– Mi ben más a mai kor, mint az el -
múlt év ti ze dek? Mi lyen új ki hí vá sok je -
lent kez nek a pe da gó gi ai mun ká ban?
–Nagyonsokazelesettember,az

egyházalapvetőfeladataazőfelka-
rolásuk.Rengetegacsonkacsaládban
élőgyermek,azőesetükbenharmo-
nikusnevelésnincs,eztaziskolának
valamennyirepótolniakell.Ugyan-
ígykiemeltfeladatafogyatékkalélő
testvéreink(mozgássérültek,hallás-

károsultak,diszlexiásak,látássérül-
tekstb.)oktatásaésahozzájukértő
szakapparátus biztosítása. Vannak
olyaniskoláink,amelyekSNI-s,az-
azsajátosnevelésiigényűgyerekek-
respecializálódtak,denagykihívás
őketúgyintegrálnianormálosztá-
lyokba,hogyaznemenjenaközös-
ségrovására.Felkellkarolnunkaszo-
ciális szempontból veszélyeztetett
gyerekeketis.

Olyanmértékűelszegényedéstta-
pasztalunk, amely már-már Twist
Olivérkoráraemlékeztet.Rajtakap-
tunkgyerekeket,ahogyakabátujjuk-
ban lopják ki a kiflit az iskolából,
ezérttöbbintézményünkbenisbe-
vezettükazingyenzsíroskenyeret,
hogyneéhezzenekagyerekek.Nem
is gondoltuk volna, hogy ilyen
mennyiségbenfogymajdazsír!Ma
már kifejezetten a szociálisan rá-
szorulógyermekekétkeztetéséreis
gyűjtünkadományokat.
2010-ben indítottukelaSzteh lo

Gá bor ösz tön díj prog ra mot evangéli-
kusfelekezetű,tehetségesésszociá-
lisanrászorulógyerekeinktanulmá-
nyainak támogatására; igen nagy
számban jelentkeznek a gyerekek
mentortanáraikrévén.

– Mit je lent a val lás a mai fi a ta -
lok nak?
–Régebbenolyanfiatalokjöttekbe

atemplomainkbaifjúságifoglalkozá-
sokra,akiknekanagyszülei,szüleiis
evangélikusok voltak. Ez a helyzet
robbanásszerűenmegváltozott,külö-
nösenafővárosbanésanagyvárosok-
ban:agyülekezetekifjúságifoglalko-
zásain már a résztvevők fele nem
evangélikus.Eltűntekahatárok,ren-
getegamásgyökerűfiatal.Őketmeg
kellszólítanunk,hogyszimpatikus-
naktaláljákazt,amitmikínálunk.
Teljesen más kihívásokkal kell

szembenézni,mintnéhányévtizede.
Erre megfelelő válaszokat kell ad-
nunk,azoktatáspedigennekfőte-
repe, hiszen itt találkozunk fiata-
lokkal. Az iskolapadokban van az
egyházunkjövője!

g SzunyoghGábor

Az in ter jú meg je lent a Köz ne ve lés cí -
mű fo lyó irat 2012. szep tem ber 14-i
szá má ban

„Egy�há�zunk�jö�vő�je�az�is�ko�la�pa�dok�ban�van!”
In ter jú Ká kay Ist ván nal, az MEE Or szá gos Iro dá já nak igaz ga tó já val

b Az evan gé li kus a ma gyar or szá gi pro tes táns egy há zak kö zött a má so -
dik leg na gyobb fe le ke zet. Év szá za do kon át ki emel ke dő sze re pet ját -
szott a ha zai ok ta tás ban, a kom mu niz mus év ti ze dei alatt azon ban ál -
la mo sí tot ták nagy múl tú is ko lá it. A rend szer vál to zás óta in dult új ra
az evan gé li kus ok ta tás, ma már öt ven nyolc in téz mény ben ne ve lik a
gyer me ke ket Luther szel le mé ben. KákayIstvánt, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz ga tó ját, egy ko ri ma gyar–
tör té ne lem sza kos ta nárt ar ról kér dez tük, ho gyan ké szül nek az idei
tan év re, mi lyen ak tu á lis ki hí vá sok kal, fel ada tok kal kell szem be néz -
nie az evan gé li kus ok ta tás nak 2012-ben.

AMagyarországiEvangélikusEgyházegyetlenfelsőoktatásiintézménye
azEvangélikusHittudományiEgyetem,defontosmegemlíteniaszáz-
évesmúltúbudapestiLutherOtthonfelsőoktatásiszakkollégiumotés
atavalyindult,nyíregyháziEvangélikusRomaSzakkollégiumotis.
Aközoktatásbanmintegytucatnyinagymúltúgimnáziumottartfenn

azegyház,ilyenpéldáulaBudapest-Fasori,illetveaDeákTériEvangé-
likusGimnázium,azaszódi,békéscsabai,soproni,nyíregyházivagybony-
hádiintézmény.Emellettszámosáltalánosiskolátésóvodátüzemeltet
azegyház,amelyazidénhatnevelési-oktatásiintézménytvettát,ennek
következtébenatanulóklétszáma11594főről15159-reemelkedett,ape-
dagógusoképedig1229-ről1507főre.
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Kon�fir�má�ci�ós�fel�ké�szí�tés�
a�Ma�gyar�or�szá�gi�Evan�gé�li�kus�

Egy�ház�ban
Lel ké szek, hit ok ta tók ír ták

„Akonfirmációielőkészítőaparókiánzajlikbaráti,kedvesbeszélgetések
formájában.Avégénimádkozunk.Mindigvanmódvéleménycserére.Nem
kérdés-feleletavizsga,hanemazönmagukáltalösszeállítottkisanyag,mely-
nekszövegeitfejbőlmegtanulják,ésszíndarabformájábanelőadják.”

* * *

„Változóidőtartamúafelkészülés,attólfüggően,hogymennyireérdek-
lődő,nyitott,eszeséslelkesatanítvány,illetvemekkoraelőképzettség-
gelrendelkezik.TartalmátaBiblia,vagyisalegfontosabbbibliaitörténe-
tekjelentik,ésafinnkáté,valamintLu ther élete,egyházunkműködése,
atemplommegismertetése,azénekeskönyv,azegyháziév,azistentisz-
telet,agyülekezetünktörténeténekéséleténekfontosabbtudnivalói.”

* * *

„AKon fir má ci ói ká té oktatásamellettifjúságiénekekkel,játékokkal,ki-
rándulásokkalpróbálomafiatalokatakonfirmációutánkezdődőifjú-
ságimunkábaésagyülekezetiéletegészébebevezetni.Akonfirmáció-
nakszerintemugródeszkánakkelllennieagyülekezetiéletfelé.”

* * *

„Mindenhétenvankonfirmációióra,ésazonkeresztülkészítemfelagye-
rekeketakonfirmációra,melyközvetlenülhúsvétutánvan.Szigorúanis-
tentiszteletkeretében,vizsgávalvégzemagyülekezetelőtt.Szósincselő-
remegadottkérdésekrőlésszíndarabról,melyekmostanábandivatosak.”

* * *

„ArégiKon fir má ci ói ká tét tanítomúgy,hogyafejezeteketsajátossor-
rendben,logikaifelépítésszerintveszem.Iskolaihitoktatáskeretébenvan-
nakazórák.Akonfirmációelőttvagyutánazifjúsággalegyüttelviszem
akonfirmandusokategycsendeshétvégére.”

* * *

„ATa nu ló kö zös ség ben címűkönyvetvesszükvégig.Akonfirmandusok
résztvesznekagyülekezetéletében,illetveegyintenzívfelkészítőhét-
végén.Azévsoránkét-háromszülőiértekezletettartunk.Kötelezőaz
istentisztelet-látogatás,aholalkalmankéntmagukakonfirmandusokol-
vassákfelaliturgiaegyesrészeit.”

* * *

„ATa nu ló kö zös ség ben címűkönyvalapjántanítok.Mindenesetben
gyülekezetihelyiségben,nemiskolában.Különösgondotfordítokar-
ra,hogyértsékazistentiszteletet,ésotthonlegyenekbenne,ismerjék
a Biblia és az énekeskönyv használatát, és hogy maradjon olyan
anyag a kezükben, melyben utánanézhetnek mindannak, amit az
óráksoránmegbeszéltünk.”

* * *

„Akonfirmációsoktatáskétévrebontható.Ahatodikévfolyamazelőkon-
firmációéve,ahetedikakonfirmációéve,ésanyolcadikőszénkerülsora
vizsgáraésakonfirmációsistentiszteletre.Ahatodikévfolyamonbibliais-
meretettanulnakagyerekek,ahetedikévfolyamonahagyományosKon -
fir má ci ói ká tét, egyháztörténetetésegyházismeretet.Acsaládokkaliskap-
csolatbanállunk,szervezünknekikközösdélutánokat,beszélgetünk.Azis-
tentiszteletetmindenvasárnaplátogatjákakonfirmációrakészülőgyerekek.”

* * *

„Kétévenátkészülünkfelagyerekekkelakonfirmációra,mégpedigúgy,
hogyegyéviskolaiésegyévgyülekezetifelkészítéstörténik.Követel-
mény,hogyhavontakétalkalommalmindenkonfirmanduslegyenje-
lenatemplombanvasárnaponként.Avizsgaúgytörténik,hogyakiöt-
venszázalékotteljesítírásban,azvizsgázhatszóbanagyülekezetelőtt
ahagyományosmódon.”

tud ta-e, hogy…
…akonfirmációbibliaialapjátApCsel8,14–17jelenti?Ittolvasható,hogy
PéterésJánosapostolellátogatottSamáriába,hogyaJézusnevéremeg-
keresztelt,Istenigéjétbefogadósamáriaiakrategyeakezét,hogyrésze-
süljenekaSzentlélekajándékában.Etörténetjelzi,hogyakeresztségés
aSzentlélekelnyeréseelkülönülhetegymástól.
MikéntJézustisaSzentlélektesziképessémessiásiküldetésebetöl-

tésére(Mk1,9–11),úgyakeresztényembernekisigentkellmondania
megkereszteltvoltára,megkellerősítenie(latinul:con fir ma re)akeresz-
telésekorakeresztszüleiáltalkimondottígéreteket,hogylegsajátabbem-
berihivatásának,Istenszolgálatánakszenteljemagát.
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Azősziidőbeköszöntévelelkezdő-
döttegyújtanévis.Agyülekezetihit-
tanórákmárelindultak,azelsőskis-
diákokközöttottvannakazújevan-
gélikushittanosok,ésmárvégigjár-
tukazösszesóvodaiszülőiértekez-
letet,hogyhívogassunkazovishittan-
rais.Agépezetakorrepetálásokés
aszakkörökhadaellenéreisműkö-
dik,folyikazevangélikushitoktatás
a2012–13-astanévbenis.
Demiahelyzetakonfirmandus-

korúváválthetedikosztályosokkal?
Vajonőkésszüleiktudják-e,hogymi-
lyenjelentősévelőttállnak?Mitje-
lentakonfirmációakonfirmandus-
korúváváltgyermekekéscsaládjaik
életében? Bizony a tapasztalat azt
mutatja,hogyegyrekevesebbentud-
jákerreakérdésreaválaszt.
Azokban a családokban, ahol a

nagymamamárévekótaemlegetia
konfirmációt,nemolyannagymegle-
petés,hogyelkezdődikakonfirmáci-
ósoktatás.Deagyökereiktőlmárel-
szakadt,máshováköltözöttcsaládok,
agyülekezetükkelélőkapcsolatotnem
ápolók,acsonkacsaládok,aholmásfe-
lekezet szerint keresztelték meg a
gyermeket,tudnifogják-e,mirőlszól
azevangélikuskonfirmáció?
Hetedikeskorúfiatalokkaltesztel-

temaminapakérdést.Azelsőkon-
firmandusórakereteinbelül,demég
atanévnyitóistentiszteletrekészülve
beszélgettünk: „Tudjátok-e, miről
szólakonfirmáció?”Akérdésemre
visszafogottcsendvoltaválasz.Rög-
töneszembejutottatavalyiév,ami-
korbevezettükgyülekezetünkbena
szülőkkonfirmációsórájátis.Havon-
taegyszertalálkoztunk,éskonfirman-
duskorúgyermekekszüleikéntbeszél-
gettünk.Azelsőkérdésottisezvolt:
„Tudjátok-e,mirőlszólakonfirmá-
ció?”Néhánytétovaválaszérkezett,
vagyinkábbkérdés:„Nemilyenkor
vesznekagyerekekelőszörúrvacso-
rát?Ilyenkortanulnakis,nem?”
Nagyszomorúságomraahitkér-

dése,ahitbenvalómegerősödésle-
hetőségesenkineknemjutottauto-
matikusanazeszébe.Pedigúgyvár-
tamvolna,hogyaszülőkmeséljenek
arról,azőéletükbenismilyensokat
jelentett a konfirmáció; hogy egy
egészéletremeghatároztaahitbélifej-
lődésüket;hogysegítettnekikmárfel-
nőttkéntbeépülniagyülekezetésaz
egyházközösségébe;éshogygyerme-
keiketisazérthozzák,merteztaha-
gyománytszeretnékfolytatni.
Ezakonfirmációvalkapcsolatosté-

továzásésbizonytalanságszámom-
rajelzésértékű–denemvagyoklel-
készkéntsemelkeseredett.Inkábbúj-
rafeladatotésküldetéstlátokbenne
mindentanévelején.Újabbésújabb
lehetőségetarra,hogyazok,akiket-
tőlacsodálatoslehetőségtőleltávolod-
tak,mostújrarátaláljanak.Deehhez
a rátaláláshoz és rácsodálkozáshoz
szükségvanarra,hogyakonfirmáci-
óvalkapcsolatbansokmindentújra-
fogalmazzunkésletisztázzunk.Ehhez
pedignagyonfontos,hogyazimád-
ság,azalaposságratörekvőbibliaisme-
retmellettateológiatudományátis
segítségülhívjuk.
Gyakorlatiteológiaikérdéspéldá-

ulaz,hogykonkrétanhogyanszer-
vezzükakonfirmációsoktatást,aká-
tét milyen valláspedagógiai mód-
szerek szerint tanítsuk, adjunk-e
tankönyvetakonfirmandusokkezé-
be,vagyakonfirmációhogyanépül-
jönbeazegészgyülekezetrevonat-
kozógyülekezetépítésitervekszerke-
zetébe.Akonfirmációmódszertani
vizsgálatáhozazalapvetőfejlődésel-
méleteketésavallásosfejlődésielmé-
letekeredményeitisismernünkkell.
Akonfirmációkialakultidejear-

rautal,hogyagyermekkorésfiatal-
korküszöbénállóifjúemberújélet-
helyzetben, új felelősségek között
találjamagát,ésafelnőttéletrevaló

felkészüléseidőszakábandöntőjelen-
tőségű,hogyhitbelifelkészítésbenis
részesül-e.Akonfirmációravalóké-
szüléssoránazevangélikusegyházaz
elmúltévszázadokbanalutheriKis
ká té tanítására törekedett. Az el-
múltévekbenezazalapvetőtanítá-
simódszer–apedagógiaimegúju-
láshatására–modernésötletgazdag
módszerekkel,tanulóközpontúfelfo-
gássaléstevékenyrészvételreépülő
metódussalegészültki.
A konfirmáció olyan rendszeres

teológiaikérdéseketisfelvet,amelyek
azúrvacsoravétellelkapcsolatosak.A
mihagyományainkszerintahitben
felnőttéválóemberakonfirmációja
alkalmábólvehetelőszörúrvacsorát.
Izgalmassáválikviszontakérdés,ha
szétnézünk az evangélikusok nagy
nemzetközicsaládjában:aztlátjuk,
hogyeztnemmindenütthozzánkha-
sonlóangyakorolják.Azelénkbejö-
vőkegyelem(gondoljunkatékozló
fiú példázatában az Atyára) isteni
ajándéka vajon köthető-e emberi
teljesítményhez,vagyvan-eesetleg
egy olyan korábbi pont is, amikor
márélhetezzelalehetőséggelegyhí-
vőember,egyhívőgyermek?
Miamimagyarevangélikusvála-

szunk,ésmikéntalakulönazonossá-
gunkaválaszunktükrében?
Igazikihívás,hogyantudunkajelen

kereteiközöttválasztadniakonfirmá-
ció régi hagyományokból származó
gyakorlatára,aszekularizációvilágá-
banahittanulásának,megtapasztalá-
sánakésélményénekátadására.
Nem szeretném szétválasztani

test-szellem-lélek egységét, mégis
azttapasztaljuk,hogyafelgyorsult
fejlődésmiatt afiatalok testi érése
sokkalhamarabbmegtörténik,ennek

minden előnyével és hátrányával
együtt.Arégielsőbálozásgyakorla-
tamamárszintecsakhagyományőr-
zés,deaplázákbanvalókiöltözéstől
kezdveazelsőbulikbanvalórészvé-
teligkimondatlanulbár,delezajlika
gyermekbőlfelnőttéválásgyorsfo-
lyamata.Aszellemifejlődésünnep-
lésére pedig ott van a nyolcadikos
ballagás, amely az egyháztól való
elidegenedésmiattalegtöbbcsalád-
banátvetteafelnőttéváláspillanatá-
nakünneplését.
Azelőbbilistábólalelkifelnőtté

válásmaradtcsakki,ésnekünker-
reahiányrafokozottanérdemesfi-
gyelnünk.

Sokmindenottlehetagyermekből
fiatallá,majdfelnőttéválóemberéle-
tében,dehaalelkiérettségnincsmeg
benne,akkorazegyik legfontosabb
muníciójahiányoznifogafelnőttévá-
láshoz.Ahatodikosvagyhetedikes
korbanmegtörténőkonfirmációna-
gyonjólidőzítettalapozásalehetne
annakafolyamatnak,amelybenahit
és lélek hozzáerősödik a szellemi,
majdtestifejlettséghez.
Aztgondolom,hogyezenapon-

tonnyerielértelmétamaiember,a
szülő,acsalád,akonfirmandusszá-
máraisakonfirmáció.Hittelvalljuk,
hogyeztalelkiérettséget,mégin-
kábbalelkiéshitbéliérettségfeléva-
lóelindulásünneplésétakonfirmá-
cióbangyakoroljuk.Itttörténikmeg
afelnőttéválóemberéletébenazélet
sokféle szépségére és áldására, de
majdani nehézségeire való felké-
szülésis.Ahogyanakeresztségben
ünnepeljükIstenhozzánklehajlóke-
gyelmét,úgyakonfirmációbanün-
nepeljükazéletteljességét,atestet-
lelket-szellemetadóIstenbűnbocsá-
tó,életünketátölelőszeretetétJézus
Krisztusáltal.
Ahhoz,hogyakonfirmációújraje-

lentős állomás lehessen a felnőtté
válófiatalokéscsaládjaikéletébenis,
talánelőszörnekünkkellenemegúju-
lóreménységgelakonfirmációrate-
kintenünk.Reformációiörökségünk
szerint szabad úgy gondolnunk a
konfirmációgyakorlatára,mintamely
valóbanjelentőséggelteljeséletállo-
másafiatal,acsalád,agyülekezetés
azegyházszámárais,ésamelylegfő-
képpenahitbenvalómegerősödést,
a lelki folyamatainkIstenelőttvaló
megélésétjelenti.

g PángyánszkyÁgnEs

A�kon�fir�má�ció�je�len�tő�sé�ge�
és�ak�tu�á�lis�kér�dé�sei
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Az egyház jövője szempontjából
kulcskérdésafiataloktevékenyésel-
kötelezettszerepvállalása,egyáltalán
ajelenléteagyülekezetekben–erre
jöttekráannakanemzetközikuta-
tásnakazelindítói,akik2007-benhét
országban(Ausztria,Dánia,Finnor-
szág,Németország,Norvégia,Svéd-
országésSvájc)közelhúszezerkon-
firmandust,kétezer-hétszázlelkészt
vagy hitoktatót és hétezer szülőt
kérdeztekmegakonfirmációról.
Amegkérdezettcsaknemhúszezer

konfirmandus érdekes tükröt tar-
tottazegyházakelé.Kiderültugyan-
is,hogyakonfirmációfontosafiata-
loknak,mégpedigelsősorbanakö-
zösséghez tartozás élményemiatt.
Vonzószámukraakonfirmációsis-
tentiszteletis,hiszenerrebeavatási
rítuskénttekintenek,ésspirituálisél-
ményeketvárnaktőle.Ugyanakkora
vasárnapiistentiszteletek,amelyeket
azegyházakkapunakszánnakatár-
sadalomésazifjúságfelé,afiatalok
számáratöbbnyireunalmasak.
Akonfirmációsikertelenségének

általánosokaazifjakszerintazis,ha
úgyérzik,azegyházképviselőirájuk
kényszerítikazakaratukat,hanemfi-
gyelnekazőigényeikre,ésnemér-
zikaközösségélményét.
Sokantartanakattól,hogyagye-

rekközpontúpedagógiaiszemléleta
tartalomrovásáramegy.Akutatásta-
pasztalataiszerintazonbanezafé-
lelem indokolatlan. A gyermekek
Krisztushozvezetése,ahitalapvető
tanításánakelsajátításajólmegféra
közösségépítéssel.Azafiatalugyan-
is,akijólérzimagátegyközösségben,
jobbanistanul,ésnyitottabbleszhi-
tünkdolgaiiránt.
Kérdésazis,hogymilyenkapcso-

lódásilehetőségekettalálnakafiata-
lokahelyigyülekezetiközösségben.
Fontos tanulság, hogy a fiatalok
azokbanaközösségekbenmaradnak

meg a konfirmáció után, ahol van
programésfeladatszámukra.
Akutatáseredményetehátnem-

csakakonfirmációsoktatásról,ha-
nem a konfirmációt követő idő-
szakrólisszól.Ígyvagyúgy,akon-
firmáció során szerzett élmények
hosszútávonmeghatározzákafia-
talokviszonyáthithezésegyházhoz.
Haúgytekintjük,hogyakonfirmá-
ciós oktatás a felnőtt gyülekezeti
életre nyíló ajtó, akkor érdemes
azonelgondolkodnunk,hogyegyhá-
zunkbanezazajtóvalóbannyitva
áll-eafiatalokelőtt.
Amostanikutatásimmártízország

negyvenezer fiataljának a vélemé-
nyérekíváncsi.Akutatócsoportma-
gyartagjai:Pán gyánsz ky Ág nes evan-
gélikuslelkészésdoktorandusz,Rozs-
Nagy Szil via evangélikuslelkészéshit-
tanreferens,illetveHá mo ri Ádám és
Si ba Ba lázs, aKároliGáspárReformá-
tusEgyetemfiataloktatói.Akutatás
szigorúszakmaielvekésadatvédelmi
szabályokmenténfolyik.Az,hogya
kutatócsoportvalamennyitagjaelkö-
telezett,hívőegyháztag,sokanlelki-
pásztorok, egyúttal a vizsgálat ta-
pintatos,problémaérzékenyszemlé-
letéreisgaranciátjelent.
Hazánkbanakutatásmostősszel

kezdődikegyalaposankidolgozott
kérdőívsegítségével.Ezakonfirmá-
ciósgyakorlatokeredményességétve-
timajdösszeatelepülésszerkezetés
afiatalokháttereszerintaháromfe-
lekezetben.Magyarországonevangé-
likusrészrőlazEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemésazMEEOrszágos
IrodájánakNevelésiésOktatásiOsz-
tálya,reformátusoldalrólaKároli-
egyetemmellettaZsinatiIfjúságiIro-
da,aDoktorokKollégiumaésaRe-
formátusPedagógiaiIntézetvállalta,
hogyrésztveszakutatáselőkészíté-
sében,feldolgozásábanéskiértéke-
lésében.

Akutatásazevangélikusésame-
todistaegyházbanteljeskörűlekér-
dezéstjelent,vagyismindengyüle-
kezet lelkésze és konfirmandusa
megkapjaazadottkérdőíveket,míg
areformátusegyházvéletlenszerűen
kiválasztottgyülekezeteknekküldiki
úgy,hogyvégülreprezentatívered-
ménytkapjon.AtervekszerintMa-
gyarországonazanonimkérdőívek
segítségével körülbelül háromezer
konfirmandus és több száz lelki-
pásztortudjavisszaküldeniválaszait
akutatócsoportnak.
A kutatás második szakaszára

2013 tavaszán kerül sor. Ekkor a
konfirmálófiatalokmellettaszülők
ismegszólíttatnakmajdakonfirmá-
cióval,afiatalokvilágávalésnevelé-
sikérdésekkelkapcsolatban,miköz-
benvilágosanmérhetőleszakonfir-
mandusokhitbeli,ismeretbelifejlő-
déseésegyházirántielköteleződésé-
nekerősödése.2015-benpedigazere-
detileg megszólított fiatalok közül
mintegyezerfőtismétmegkeresnek
a kutatók, hogy arról érdeklődje-
nek,milyenváltozásthozottakon-
firmációótaelteltnéhányévahitük-
ben,egyházhozkapcsolódásukban,
életvitelükben.
„Hallatlanajándékvoltszámunk-

raameghívás,hogyországosszinten
bekapcsolódjunk egy nemzetközi
teológiaikutatásba,sigyekszünkjól
élni e megtisztelő lehetőséggel. E
kutatásugyanisegyszerrenyitjameg
előttünkakaput,hogybemutassuk
anyugat-európaiprotestánsegyhá-
zakszámáraamagyargyakorlatot,il-
letvemiissokattanulhatunkanáluk
alkalmazottújabbmegközelítésekből
és módszerekből” – mondja Pán-
gyánszkyÁgnes,akipárhónaponbe-
lülvédimegdoktoridisszertációját
afelnőttképzéstémájábanazEvan-
gélikus Hittudományi Egyetemen.
Rozs-NagySzilviahittanreferens

reményénekadotthangot,amikorki-
fejtette: „Ahogy az első felmérést
követőenNémetországbaniselindult
egyreformfolyamatazegyházonbe-
lül,úgyefelméréstől isaztvárjuk,
hogy hozzájárul a Magyarországi
EvangélikusEgyházbanahittanok-
tatás tavalyelindítottszerkezetiés
tartalmimegújulásánakeredményes-
ségéhez, ésmozgásbahozzaeddig
lappangólelkierőtartalékait.”

g HámoriÁdám,
PángyánszkyÁgnEs,
Rozs-NagySzilvia,

SibaBalázs

nem�zet�kö�zi�kon�fir�má�ci�ós�ku�ta�tás�ba
kapcsolódott�be�ha�zánk
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b Tíz or szág kon fir man du sai töl te nek ki kér dő íve ket idén ősszel egy
nem zet kö zi ku ta tás ré sze ként a kon fir má ció, az egy ház kép és a sze -
mé lyes hit vo nat ko zá sá ban. Az egy ko ri ke le ti blokk ból Len gyel or -
szág és Ma gyar or szág ka pott meg hí vást ar ra, hogy be kap cso lód jék
az im már ötö dik éve tar tó ku ta tá si fo lya mat ba, amely szo cio ló gi ai
szem pon tok alap ján igyek szik ké pet nyer ni az egyes eu ró pai or szá -
gok kon fir má ci ós gya kor la tá ról, mód sze re i ről, ha gyo má nya i ról, a
ti zen éve sek meg szó lí tá sá nak, gyü le ke zet be kap cso ló dá sá nak és
szol gá lat vál la lá sá nak kér dé se i ről. Ha zánk ban mint egy há rom ezer
fi a talt kér dez nek meg a ku ta tás során. A fel mé rés ben a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház mel lett a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház és a Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház vesz részt.

Az evangélikus konfirmáció szo-
rosankötődikazegyházkétszent-
ségéhez,akeresztséghezésazúrva-
csorához.
Akoraikeresztényegyházkeresz-

telési gyakorlata elég hamar két
iránybakezdettelkifejlődnikeleten
ésnyugaton.
Keleten a beavatási rítus a ke-

reszteléstmegelőzőenfelkészítéssel
indul,majdaliturgiábaneztagonosz
elutasítása,azengedelmességmeg-
fogadásaKrisztusnak,ahitmegval-
lásaésahomlokolajjalvalómegke-

nése követi. Nyugaton a homlok
megkenése(bérmálás)akeresztelő
után,attólidőbeniselkülönülvetör-
tént,mertahittudatosmegvallásá-
hoz,megerősítéséhez,vagyisakon-
firmációhozkötődött.Abeavatórí-
tuszáró-segybencsúcspontjamind-
kétesetbenazúrvacsoravételvolt.
Agyermekkeresztségelterjedése

eleintenemvolthatássalarítusraab-
banazértelemben,hogyamegke-
reszteltcsecsemőkisrészesültekaz
úrvacsorában,melyhagyománytto-
vábbraisőrzikazortodoxegyházban.

Azegyházerőteljesnövekedésének
ésagyermekkeresztségugrásszerűel-
terjedésénekköszönhetőennyugaton
egyrenagyobbhangsúlytkapottake-
resztelőutánifelkészítés,sfokozato-
sanelváltegymástólakeresztelőésa
konfirmáció.Eleinteakonfirmációa
keresztelésnek mintegy kiegészítő
rítusavolt,majdaSzentlélekajándé-
kánakolyankiemeltrítusa,melyel-
engedhetetlenazüdvösséghez.
Afirenzeizsinat(1439)fogalmaz-

tamegelőszörakonfirmációteoló-
giáját,kiemelve,hogyakonfirmáció

ahétszentségegyike,melynekkiszol-
gáltatójaapüspök,seltörölhetetlen
jegy.Erítus„megerősítésre”közlia
Szentlelket, hogy immár hitében
megerősödve,akegyelembennöve-
kedve „a keresztény bátran vallja
megKrisztusnevét”.1547-benatren-
tói(tridenti)zsinatmegerősítetteeta-
nítást,ésafiataloknakahétéstizen-
kétéveskorközöttiidőtjelöltemeg
akonfirmációszámára.
Nyugatontehátakonfirmációa

hitbeli felkészülés (katechumená-
tus) végét jelentette,mely után az

egyénteljesjogútagkéntkapcsoló-
dottbeagyülekezetistentiszteletikö-
zösségébe.BárLu ther akeresztségés
azúrvacsorakapcsánhangsúlyozta
ahelyesmegértésükhözésvételük-
hözszükségesfelkészültségfontos-
ságát,mégsemalakítottkiegységes
képzésiéskonfirmációigyakorlatot.
Ennekkövetkeztébenavilágevangé-
likusegyházaiban,sőtamagyarorszá-
gigyülekezetekenbelül is számos,
egymástólolykor jelentőseneltérő
gyakorlattaltalálkozhatunk.

g OPAT

A�kon�fir�má�ció�tör�té�ne�te

Akonfirmációrítusaavizsgávalésaz
ünnepiistentisztelettel,illetvealel-
készekvezettekonfirmációifelkészí-
tésévszázadokigközpontijelentősé-
gűvoltazevangélikusgyülekezetek
életében.Azegykorcsecsemőként
megkereszteltfiatalimmár„felnőtt”
fejjel,elsajátítvaabibliaitörténete-
ket,megismerveazegyháztanítását,
ajóésrosszmegkülönböztetésének
a képességét birtokolva szabadon
felvállalja keresztény élethivatását,
nyilvánosanmegvalljahitét,részesül
Krisztustesténekésvérénekmiszté-
riumában,ésjelképesenbefogadást
nyeragyülekezetfelnőtttagjaiközé.
Akonfirmációameghatározójel-

legétnagyrésztannakköszönhette,
hogyolyanegyházibefogadó rítus
volt,melyenmindenkinekkeresztül
kellettmennieahhoz,hogyagyüle-
kezetéletébenbármilyenkomolyan
vehetőszerepetjátsszék.
Azidőksoránazonbanakonfir-

mációsórákésakonfirmációnapja
alaposaneltávolodottagyülekezetek
mindennaposvalóságától,mivelafel-
készítő program gyakran teljesen
elkülönültsnagybankülönbözöttaz
iskolaihittanóráktól,akonfirmáció
napjapedig–széleskörbenelfoga-

dottnézetkéntvagyaténybebeletö-
rődöttvélekedésként–gyakorlatilag
egyenlővéváltagyülekezetiballagás-
sal,melyutánafiataltlegfeljebbazes-
küvőjénlátjákismétatemplomban.
Akonfirmációtilletőkérdésekaz

előbbiekbenemlítettokokmiattegy-
reerősödnek,sválaszravárnakegy-
házunktól:
–Mégmindigbölcsdöntés-eel-

tiltaniamegkereszteltgyermekeket
az úrvacsorától? Fenntartható-e,
hogytovábbraisakonfirmációhoz
kössükazelsőúrvacsoravételt?
–Akonfirmációnapjaösszhang-

banvan-eagyülekezetegyébünne-
pialkalmaival?Agyülekezetmagá-
énakérzi-eakonfirmációünnepétés
akonfirmáltfiatalokat?
–Miérttűnikelilyennagyszámú

fiatalagyülekezetekbőlakonfirmá-
cióután?
–Akonfirmációravalófelkészítés

módszertanalépésttart-eafiatalok
felgyorsultkulturáliséspszichológi-
aiváltozásaival?Azevangélikusgyer-
mek-ésifjúságimunkapedagógiája
megfelelőenfelkészült-eaminden-
korikorosztályhathatósmegszólítá-
sára?

g ExO

Kér�dé�sek�
a�kon�fir�má�ció�kö�rül

ima�a�kon�fir�man�du�so�kért
Uram, élet adó és meg tar tó Is te nem, hoz zád kö nyör gök mind azo kért, akik
idén kez de nek el kon fir má ci ói elő ké szí tő re jár ni. Te lá tod bá tor sá gu kat,
ami kor bi zal mat sza vaz nak ne ked s egy há zad nak. Te lá tod hű sé gü ket,
hi szen oly sok le he tő ség kí nál ko zik, ők még is té ged vá lasz ta nak. Te lá tod
hi tü ket, mert bár a ta pasz talt vi lág oly kor ri asz tó, ők erő sen hi szik, hogy
ve led min dent job bá te het nek. 

Uram, ne csak őket, ha nem ben nün ket és gyü le ke ze te in ket is ké szítsd
fel. Hadd le gyünk mél tó ak a kon fir man du sok meg erő sö dő, ám gyer mek -
sé gük ben is óri á si hi té re. Hadd vál junk olyan egy ház zá, mely ké pes le -
ha jol ni, meg hall gat ni, ter vez ni, cse le ked ni vagy akár tánc ra per dül ni e
ki csi nyek kel. Hadd le gyünk élő temp lo mod dá, Lel ked ott ho ná vá, egy más -
ra fi gye lő és egy mást meg tar tó test vé rek ké.

Őrizd és Szent lel ked tü zé vel építsd egy há za dat, Uram! Ámen.
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– Rit ka tör té nel mi név vi se lő je. Mi -
lyen csa lá di kap cso lat fű zi a haj da -
ni püs pök höz, Ra vasz Lász ló hoz?
–RavaszÁkosLászlónakhív-

nak,kevesenviselikmamáreve-
zeték-éskeresztnevet.Hivatalo-
sanunokaöccsevagyokaz1882-
ben az erdélyi Bánffyhunyadon
születettpüspöknek,akötődése-
immégis–egyérdekescsaládala-
pításnakköszönhetően–ennéljó-
valszorosabbak.Afelmenőknél
úgyalakult,hogykétRavaszfiúel-
vettkétGönczi lányt.Lászlóés
Árpád nagyapám így kétszeres
unokatestvérekvoltak,amibibli-
aiértelembentestvérikapcsolatot
jelent,sígyisszerettékegymást.
Ebensőségesköteléketakövet-

kezőgenerációkistáplálták.Ár-
pádévtizedekigaLónyayUtcai
ReformátusGimnáziumésKol-
légiumigazgatójaéstanáravolt,
1919-benazújjáalakulócserkész-
mozgalomelnökiposztjátisbe-
töltötte.Areformátusegyházban
isadtakaszavára.Nagyapámnagyon
sokattettazért,hogyRavaszLászló
1920utánErdélybőlBudapestrete-
lepüljön,ésaDunamellékiEgyház-
kerületpüspökévéválasszák.Ecsa-
ládikapocstermészetesennemér-
dekszövetségvolt,ÁrpádésLászló
nagyonszoroslelkikapcsolatbanis
álltegymással.

– Nagy báty ja a két vi lág há bo rú kö -
zöt ti idő szak val lá si és po li ti kai éle -
té nek mar káns alak ja volt. Ér te Önt
hát rá nyos meg kü lön böz te tés e ro ko -
ni szál mi att?
–RavaszLászlóemlékevégigkísér-

te az életemet.A szocializmusban
nőttemfel,ígyenévárnyékkéntve-
tültrám.Márkisgyerekkéntszembe-
sültemazzal,hogyüldözöttembervi-
selteeztanevet.Rádfalván,azeldu-
gottormánságifalubanéppúgy,mint
úttörőtáborokban, kórházban és a
munkahelyeimen is az első kérdés
mindig a rokonságunkat firtatta.
Belsőleglázadtam,nehezenfogadtam
el,hogyapüspöklényeennyireátsző-
jeazéletemet,ésharcoltamameg-
határozóörökségellen.
Atovábbtanulásnálenévmégin-

kábbhátránytjelentett,azideoló-
giai pályák bezárultak előttem.
1962-ben,azérettségiutánaFilm-
művészetiFőiskolárajelentkeztem.
Anyomtatványleadásakoratitkár-
ságonudvariasanbemutatkoztam.
A titkárnő kijött utánam, ésmég
egyszer megkérdezte a nevemet.
Ahallottakonelgondolkozott,sazt
tanácsolta, hogy végezzek el egy
egyetemet,sakkornagyobbeséllyel
pályázhatok az áhított tanintéz-
ménybe. Megfogadtam az intel-
met,ígykerültemaMűegyetemre.
Ottavattakvegyészmérnökké.

– Vé gül még is a fil me zés lett a hi -
va tá sa…
–Márazelsőegyetemiévbenes-

ténként színházakban dolgoztam.
Munkakönyvetiskaptam,díszletto-
logatókéntlépkedtemavilágotjelen-
tődeszkákon.Több teátrumban is

megfordultam.Későbbafilmgyárban
kaptamfeladatokat,majdatelevízi-
óbandolgoztam.Ittfordulóponthoz

érkeztemazéletemben:mivelnem
láttam magam előtt perspektívát,
1970-ben feleségemmel disszidál-
tunk.Egyévesvegyészmérnökimun-
kautánsikerreljelentkeztemaMün-
cheniFilmművészetiFőiskolára,ren-
dezőiszakonvégeztem.
Főiskoláséveimalattegyamerikai

Fulbright-ösztöndíjjal – Németor-
szágból elsőként – a hollywoodi
AmerikaiFilmintézetbentanulhat-
tam.Évtizedekigmintíró-rendező-
szerkesztőésproducerdolgoztama
televíziós és filmszakmában. 1991
szeptemberében,éppenaszületésna-
pomon,Indonéziában,Lombokszi-
geténforgatásközbenrepülőbaleset
ért.Mindannyiantúléltükakataszt-
rófát,deháromévleforgatottmun-
kájaatűzmartalékalett.
Afilmezéstezutánabbahagytam,

és diplomáciai pályára tértem. De
nemsokáigbírtamkameranélkül,így
amikorbegyógyultakasebek,ismét
visszatértem a filmhez. Alkotása-
immal a magyarság javát szolgál-
tam,mertanévkötelez…

– Mi lyen volt Ra vasz Lász ló mint
pa ter fa mi li as?
–Errőllegtöbbetunokáitudnának

mesélni,hiszengyakranvoltaknála.
Ők csak Tatának szólították. Fel-
tűnt,milyentermészetességgel,talán
egykistiszteletlenséggelisbeszélnek
veleafiatalabbak.Nemvettezokon,
mertolyannagyformátumúember
volt,hogyakicsinységekrenemiga-
zánadott.Valószínűlegazunokáiban
ismegvoltazemlítettvédekezésahí-
resegyéniséggelszemben.Nohaegy
rendkívülszerény,sokszoralázatos
emberképeisélrólabennem,szá-
momramégistekintélytparancsoló,
mindenhelyzetbenjelenlévőfelsőbb
lény,úgynevezett„ÜberVater”volt.

– Ön nek mi lyen sze mé lyes em lé kei
van nak a nagy bá csi ról?
–Nagyonszerettem.Őkeresztelt

megaközeli,Torockótéritemplom-
ban.AmikorBudapestrőlkitiltották,
Leányfalun találkoztunk gyakrab-

ban.MerthogyaDunamentitelepü-
lésenlakott,szembenMó ricz Zsig -
mond dal, akivel nagyon tisztelték
egymást.Ittishaltmeg1975augusz-
tusában.
Személyesemlékkéntsokkedves

képet őrzök róla. Fiatalkoromban
gyakrankijártamhozzá,csodáltam,
talánkiishasználtamrendkívülitu-
dását.Igennagyműveltségevolt,s
példáultöbbekközöttőértettemeg
velemKaf ka világát.Nagyonszeret-
teanagyírót,sétaközbenszámos
művérehívtafelafigyelmemet.Most
islátommagamelőtt,ahogyazÁt -
vál to zás bogármotívumárólbeszél.
Házasságkötésemelőttisfelkeres-
tem,ésbemutattamnekijöven-
dőbelimet. Emigrálásunk előtt
ismét meglátogattam Laci bá-
csit,áldásátkérve.Ekkormára
nyolcvannyolcadikévébenvolt,és
mintegyöregprófétabeszéltve-
lem.Kevesetkérdezett,demin-
dentmegértett.

– Ho gyan lát ja az az óta el telt
idő táv la tá ból Ra vasz Lász ló
mun kás sá gát?
–Azéletművealigmérhetőfel.

Széleslátókörűembervolt,kiter-
jedt ismeretségi körrel. Figye-
lemreméltóéletutatjártbe,már
fiatalonpüspökhelyetteslett.Ta-
nított a kolozsvári református
teológiánis,filozófuskéntisne-
vetszerzettmagának,későbba
MagyarTudományosAkadémia
alelnökeként tevékenykedetett.

Hor thy Mik lós lelkigondozója-
kéntamagyarpolitikaegészérerá-
látott.Ebbenalégritkatérbennagyon
nehézvoltmegmaradnifeddhetetlen
kereszténynek:azigazságszereteta
vérébenvolt,szolgáltaazegyházat,
de a politika is megérintette. Az
erősenkatolikusMagyarországkor-
mányzójareformátus–efelemásvi-
lágbanapüspökmindenekelőttegy-
házpolitikusvolt.Befolyásávalsegít-
hetteareformátusegyházat,erősít-
hette az iskolarendszert, gyüleke-
zetalapítás,templomépítésfűződika
nevéhez. Sok pénz felett dönthe-
tett,demindigtisztakezűmaradt,
nemlehetettmegvenni.
Nagyon nyitott, az újra mindig

kész emberként jellemezhetem. Ő
volt az első rádiós igehirdető, az
éterenátszállóprédikációiigennép-
szerűnekbizonyultak.Azegészor-
szághallgatta,talánennekisköszön-
hetteRavaszazismertségétésnép-
szerűségét,nemcsakMagyarorszá-
gon,hanemEurópábanésmáskon-
tinensekenis.Ugyanmegmaradtak
avallomásai,emlékezései,deaziga-
ziRavaszLászló-portrémegrajzolá-
samégváratmagára.

– A zsi dó ság hoz fű ző dő vi szo nya
vi szont el lent mon dá sos…
–Azőkülönösegyéniségeazsi-

dósághozfűződőviszonyábanistük-
röződik.Azelsőzsidótörvénynagy
kommentátoravolt,erreazerdélyi
zsidóbevándorlásrólszóló,sokszor
emlegetett„lavórésatinta”vagya
„kádésatinta”hasonlataibólkövet-
keztethetünk.Nohaazelsőjogsza-
bálytmegszavazta,későbberőskét-
ségei támadtak: eljutott a nemzeti
drámafelismeréséhez.Sze nes Sán dor
Be fe je zet len múlt címűkönyvébenis
említi– és családi elbeszélésből is
tudjuk–,milyenkrízisben,testibe-
tegségbenélteátanémetmegszállást
ésazsidókdeportálását.
AJóPásztorBizottságalapítója-

kéntzsidómentőmunkájávalsegítet-
tearászorultakat.Acsaládbangyak-
ranszóbakerültek1938-banmondott

szavai:amennyibenMagyarországa
Szovjetunióvalmégisháborúbalép-
ne,akkorelkerülhetetlenleszhazánk
oroszmegszállása.Profetikusember
volt,seztvalamilyenmódonazsidó-
ságisérezteéstudta.Nohaszenve-
délyesen, kettős érzéssel álltak e
névhez, aző fejétnemkövetelték,
nemkerültbörtönbe.Budapestrőlki-
tiltották,sazigétsemhirdethette,de
Rá ko si a korlátozott szabadságát
meghagyta.

– A zsi dó ság ma is így te kint Ra -
vasz egy ko ri sze re pé re?
–Néhányközvetlenemlékemmel

tudokválaszolni.Egyszer,mégaki-
lencvenesévekben,azOrszágosRab-
biképzőIntézetbekaptammeghívást.
Ateremvégébenfoglaltamhelyet.
AmikorSche i ber Sán dor professzor
valahogymegtudta,hogyegyRavasz
rokonvanateremben,szélesgesztus-
sal,hangosszóvalhívottmagamel-
lé. Jóllehet számosnotabilitás vett
résztatalálkozón,atöbbiekcsodál-
kozásáraaprofesszormégisvelem
beszélgetettalegtöbbet.
Adialógusokáltalábanúgykez-

dődnek:RavaszLászlóésazsidótör-
vények,sazelsőtörvénymegszava-
zásamiatttermészetesenjönaszem-
rehányás.
Egymásikpélda:1972decemberé-

benfilmfőiskoláskéntnyertemegy
pályázatot, s választhattam, hova
menjektudósítanianémetkülpoli-
tikaimagazinszámára.Izraelvolta
legmesszebb, ígyaközel-keletior-
szágbaküldettemkimagam.Azel-
sőnégyember,akivelIzraelbentalál-
koztam,mindtudottmagyarul.Éj-
szakaérkeztem,aportásaszállodá-
banhosszasantanulmányoztaazút-
levelemet.Rámnézett,ésmegkér-
dezte,hogytudok-emégmagyarul,
mertőisszéphazánkbólszármazik.
Amásikhárommal,akikszinténbe-
széltékanyelvünket,másnapdélig
akadtamössze.Asszisztensemané-
mettelevíziótól,No e mi Ben Na tan
szinténérdeklődöttmagyartudásom
felől,azújságárusnálugyancsakhal-

lották,hogymagyarulbeszélünk…
Rövid beszélgetések után kiderült,
hogymindannyianismertékaRavasz
Lászlónevet.Megkellittjegyeznem,
hogy újdonsült ismerőseim mind
Erdélybőltelepültekki.

– A test vér egy há zak kal mi lyen
volt a püs pök kap cso la ta?
–Pozíciójánakmegfelelőenaka-

tolikusegyházbólelsősorbanSe ré di
Jusz ti ni án hercegprímássalésPro -
hász ka püspökkelvoltjóviszonyban.
TermészetesenkésőbbMind szenty
Jó zsef fel isbecsültékegymást.Or dass
La jos evangélikuspüspökhözisben-
sőségeskapcsolatfűzte.Mintgyerek
emlékszemaz1956-osbeszédeikre:a
forradalomnapjaibanelőszörMind-
szenty szólalt meg, majd Ravasz
Lászlóbeszéltarádióban.Nagyvolt
akülönbségmondanivalójukközött,
areformátusfőpapkevésbéazaktu-
álispolitikából,inkábbabibliaiigaz-
ságokbólindultki.

– 1956 után hagy ták dol goz ni, vagy
raj ta ma radt a bil log?
– Pasaréten, a Torockó utcában

laktam,közelünkbenvoltaTorockó
téri református templom.Nagybá-
tyám,Joó Sán dor szolgáltittlelkész-
ként.Éppennálavoltam,amikoregy
nagy Pobeda autó kanyarodott a
templomelé.RavaszLászlószálltki
belőle.Istentiszteletettartott,ugyan-
isvisszaválasztottákazsinatlelkészi
elnökének,illetvedunamellékipüs-
pöknek.AkommunizmusJanus-ar-
cátmutatja,hogynagybátyámat1957
tavaszáighagytákdolgozni,viszont
JoóSándortbebörtönözték.Anagy
tehetségűigehirdetőnekegyetlenbű-
nevolt:hogyapüspökötbeengedte
azIstenházábaprédikálni,ésnagy-
bátyámőttekintetteszellemiutódjá-
nak. Jómagam és sokanmások vi-
szontőránézünkfelazidőtávlatából.
TöbbszörgondolokmagamisRa-

vaszLászlóra.Aveleszembeniifjú-
korilázadásommáramúlté,megbé-
kéltem,ésbüszkevagyoknevére,a
„terhes”örökségre.

g CsErmákZoltán

Hit váll alók …

A�név�vé�gig�kí�sé�ri�az�éle�tét
Be szél ge tés Ra vasz Ákos sal, a 130 éve szü le tett re for má tus püs pök unoka öccsé vel

b RavaszÁkos film ren de ző, RavaszLászló du na mel lé ki re for má tus püs -
pök uno ka öccse az er dé lyi Ra vasz csa lád le szár ma zott ja. Bu da pes ten,
a Mű sza ki Egye te men szer zett dip lo mát. 1970-ben fe le sé gé vel a Né -
met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ba emig rált, s ott film mű vé sze ti ta nul má -
nyo kat foly ta tott. Szá mos do ku men tum film – pél dá ul a Keresztésko-
rona, a KüldetésEvianba, az Elysium – társ al ko tó ja és pro du ce re, né -
met köz szol gá la ti te le ví zi ók ál lan dó mun ka tár sa. Év ti ze de kig a mün -
che ni ma gyar re for má tus gyü le ke zet fő gond no ki te en dő it lát ta el.
Nagy báty já hoz fű ző dő em lé ke i ről egy düs sel dor fi ki sebb ség ügyi
kon fe ren ci án be szél get tünk.

Ravasz Ákos
Dr. Ravasz László (1882–1975)
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„Az a győ ze lem, amely le győz te a vi -
lá got, a mi hi tünk.” (1Jn5,4)

Szentháromságünnepeután a 17.
héten azÚt mu ta tó reggeli és heti
igéiazegyházegységéről,ahitgyő-
zelmérőlésazangyalokszolgálatá-
róladnaktanítást(Mihályarkangyalemléknapjátkövetően).Krisztusban
egyazegyház.ŐIstenszétszóródottnépétszeretetbenegyesíti.„Egyaz
Isten,egyaközbenjáróisIstenésazemberekközött:azemberKrisztus
Jézus,akiönmagátadtaváltságulmindenkiért.”(1Tim2,5.6;LK)„Ímé,mily
jóésmilynagygyönyörűség/Azatyafiakköztazegyenesség…”(GyLK765)
Akánaániasszonyalázatos,kitartóésbátorhitemégJézustismeggyőz-
te:„Asszony, nagy a te hi ted, le gyen úgy, amint kí vá nod!” (Mt15,28);slá-
nyátnemgyötörtetovábbagonoszlélek,mert„Nincs kü lönb ség zsi dó és
gö rög kö zött, mert min den ki nek ugyan az az Ura, és ő bő ke zű min den ki hez,
aki se gít sé gül hív ja” (lásdJóel3,5).SPálmegválaszoljaasajátkérdését–
„De ho gyan hív ják se gít sé gül azt, aki ben nem hisz nek?” – is:„A hit te hát
hal lás ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus be szé de ál tal.” (Róm10,12.14.17)Az
örömhírevilágvégezetéighirdettetik.ÉsJánosláthatta,„hogy egy má sik
an gyal re pül az ég kö ze pén: az örök evan gé li um volt ná la, és hir det te azok -
nak, akik a föl dön lak nak” (Jel14,6).Istennéligenértékesekaz„együgyű”
kicsinyek;misevessükmegőket,ezértJézusnekünkismondja,hogy„an -
gya la ik min den kor lát ják a menny ben az én mennyei Atyám ar cát”, és„a
ti mennyei Atyá tok sem akar ja, hogy el vesszen egy is e ki csi nyek kö zül” (Mt
18,10.14).Péterígyszabadultki:„És íme, az Úr an gya la oda lé pett hoz zá,
és vi lá gos ság tá madt a cel lá ban…”Majdvallott:„Most tu dom iga zán, hogy
az Úr el küld te az ő an gya lát, és ki men tett en gem…” (ApCsel12,7.11)Avi-
harostengerenhajózvaPálismegtapasztaltaIstenszabadítóhatalmát,amint
őhírnökévelüzente:„…ma éj jel elém állt an nak az Is ten nek az an gya la,
akié va gyok, és aki nek szol gá lok. Ez azt mond ta: Ne félj, Pál, ne ked a csá -
szár elé kell áll nod… Én hi szek az Is ten nek.” (ApCsel27,23–25)Dekikisaz
angyalok?(AválasztlásdZsid1,14.)Ezértbátrankér(het)jükreformáto-
runkszavaival:„Szentangyalodlegyenvelem…!”ÁmelfogatásakorJézus
eztnemkérte:„…gon do lod, hogy nem kér het ném meg Atyá mat, hogy ad -
jon mel lém most ti zen két se reg an gyal nál is töb bet?” (Mt26,53)„Egyetlen
angyaliseléglettvolna,hogymegvédjeKrisztustazegészvilággalszem-
ben.DemimódonteljesednénekbeakkorazÍrások?Lám,tehátezazoka
Krisztusszenvedésének;Istenakartaígy,jótetszéséből.”(Lu ther) Péterazt
isátélte,hogynemazÚrangyala,hanemmagaazÚrállőrt„az is ten fé lők
mel lett, és meg men ti őket” (Zsolt34,8).Mikoratengerenjárvasüllyedni
kezdett,Jézusmegragadta,megmentette,megkérdezte:„Ki csiny hi tű, mi -
ért ké tel ked tél?” Azegyházhajójábanlévőkmamiishittelvalljuk:„Va ló -
ban Is ten Fia vagy!” (Mt14,31.33)„Eljössz!Ígérted!/Sakkoratenéped/
Felviszed,Jézus,oda,aholtéged/Angyalok,szentekkarábandicsérhet!/
DicsérjükIstent!”(EÉ52,6)
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Ilyenkor, szeptemberben feltűnően
soklehajtottfejűkisgyereketlátok,ami
aztáneszembejuttatjaMó ra Fe renc
Szep tem be ri em lék címűnovelláját.Az
írásfőhőseamásodikosgimnazista
kisfiú,akiacsaládszegénységemiatt
nem járhat iskolába, ám – tudás-
szomjamiatt–azablakonkívülhall-
gatóziklatinórán.AmikorEyszrichta-
nárúrmegkérdeziadiákoktól,hogy
magyarulmikéntlehetnelegjobban
visszaadniazUnus es De usmondatot,
akkorsorrahangoznakelatökéletlen
fordításikísérletek.
„–EgyvagyIsten.
–No,nemegészen.Micsodaszó-

rendez?
NagyMátyásészbekapott.
–Vagyishogy:egyIstenvagy…
Megintatanárúrhangjáthallottam:
–Nem,nem.Nemérzitek,hogya

latinbanvalahogytöbbvan?”
Akintfülelőkisfiú–agyermekMó-

raFerenc–ezekutánmárnemtud-
jamagábafojtanisajátmegoldását,és
kalapálószívvel,azizgalombabeleszé-
dülvebekiáltjaazablakon:„Egyedülte

vagyazIsten!”Aszegénységetlegyő-
zőtudásszomjatérzékletesenbemu-
tatónovellátezzelamondattalzárja
Móra: „…mindig teleszivárkodik
könnyelaszemem,haszeptemberben
lehajtottfejűkisgyerekeketlátok…”
Eszep tem be ri em lék nyománkét

kérdéstfogalmazokmegmagamban.
Azelső: létezik-ema is tisztessze-
génység?Vannak-eolyankoldussors-
rajutottak,mélyszegénységbenélők,
akikfelakarnakkapaszkodni,ésapa-
radicsombólkiűzöttÁdámkéntvissza
akarnakjutniazédenbe,ahonnanki-
űzettek? Ábrázolható-e még ilyen,
szinte idillimódon a szegénység–
vagyanyomormárcsakagresszívvé
ésamorálissátesziazembert?
Amásikkérdésem:vannak-eköz-

tünkilyenEyszrichtanárurak,akik
valóbanegyszerreakarnakoktatniés
nevelni?AkikazUnus es De usmon-
datot tanítják diákjaiknak? Akik
nemcsakszakmailagkiválóak,dejó
lelkűekis?AmikorugyanisMórala-
tintanárameghallottaahelyesfordí-
tást(„EgyedültevagyazIsten”),ak-

korölbenvittebeagyermeketazis-
kolába,éstöbbetazutánsosekértek
tandíjatacsaládtól.
Bárilyenkorszeptemberbenfeltű-

nőensoklehajtottfejűkisgyereketlá-
tok,hiszem,hogymindkétkérdésre
lehetigennelfelelni.Mindenrosszta-
pasztalatunkellenérebeszélhetünk
tisztes szegénységről, és ismerünk
olyanokat,akiklehajolnakamélység-
bezuhantakért.
Törekednünkkellakiáltóellentétek

kiegyenlítésére,anyomorenyhítésé-
re,deafőkérdésmindenesetbenaz
Istennelvalóviszonyrendezettsége.Él-
hetvalakigazdagságbanhitnélkülvagy
szegénységben,Istenbekapaszkodva.
Ezértvizsgázunkvalamennyiennap-
rólnapra,hogyazUnus es De usmon-
datot tudjuk-e helyesen fordítani:
„EgyedültevagyazIsten!”
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El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá ban 2012. szep -
tem ber 16-án

Ilyen kor, szep tem ber ben…

Jeremiástalánalegnehezebbsorsú
prófétavolt.Sokatszenvedettazért,
merthűségesvoltazÚrhoz,ésvilá-
gosantolmácsoltaIstenigéjétmin-
denkinek.Dehátmiértilyen„siral-
makat”mondott,miértazítéletről,
pusztulásról beszélt?Mertneki ez
volt az üzenete. Mert Izráel már
annyiramegkeményedett,hogycsak
az ítéletet lehetett hirdetni neki.
Perszemégakkorisbennevoltaz,
hogyháthamegtérnekbűnösésgo-
nosz útjaikról, az Isten-nélküliség
hiábavalóságából.
Íme,mostmilyenvigasztalóésbá-

torítószavakathallunkaprófétaaj-
káról!Csakazabaj,hogyhallgatói
nemhalljákmegazüzenetet,vagyha
meghallják,sértésnekésellenükszó-
lótámadásnakveszik.
Telátod-e,hogyjogosanítélazIs-

ten?Észreveszed-e,hogymégakkor
iskönyörülniéssegíteniakar?És:hi-
szed-e,bízol-eabban,hogyamikor
nemlátoda jövendőtvilágosan,ő
akkor is a javadatmunkálja? Bíz-
hatszbenne,hisző a leghatalma-
sabb, az Isten.Mégsemkegyetlen
zsarnok,hanemszeret.„Mert akit
sze ret az Úr, meg dor gál ja, meg os to -
roz pe dig min den kit, akit fi á vá fo -
gad.” (Zsid12,5–8)ÉsIstenszolgá-
jánakidőnként„nemszeretem”dol-
gokatiskellhirdetnie.Istenünkane-
hézségekkelistisztogatja,próbára
teszi,erősítiéletünket.
EzérthangzikJeremiásbiztatása

minden kor embere számára, szá-
modrais:bízzazÚrban,ésremény-

kedjígéreteiben.Hiszenazőígére-
tenempusztaszóajövőről,hanem
olyan biztos valóság, amely még
nemtörténtmeg–demegfogtör-
ténni bizonyosan. Ezért olvasunk
igét,éstudunkbelekapaszkodniIs-
tenélőszavába,amikorazmegeleve-
nedik,ésép pen ne künk szól,ami ak-
tuális helyzetünkben mutat utat.
Nagy kiváltság ez is. Ez is a fiúsá-
gunkhoztartozik.
Jegyezdmegtehát:nem„Jóiste-

nünk”van,akimajdvalahogymin-
denkitmegsegít,egészamennyig,
hanem„jóIstenünk”.Azaztudato-
sanbízunkbenne,ésvalljuk,hogy
őjó.Éslátjukazegyetlenföltételt,
amelyrőlJeremiásisbeszél:benne
reménykedj,bennebízzálteljesszí-
vedből.HiszenmiazÚrJézuseljö-
veteleótamégtöbbettudunkszere-
tetérőléskegyelméről.AhogyPéter
apostolisláttaapogányokbólletthí-
vőkésazsidóvallásosokbóllett,de
a törvénytnehezen elhagyni tudó
zsidókéletében:„Az Úr Jé zus Krisz -
tus ke gyel me ál tal hisszük, hogy
meg tar ta tunk, mi kép pen ők is.” (Ap-
Csel15,11)
Jeremiásihelyzetvanmais.Egy-

renagyobbagonoszság.Egyretöb-
benakarnakbármifélemértéknél-
külélni.Aszabadságszabadosság-
gáváltozott.
DehátaszívbebelevanírvaIsten

akarata,az,hogymiahelyes,ésmi
arossz(Róm1,20–32).Hapedigajót
elvetjük,akkormimarad?
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A�hó�nap�igé�je
„Jó az Úr a ben ne re mény ke dők höz, 
a hoz zá fo lya mo dók hoz” (JSir 3,25)

Szeptemberközepénévekótaismét-
lődősormintakéntjelenikmegazéle-
tembenahitoktatás.Ennyiévalattsok
mindenmegtörténikazemberrel–volt
máróriási,harmincfősóvodáscsopor-
toméskét-háromfőskiscsapatomis.
Voltcsupalány,idénpedigújkihívás-
kéntmegkaptamacsupafiúváltozatot.
Asokbarkácsolós,éneklős,virág-

gyűjtős, szelíd foglalkozás után itt
vanújraanagycsatákéshőstettekfel-
idézésének ideje. Ha eddig Eszter,
AnnaésSáravezettékanépszerűsé-
gilistát,mostismétazélrekerülhet
Sámson,JózsuéésDávid.
Örömmelváromazidénrámbízot-

takat,ésnagyvárakozássalnézekIs-
tenre,hogyvajonmijótkészítettne-
künkerreatanévre.Ésperszeakar-
va-akaratlanul felidéződnek arcok,
sorsokarégiidőkből.
Jónéhányévvelezelőttifiútöbbsé-

gűhittancsoportunkegyikjellegzetes
alakjavoltBar nus.Nemisgondoltam,
hogyhozzánkíratják.Nemnálunkke-
resztelték,nemisigenvoltkapcsola-
tunkazelőtt,deBarnusvalahogymégis
kinézhetett magának, mert az első
óránőisottfeszítettasorbanazovi-
bólmárjólismertrégitanítványaim
között.Nagyfeketeszemehuncutul
csillogott,ésahányszorapadokközött
járvamegsimogattamafejét,mindig
hálásmosollyalsimultatenyerembe.
Megszerettükegymást,jólelcsatáz-

gattunkazórákon.Harcoltunkmifi-
liszteusokkalésammóniakkal,győz-
tünkGedeonésDávidoldalánazÚr-
ral,szóvalszépenteltatanév,ésre-
ménykedtem,hogyszépentelegetnek
aszívek-fejekisjóüzenetekkel.
Mártavaszodott,amikorazÚj szö -

vet ség ről szólvakomolyabbfordulat-
raszántamelmagam.Azélővízről
akartambeszélni,amelyugyeazért
elégelvontfogalom,hátcselhezfolya-
modtam. Van egy olyan növényke,
amelyasivatagbancsontszárazzátö-
pörödvevészeliátavíztelenhónapo-
kat,éveket,dehaeljönavárvavárt
eső,azonnalkizöldül,életrekel,cso-
dásvirággábomlik.Jerikórózsájaa
neve.Eztvittembeakiscsapatnak.
– Nézzétek csak, tapogassátok

meg,élezanövény?–adtamakezük-
beagombóccászikkadtkiscsomót.
Agyerekekafejüketrázták.Nem,

valóbannemlátszikbenneéletnek
semmijele.
–Ésmostbetesszükavízbe,meg

isöntözzük,lássuk,mitörténikve-
le!–adtamkiaparancsot.
A kis csapat szájtátva figyelt. A

töppedt száradék, amint vizet ért,
azonnal mozgolódni kezdett. Ha-

lottnakhittága-bogakunkorodott,
nyújtózkodott,ésélénkzölddévált.
–Avíz,látjátok,milyencsodáttett

Jerikórózsájával?Jézusaztmondja,
ilyenalelkünknekazavíz,amitőad.
Örökéletrebuzgóvízforrásáválesz
benne.Felüdíti,életrekelti.
Folytattamvolnamég,denemlett

volnaértelme.Nemkellettekszavak,ezt
acsodátúgysemlehetettvolnafelül-
múlni. Csak álltunk a virág körül,
amelymostmárottpompázottteljes
díszében,zöldenésélőn.Csendbenvol-
tunk,áhítatos,lüktetőcsendben.
Aztánelmúltazatanév,ésmúltaz

idő megállíthatatlanul. Barnuskám
nagyfiú lett, afféle problémás ka-
masz, fékezhetetlen ésöntörvényű.
Van,amikorkikellvárni,mígkiforr-
nakadolgok.DeBarnussajnostürel-
metlenvolt…
Egyvasárnap–sokévvelkésőbb–

azistentiszteletközepénelhallgatottaz
orgona,éselaludtazösszeslámpa.Elő-
fordulolykoráramszünetafalunkban,
deezvalamidermesztővolt.Baljósés
villámcsapásszerű. Mindenki nyug-
talanulnézettkörbe,rosszatsejtettünk
többenis,láttamatekintetekből.
Aztánperszeújralettáram,csakaz

arosszérzésokoztakiskarcolásma-
radtalelkünkben.Ésmentőkhangjasi-
kítottavasárnapdélelőttibékéscsen-
dességbe,majdegyhelikoptersüvített
elegészenközel,hatalmasszeletépte-
szaggattaafákat.Aztánújracsend,de
márnemazabékés, inkábbvalami
olyan,mintamikorazemberijedtenla-
pulasötétben,ésfigyeli,várjaazajo-
kat,mertfélattól,amirőlmégnemis
tud,csaksejti,hogybajvan.
Délremindenfélepletykákkering-

tek.Egymásnakellentmondóhírek,
egyvoltcsakközösbennük:hogyBar-
nusvalamivitasorándühbegurult,és
felmászottanagyfeszültségűvezeték-
hezapóznára.Hogymikéntjutottle,
aztsenkisemtudtabiztosan.
Mireennyitmegtudtam,mártöbb

különbözőfelekezetűkereszténybará-
tunk is ott gyülekezett a faluban,
mindannyian együtt imádkoztunk
Barnus életéért. Tizenhét éves volt,
nemlehetezavége.Sírvaésöklötráz-
vaostromoltukazeget,ésújramegúj-
rapróbáltukátadniIstennekadöntés
jogát,hiszőbiztosanalegjobbatakar-
ja,deismétcsakodajutottunk,hogy
nemésnem,Barnusnemhalhatbele

ebbeazostobakalandba.Harcvoltez,
valóságosküszködés,verítékeséselke-
seredettmunka.
Azórákvánszorogtak,olyansoká-

rajöttcsakvalamihír…Aműtőben
van,altatják,mégmindigsemmivál-
tozás.Végüleste:amputáltákmindkét
lábát,ígytalántúléli.
Másnapafaluvidámreggelizajaiis

halkabbakvoltak,azembereklehajtott
fejjeljártak,mindegyikünknekfájda-
lom,iszonyatésszégyentöltöttemeg
alelkét:vajonmitrontottunkel,hogy
ezakajlagyerekidáigjutott?Végüla
pontamondatvégén:túléli,haelfogad-
jaahelyzetét,ésakartovábbélni.
És többémáraligvoltak jóhírek,

mertnemakart.Tomboltésüvöltött,
dühöngöttéscsapkodott,ésleesettaz
ágyrólzokogva,aztáncsakfeküdtcsu-
kottszemmel,mozdulatlanul,ésnem
reagáltsemmire.Eztmeséltékaszülei,
ésmitehetetlenülbámultunkmagunk
elécsöndesimáinkatmorzsolgatva.
„Istenem,kitudja,miisajóneki?

Énmársemmitnemtudok.”
Aztánnagysokáramégiscsakfel-

derengettegykisfény.Csakannyi:
makinyitottaaszemét,megszólalt,
már evett pár kanál joghurtot. A
dologeldőlt,Barnusélnifog,lábak
nélkülfogélni.
Néhány hét után hazahozhatták.

Mégügyetlenülmocorgottatolókocsi-
ban,hamarelfáradt,csakazudvarukon
levegőzgetett.Alábcsonkoklátványát
nekünkisnehézvoltmegszokniésnem
megbámulni.Denagy sokáramégis
meg-megjelentazutcánújra.Nagyfe-
keteszemébenottbujkáltegykisszo-
morúság,ahangjacsöndesebblett,de
újraővoltmégis,vitathatatlanul.
Ha találkoztunk,mindigköszön-

tünk,denemtudtam,mitmondhat-
nék neki. Ugyan ki tud itt okosat
mondani?Végülőszólítottmeg.
–Timinéni!Megvanmégmagának

aza…Jerikórózsája?–kérdezte.
–Megvan–bólogattamcsöppet

elmosolyodvaaközösemléktől.
–Éshasználjahittanórákon?–né-

zettaszemembekomolyan.
–Nemistudom,valahogynemke-

rültmostanábanelő…–tétováztam.
Nagyfeketeszemébenmegcsillant

valaminedvesség.Szégyenlősenhaj-
tottaleafejét.Akezéretettemake-
zem.Azthittem,elszeretnékérnia
rózsát.Máréppenfelakartamaján-
lanineki,amikorújrarámnézett,és
azajkátharapdálvaaztmondta:
–Hátcsakhasználja!Használja!
Éstovábbgurultakerekesszékével.
Barnus,használnifogom!Ígérem!
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„Töb bé ne le gyünk kis ko rú ak, akik min den fé le
ta ní tás sze lé ben ide-oda há nyód nak és sod ród -
nak az em be rek csa lá sá tól, tév út ra csá bí tó
ra vasz sá gá tól; ha nem az igaz ság hoz ra gasz kod -
va nö ve ked jünk fel sze re tet ben min de nes től
őhoz zá, aki a fej, a Krisz tus.” (Ef4,14–15)
Gyermekkor, felnőttkor. Kiskor, nagykor.

Tanulás,pályaválasztás,hivatás,küldetés.Aré-
gikérdés:mileszel,hanagyleszel?Tűzoltó?Ka-
tona?Juhász?…Ezentűnődünkgyermekko-
runkban.Abátyámpéldáulmindigtudta,én
csaknagysokárajöttemrá.
Tanítványaimatissokszorkérdezem,pláne

azidősebbeket,ígyatanévelején,akésőbbito-
vábbtanulásirányátmárnagyjábólelőrejelző
fakultációválasztások napjaiban: tudjátok-e
már,hogyagimnáziumutánmerre,hogyanto-
vább?Kikristályosodott-evalamianyársorán?
Ezekazévekanyugtalanút-,hely-éskülde-

téskeresésévei.Sokszormégfőiskolai,egyete-
miéveinkalattiside-odahányódunkéssod-
ródunk,nemegyszertévutakra.Aszámtalanle-
hetőségközülnehézválasztanunk.
Melyikiskolaésszakkomoly,melyikkomoly-

talan?Melyikmögöttvanvalóditartalom,és
melyiknemtöbbagyafúrtblöffnél:szépcsen-
gése,jóhangzásamögöttcsakanagysemmi?
Hallgassunk-eapánk,anyánktanácsára?Ami
nagyapánknak,apánknakment,megy-enekünk
is? Vigyük-e tovább a családi hagyományt?
Vagytánéppazatévút,hanemvisszüktovább?
Jó-enekünkisaz,amiatöbbieknekjó?Van-e
értelmeadiplomahalmozásnak?Mélyítsükel
tudásunkat,vagyinkábbatöbbterületrerálát-
nisegítő,felszínesebbismereteinketszélesítsük?
Desok,denehézkérdés!
Alegfontosabbakmégígyishátravannak:

Boldogéselégedettembereklennénk-eazon
az úton, amelyet választunk? Szinkronban
lennének-eazÚristenéletünkrevonatkozóter-
vévelaterveink,céljaink?Mirőllátjukezt,ha
igen,smiről,hanem?
SokatemlegetemekérdésbenBa bits Szim -

bo lu mok címűversét–„…mindenvágyadaz

Istenszavabenned/mutatva,hogymerreren-
deltemenned”–ésazönismeretfontosságát.
Vonzalmaink,hajlamaink,„húzásaink”,ügyes-
ségünk,tehetségünkbizonyostantárgyak,té-
mák,feladat-éstevékenységtípusokterén,vi-
szolygásainkésügyetlenségünkmástárgyakat,
témákatésfeladatokatilletőenazÚristenegy-
értelműútjelzőtábláiazéletünkben.
Hiábahangzikésfizetjólegyadottút,szak

vagyszakma–hahiányzikhozzáahajlam,a
vonzódás,alelkesedés,hacsakvértizzadva
megy,hahiányzikközbena„flow”,hanemra-
gadmagával,nemtöltelörömmel,hanem
ajándékozmegamegnyugtató„helyemenva-
gyok”tudattal,hastresszelésmegbetegít,ak-
kornemenjünkarra,nemenjünktovábbazon
azúton,mertazszámunkrahamisút,tévút!
Anekünkrendelt,hozzánkillőútismérve

az,hogyazonörömmeléstárgyunk,foglalko-
zásunkirántérzettőszinte,elfogult,rajongó
szeretettel,üdeésegészségeslélekkeljárunk
–miközbenrengetegetdolgozunk,áldozunk
és fáradozunk.Rengeteget.Ahhozugyanis,
hogyutunkonnecsakörömmelésszeretet-
tel,deazigazsághozisragaszkodvahaladjunk
–hogytárgyunk, tudományunk,szakmánk
igazságainak,szabályainak,tanításainakiga-
ziéslehetőlegteljesebbmegismeréséreeljus-
sunk–,rengetegtanulásésmunka,áldozat-
vállalás,nagyszorgalom,rettenetesensokbe-
fektetettidőésenergiákszükségesek.Máshogy
nemérdemes.
Krisztus–afej–ebben,azigazküldetésbe-

töltésbeniskövetendőpéldaképünk.
g MagyarkutiGyulánéTóthKatalin

pal ac k p oSta

„Mer�re�ren�del�te�men�ned?”

Az oldalt szerkesztette: VitálisJudit

név jegy: 
ma gyar ku ti gyu lá né
tóth ka ta lin
ADeákTériEvangélikus
Gimnáziumiskolalelké-
szevagyok.

Miutánavénasszonyoknyara
is lecseng,ésegyretöbbször
ködösekahajnalok,szürkéka
nappalok,ésesősekazesték,
talán te is többször veszel
könyvetakezedbe.Ezúttalvi-
szontarrabiztatunk,hogyaz
iskolábanismegismertklasszi-
kusokkalnecsakazolvasófo-
teledbenülve,hanemaszínhá-
zakbanisismerkedj!
BudapestenaNemzetiSzín-

házVö rös mar ty Mi hály csoda-
világba kalauzoló művét, a
Cson gor és Tün dét tűzteműso-
rára(képünkön).Márönmagá-
banatörténetistelevanellent-
mondással.Ahogyadarabszi-
nopszisábanolvassuk:korabeli
ponyva, zsebben elférő love
story,amelyalegősibb,legmé-
lyebb népmesei motívumok-
bólépítkezik.Ebbőlfaragotta
költőóriásigaziklasszikust.A
központikérdésisellentmon-
dás: beteljesedhet-e egy em-
berésegytündérlányszerelme?
EztamesétadjatovábbaNem-
zetiSzínháztársulatanekünk,
21.századinézőknek21.száza-
diszínházieszközökkel.
A teátrum szerint az elő-

adásigazikihívásleszaszíné-
szeknek,ésritkánlátottszín-
házicsemegeaközönségnek.

Apremiertoktóber6-ántart-
ják a színház Gobbi Hilda
Színpadán,majdoktóberben
mégnégyszergördülfelafüg-
gönyaVörösmarty-műelőtt.

A19.századmásikköltőóri-
ásának,Pe tő fi Sán dor nak talán
legismertebbműveaJá nos vi -
téz, amelybőlKa csóh Pong rác
írtdaljátékot.Aműmárazős-
bemutatónóriásisikertaratott,
ésegymásutánszázhatvanöt-
szörjátszották,amiegyedülál-
lóvoltakorabeliszínháziélet-
ben.Azenésjátékkottájából
félmilliópéldánytadtakel.Ha
úgydöntesz,hogyjegyetvál-
taszaPécsiNemzetiSzínház
előadására,nelepődjmeg,ha
a darab zárórésze nem lesz
azonosazáltalánosiskolában
megismerttörténettel.Ba ko -
nyi Ká roly, alibrettószerzője
ugyanismásbefejezéstadott
JancsiésIluskaszerelmének.
Hogyarománcaszínpadon

beteljesül-e,mostnemáruljuk
el–üljbeanagymúltúszín-
házegyikpáholyába!

John Ste in beck amerikaire-
gényíró-novellista 1937-ben
vetettepapírraazEge rek és em -
be rek címűtörténetet,amely-
nekszínpadiváltozatáértPu-
litzer-díjat kapott a később
irodalmiNobel-díjjaliskitün-
tetett szerző. A történet két
vándormunkásról, szegény
napszámosrólszól.Georgeés
Lennieegyüttpróbálboldogul-
ni,munkáttalálni.Kapcsolatu-
katmeghatározza,hogyLen-
nie értelmi fogyatékos, kis-
gyermekkéntélésgondolko-
dik.Éshogyholvanazegér?
Lenniezsebében:egydöglött
állatottartmagánál.Mindent
szeretget,cirógatugyanis,ami
puhaésjótapintású.
Vajon hogyan boldogul a

kétbarát?Sikerül-eaközösen
tervezetttanyátmegvásárolni-
uk,aholboldoganélhetnek?
Ésegyáltalán,hovávezetegy
sérültésegy fürgeészjárású
emberbarátsága?Megtudha-
tod szeptember 29-én vagy
októberbenatízelőadásvala-
melyikénaSzegediNemzeti
SzínházKisszínházában.

g JEnő

oSZ to Zó

Klasszi�ku�sok�nyo�má�ban�
három�vá�ros�nem�ze�ti�jé�ben

pá lyá Z at – val lo m á S ok a BiB li  á ról
Areformációünnepétmegelőzővasárnapotbibliavasárnapnakisnevezikegyházunkban,
ezértterveinkszerintazoktóber28-aiEvan gé li kus Élet ifjúságioldalánakisezleszmajdaz
egyiktémája.
Szerkeszdvelünkazoldalt!Várjukrövidírásodat,vallomásodatarról,szerintedmiérta

Bibliaakönyvekkönyve.Írdmegnekünk,mikéntváltoztattamegazéletedetaBibliarend-
szeresolvasása,fogalmazdmeg,másokathogyanbuzdítanálatestamentumoklapozgatá-
sára,vagygyűjtsdcsokorba,milyenérveidvannakaSzentírásmellett!
Apályázatra16–24évközöttievangélikusfiatalokírásaitvárjuk,pályázónkéntegyírást.

Apályaművekterjedelmeszóközökkelegyüttnemhaladhatjamegakétezerkaraktert.
Beküldésihatáridő:október15.,hétfőéjfél.Apályaműveketakövetkezőe-mailcímekre

(egy ide jű leg mind ket tő re!) kérjükelküldeni:evelet@lutheran.huészs.v.judit@gmail.com.
A meg je lent pá lya mű vek szer ző it a Lu ther Ki adó egy-egy kö te té vel aján dé koz zuk meg!

– A szü lők ar ról pa nasz kod -
nak, hogy nem tud ják rá ven ni
a gye re ke i ket egy kis test moz -
gás ra, ar ra, hogy sza kad ja nak
el a szá mí tó gép től. Ha a moz -
gás olyan nagy öröm len ne,
meg ten nék ma guk tól is, nem?
– Korunkban már nem-

igen.Ezteljesenújszerűprob-
léma.Azelőzőgenerációmég
nem ült ennyit a televízió
előtt, számítógépe sem volt
ennyiembernek.Ezekazesz-
közök olyan vizuális élmé-
nyeketkínálnak,amelyekfe-
ledtetikabelsőigénytamoz-
gásra.Pedigakésztetésben-
nünkvan.Figyeljünkcsakmeg
egy óvodást. Miközben be-
szélünkhozzá,vele,egyper-
cignemtudnyugtonmarad-
ni,pattogide-oda,hatalmasa
mozgásigénye.Boldog, örül,
hafutkározhat.

– Az tán ezt hall ja ál lan dó -
an: „Ma radj nyug ton!”
–Aziskolarendszerbebe-

kerülveakicsiknégy-öt,majd
hat-hétórátkénytelenekvé-
gigülni,szintealigmozoghat-
nak. A természetközeli né-
pekagyermekekmozgásszük-
ségleteihez igazítják a kép-
zést,ellentétbenazúgyneve-
zett civilizált világ népeivel.
Nálunkazemberikényelem-
hez,nemazélettaniadottsá-
gokhozpasszítjákazoktatást.
Pedig ösztönösen mindenki

tudja,hogymiajóatestének,
miválikelőnyére.Éppezért
örülünk,hogyamivelmimár
évtizedekótapróbálkozunk,
arramosttörvényilehetőség
van.Jó,hogyamindennapos
testnevelésrévénsegíthetünk
kielégíteniabiológiaiigénye-
ket, s az is remek,hogy sok
szabadidőssportisbekerültaz
iskolaioktatásba.

– Tizen-, hu szon-egynéhány
éve fa lun, de még vá ro son is az
volt a me nő, aki a leg ügye seb -
ben má szott fá ra, rúg ta a bőrt,
épí tet te a leg pö pe cebb bun -
kit; a lá nyok töb bek közt ug ró -
kö te lez tek, nem is akár mi lyen
szin ten – hogy csak a leg egy sze -
rűbb és leg hét köz na pibb moz -
gás for má kat em lít sük. Nem
is volt annyi rossz tar tá sú, al -
ler gi ás gye rek, mint nap ja ink -
ban.
–Hosszúlennefelsorolni,

hova vezethet a mozgássze-
gényéletmód,különösen,ha
márfiatalkorbanelmaradnak
amegfelelőingerek.Példáula
csontozatnemfogmegfelelő-
en fejlődni,ebbőlpedigszá-
mosmozgásszervielváltozás
adódhat, többek között ge-
rincferdülés.Ezpedigabelső
szervekre is kihathat, érint-
hetiakeringést,amifulladás-
sal,szívbetegséggel járhat.A
kevésmozgásnemerősítimeg
vagy épp legyengíti az im-

munrendszert,ezáltalnagyobb
az esélye az allergiának, az
asztmának.Eddigidőskoribe-
tegségnek tekintették a cu-
korbajt,deezakórisegyrefi-
atalabbakattámadmeg,ami-
benszinténnagyszerepevan
azülőéletmódnak,aziskolai
tanórákmagasszámának,ate-
levízióésa számítógépelőtt
töltöttrengetegidőnek.

– Ajaj, ez na gyon ré misz tő.
Be szél jünk ar ról is, mit ka punk
cse ré be, ha ele get moz gunk.
–Röviden:egészségeséletet.

Azelőbbfelsoroltakellentétét.
Azerőscsontozathelyestest-
tartást eredményez; kicsi az
esélye, hogy kóros mozgás-
szervielváltozásainklesznek.A
tüdőerősödik,azimmunrend-
szerünkmegfelelőlesz,ígyaz
allergia,azasztmajóeséllyel
nemalakulki.Acukorbetegség
mozgásgazdag életmóddal
megelőzhető, illetve ha már
kialakult, jól karbantartható.
Akezdetiizomlázmegszű-

nik,átállaszervezet.Mérhe-
tő,pozitívváltozásokmennek
végbefizikumbanéslélekben
egyaránt.Amozgássegítiafi-
nommotorikusképességeket,
ígyazíráskészségkifejlődését,
ami ugye nem mindegy az
íráselsajátításakor.
Nagyon tanulságos ered-

mények születtek különféle
vizsgálatok során. Pont az
írástanulásnál mutatták ki,
hogyakertesházbanélőgye-
rekek, akik kedvükre játsz-
hattakaszabadban,könnyeb-
bentanultakmegírni.Aztán
azautóvezetés.Astatisztika
aztmutatja,hogyazártközeg-
ben,példáulemeletesházak-
ban felnövő fiatalok, akik
többnyireaszámítógépelőtt
ülnek, kevésbé tudnak több
mindenrekoncentrálni.Nehe-
zenoszlikmegafigyelmükaz
út,ajelzőtáblákésazautóve-
zetéseközött.

– Mind egy, mi lyen moz -
gást, spor tot űz a gye rek, a fi -
a tal?
–Haéletmódrólbeszélünk,

akkormindegy.Aza lényeg,
hogy mozogjon, sportoljon,
ésteljékbenneöröme.Nagyon
egyszerű példa: gimnáziu-
munkbannagyonnagynép-
szerűségnekörvenda„Kitud
többet futni?” megmérette-
tés.Alényegeaz,hogyazat-
létikaipályátkitudjaalegtöbb-
szörkörbefutni.Aszázkörtfu-
tókpólótkapnak,amitbüsz-
kénviselnek.Van,akiszázhet-
venkörtfutlepáróraalatt.

g V.GänszlErBEáta

»aZ ovi S ok mé g tud ják , Ho g y a te St m oZ gá S öröm«

Fal�má�szás,�sí�e�lés,�tol�las�lab�da,
ki�rán�du�lás�–�a�sport�min�den�kié

b A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um di ák jai szá má ra min den ad va van ah hoz, hogy ked -
vük re spor tol has sa nak, él vez zék a moz gás örö mét. Akár
tan órán, akár sza bad ide jük ben te szik ezt, akár ver seny-,
akár tö meg spor tot mű vel nek, nyi tott ka puk, re mek test -
ne ve lők, ki tű nő tár gyi fel té te lek vár ják őket. Nem va rázs -
ütés re jött lét re mind ez, az in téz mény már a nyolc va nas
évek től azon mun kál ko dik, hogy kul tu rált, szak sze rű
spor tos kör nye ze tet biz to sít son az itt ta nu lók szá má ra. Mert
ők már rég óta vall ják, hogy a sport min den kié – vagy min -
den kié kell, hogy le gyen. Jó té kony ha tá sa i ról ÓnodiSza-
bolccsal, a kö zép is ko la test ne ve lés–föld rajz–bio ló gia sza -
kos igaz ga tó já val be szél get tünk.
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Közgyűlések�mindhárom�egyházkerületben

„Kedves Gyuri! Itt állsz, másként
márnem tehetsz– szólítottameg
közvetlenülelnöktársátFabinyTa-
más.–Akkortudszmajdfelügyelői
szolgálatodbanhelytállani,haLu ther
Már ton nal együtt te is ki tudod
mondani:»Istenengemúgysegél-
jen!«Legyenőatesegítségedéstá-
maszod. Az érem másik oldala a
szolgaság–errőlsemfeledkezhetünk
meg. Akkor lehetsz jó szolga, ha
megismeredazigaziszabadságot,és
miutánbölcsészkéntaMindentudás
Egyeteménmárbizonyítottadszer-
vezőkészségedet,Krisztusembere-
ként az evangélikus egyházban is
kamatoztatodéstovábbadod.”
Az ünnepi istentisztelet liturgiai

szolgálatábanacsömörigyülekezetben
éppenötéveszolgálóJo hann Gyu la
segédkezett,apadsorokbanülvepe-
digtöbbmintharmincevangélikuslel-
készvoltjelenazegyházkerületújnem
lelkészivezetőjénekiktatásán.
SzékfoglalóbeszédébenFábriGyörgy

mindenekelőttkifejezte,hogymostér-
ziátigazán,mennyireszorongóváés
menekülővéválhatazember,tapasz-
talvánkicsinységétaráróttfeladathoz
képest.Mindazonáltallelkesenéslen-
dületesen vág bele megbízatásába,
hogyafelsőoktatásiéstudományosvi-
lágbanszerzetttudását,tapasztalata-
it, kapcsolatait, kommunikációs és
szervezetépítési gyakorlatát egyhá-
zunkbanhasznosítsa.
Avilágunkbandúlózavarésválság-

helyzetarrakésztetbennünket,hogy

tükröttartsunkatársadalomnakésegy-
másnakegyaránt.Immáronnemtaka-
rózhatunkatársadalmimeghatározott-
ságokkal.„Milennemásaküldetésünk,
mintmásképpenműködni,mintami-
reavilágnyomorúságosságaminketis
sodorna?”–tettefelakérdést.
Azegyházivezetőbeszédébensze-

mélyesen is megszólította elődjét,
BenczúrLászlót.„Laci,atealázatod,
bölcsességed,emberséged,szakmaiis-
mereteid,megbecsültségednyomasz-
tóan elérhetetlen példa lenne szá-
momra,hanembírnám,bírnánkhá-
lávalfogadottszavadat,miszerintaz
egyháziszabályzatokmiattugyanva-
lóbanlekellköszönnödposztodról,de
szósincselköszönésről.Velünkma-
radsz hitbéli testvérünkként, bará-
tunkként,ésamivellegalábbennyire
élniszeretnénk:egyházunkmunkása-
kéntis,egyáltalánnemcsupántiszte-
letbeliprotokollcímmel.”
Zárószavaiban–azáltalaiskészí-

tettújevangélikusstratégiacímére
utalva–FábriGyörgymintegyfelszó-
lítottaajelenlévőket:„Legyünkhát
együttlát ha tó an evan gé li ku sok, ké-
rem,imádsággalésőszinteséggeltá-
mogassatokebben!”
Aköszöntéseksorában–többek

között–mindháromegyházkerület
világivezetőjeisfelszólalt:Benczúr
LászlómellettSza bó György, aNyu-
gati(Dunántúli)Egyházkerületlekö-
szönő felügyelője, illetve Ra dos né
Len gyel An na, akit az ünnepélyes
csömörialkalommásnapjániktattak
be újra a Déli Egyházkerület fel-
ügyelőitisztségébe.

Északi Egyházkerület

Agyűlésfőésmeglehetősenidőigé-
nyesnapirendipontját,azegyházke-
rületitisztségviselőkmegválasztását
Sza bó And rás esperes,ajelölő-és
szavazatbontóbizottságelnökeve-
zette.
Aközgyűlésmindenekelőttlétre-

hozta a tiszteletbeli felügyelői cí-
met,ésezt–közfelkiáltással–Ben -
czúr Lász ló nak adományozta, aki
örömmelelfogadtaamegtiszteltetést.
Ezekutánaszavazásötblokkból

állt:azegyházkerületitisztségvise-
lők,azországospresbitériumikül-
döttek,azsinatiküldöttek,különfé-
leországosbizottságok,illetveegy-
házkerületibizottságokküldötteinek
választásából.Akülönbözőtisztsé-
gekreszázhetvenjelölésérkezett,és
százharmincötenvállaltákajelöltsé-
get.(Mivelatörvényerrelehetősé-
getad,azoktatásiésdiakóniaiintéz-
mények igazgatótanácsaiba jelölt
kerületiküldöttekválasztásátaköz-
gyűlésegykövetkezőalkalomraha-
lasztotta.)
Aszavazásokésazeredményhir-

detések között lehetőség nyílt egy
másik – helyszínen bejelentett –
napirendi pont beiktatására is: a
Borsod-Hevesi Egyházmegye sor-
sánakalaposmegvitatására.Akérdés
hátterébenhúzódójelenségeketdr.
Fa bi ny Ta más püspökvázolta.Azel-
múltévekbenazegyházmegyetöbb
gyülekezetében jelentkező komoly
egzisztenciális problémák, az idei

tisztújításokkörülihanyagságokés
anomáliák,illetveamegyerosszde-
mográfiaimutatóidöntéseléállítják
azegyházivezetőket:fenntartható-
eaBorsod-HevesiEgyházmegye?
Acsaknemegyórásközösvívódás

eredményekéntaplénumakövetke-
zőhatározatotfogadtael:azegyház-
kerületközgyűlésefelállítegyolyan
stratégiaimunkacsoportot,amelyik
–azországosstratégia jegyében–
megvizsgáljaaBorsod-HevesiEgy-
házmegye gyülekezeteinek gazda-
sági,népmozgalmiésegyébadatait,
valamintmisszióifelelősségvállalását.
Abizottságazegyházkerületrendkí-
vüliközgyűlésénteszjelentést,ami-
korisazegyházkerülethatározarról,
hogy szükséges-e az egyházmegye
gyülekezeteinekaszomszédosegy-
házmegyékhez csatolása. Az egy-
házkerületiközgyűlésszámolazzal,
hogyazegyházmegyébenesedékes
választásoknemazegészhatévescik-
lusravonatkoznak.
Összességébenelmondható:aköz-

gyűlésavárakozásokonfelülihaté-
konysággalésjókedéllyelvégezteel
feladatát–mindösszenégyóralefor-
gásaalatt–ajólelőkészítettszava-
zásimenetrendnek,illetvealebonyo-
lításbantanúsítottcsapatmunkának
köszönhetően.
Istenáldjaafelelősséggelfelruhá-

zottközgyűlésitagokatéstisztségvi-
selőket!

g Horváth-HEgyiÁron

b Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű lé se – dr.Fáb-
riGyörgy egy ház ke rü le ti fel ügye lő ik ta tá sát kö ve tő en – a Csö mö ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben ka pott he lyet. El ső -
ként a te le pü lés pol gár mes te re, FábriIstván (az új fel ügye lő test vér -
öccse) kö szön töt te az egy be gyűl te ket, majd be ik ta tták a köz gyű lé si
ta gokat: es pe re seket, egy ház me gyei fel ügye lőket, lel ké szi és nem lel -
ké szi kül döt teket – szám sze rint hu szon né gyet. Ez zel az ak tus sal meg -
ala kult a kö vet ke ző hat év re az egy ház ke rü le ti köz gyű lés. 

Mostmárelmondhatja: azemlített
időszakotazoktatásiintézményekben
valógyarapodás jellemzi,hiszenaz
egyházkerületintézményeinekszáma
öt óvodával, öt általános iskolával,
négygimnáziummalésegykollégi-
ummalbővült.
Azoktatásügyeirántkülönösenis

elkötelezettfelügyelőasszonyiktatásán
mégsemazokatemelteprédikációjának
középpontjába a püspök, akik már
valamiképpenazegyház„ölelésében”
élnek.Hoznak-emég bizalommal a
templomközelébeolyanokat,akikse-
gítségreszorulnak;ülnek-emégtőlünk
irgalmasságotváróemberekatemplo-
mainkbavezetőlépcsőkön;meglátjuk-
eazokat,akikakapukonkívülmarad-
nak?–sorjáztakGáncsPéterkérdései.
Azistentiszteletetkövetőünnepi

közgyűléslegfőbbnapirendipontjaa
felügyelőiszékfoglalóvolt.Radosné
LengyelAnna–édesanyjarendíthe-
tetlen,előttepéldakéntállóhitétisfel-
idézve – elmondta:most is éppoly
büszke megválasztására, mint volt
hatévvelezelőtt,demostmárböl-
csebben,tapasztaltabbanállagyüle-
kezetekküldötteielőtt.
Atisztségétférje–Ra dos Pé ter –

maximális támogatásával ellátó, az
elnöktársát szinte minden jelentő-

sebb szolgálatára elkísérő felügyelő
asszonybeszédébentöbbcsoportotis
megszólított,ígyalelkészek,apeda-
gógusokésadiákok,azidősek,vala-
mintazegyházitisztségetbetöltőkszá-
mára is megfogalmazta, milyennek
szeretnélátniőket.Hogymindtöbben
mondhassákveleegyütt:„evangélikus-
nak lenni jó, evangélikusok között
lennijó”.Ígéreteszerintesküjébőlez-
utánsemenged,továbbraisajórend
megőrzéséért fog munkálkodni, és
szigorú,következetesfelügyelőlesz.
Aközgyűlésfolytatásábanpéldaér-

tékűentömörésszabatosköszöntések
hangzottak el. Szót kért – mások
mellett–Prőh le Ger gely országosfel-
ügyelő,dr. Fáb ri György északiegyház-
kerületi ésMé szá ros Ta más nyugati
(dunántúli)egyházkerületifelügyelő,
azsinatvilágielnöke,Mun tag And rás
ésKá kay Ist vánországosirodaigazga-
tó,valamint–azegyházikapcsolato-
kértisfelelősállamtitkárságképvise-
letében–dr. Me kis Vik tó ria.
Többen is kiemelték: Radosné

LengyelAnnaszemélyébenegyházát
szerető,elkötelezett,azértékrendje
ésazelveimellettelszántankiálló,a
zömébenférfiakbólállótestületekben
anőigondolkodásmódot,nézőpon-
tot is megjelenítő felügyelője lett
(maradt)azegyházkerületnek.

g VitálisJudit

Déli Egyházkerület

f Folytatás az 1. oldalról

f Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalról

Nyugati
(Dunántúli)
Egyházkerület

Arégi-újpüspökhelyettest1984-ben
szentelte lelkésszé dr. Nagy Gyu la
püspök,majdaszékesfehérvárigyü-
lekezetbeküldteszolgálatra.Azótaa
fehérváriésafehérvárcsurgóigyüle-
kezetiszolgálatmellettasárosdiésaz
agárditerületeken,valamintPuszta-
szabolcsonésNagylókonvégezhe-
lyetteslelkésziszolgálatot.Egyidőben
agyülekezetiszolgálatmellettBen-
czeAndrásvoltazEvan gé li kus Élet
ifjúsági rovatának szerkesztője, az
egyházmegyeifjúsági,majdmisszi-
óifelelőse.2000–2006közöttaFej-
ér-Komáromi Egyházmegye espe-
resi tisztét töltötte be, a legutóbbi
időkbenpedigpüspökhelyettes,illet-
veazországospresbitériumtagja.El-
nökeaSztehloGáborösztöndíjbi-
zottságnak,továbbárésztveszalel-
készképesítőbizottságmunkájában.
Egyházkerületi másodfelügyelő-

nekaközgyűlésdr. Smi dé li usz Lász -
lót választotta,akiRépcelakonszü-
letett. Édesapja, Smi dé li usz Er nő
negyvenévenkeresztülottvoltlel-
kész.Dr.SmidéliuszLászlóérettsé-
gi után a Pécsi Orvostudományi
Egyetemenáltalánosorvosidiplomát
szerzett. Először a megyei tüdő-
gyógyintézetben segédorvosként,
majd a szakvizsga után tüdőgyó-
gyászszakorvoskéntdolgozott.1976-
banpályázatútjánnyerteelanagy-
kátai tüdőgondozó intézet vezető
főorvosiállását,innenmentnyugdíj-
ba.Nyugdíjaskéntvisszatértszülőfa-
lujába,Répcelakra.Gyermekeiközül
Gá bor Budapest-Deáktéri,And rás
pedigkajárpécilelkész.
Dr. Smidéliusz Lászlónak köz-

egyházi munkája is szerteágazó.
Egyházmegyeimásodfelügyelő,majd
felügyelővolt.2000-benazÉszaki
Egyházkerületmásodfelügyelőjévé
választották, emellett az országos
presbitériumnakésazországosköz-
gyűlésnekistagjavolt.Azsinatban
nemlelkészijegyzőkéntműködött.
Jelenlegazországosjelölőbizottság
elnöke.Amostaniválasztásiciklus-
banpedigRépcelakonpresbiternek
választottákmeg.
Aközgyűlésegyházkerületiügyész-

nekagyőri illetőségűügyvédet,dr.
Hor váth Jó zse fet választotta meg.
Azországospresbitériumbaatestü-
letSmi dé li usz And rás kajárpécilel-
készt,illetveSza bó György voltegy-
házkerületifelügyelőtdelegálta.Az
evangélizációs és missziói felelős
Ve rasz tó Já nos répcelaki,aGusztáv
AdolfSegélyszervezetfelelősepedig
Bé res Lász ló beledilelkészlett.Meg-
választottaaközgyűlésazegyházke-
rületszakágibizottságainaktagjaitis,
és jelölteket állított az országos
szakágibizottságokba.
Azegyesszavazásifordulókközött

három gyülekezet – Nagykanizsa,
Komárom,Lébény–kérvényérőlis
döntött a grémium. Mindhárom
gyülekezetfelújításcéljábólkértés–
apozitívdöntéstkövetően–kapott
anyagitámogatástazegyházkerület
rendelkezéséreállókülönkeretből.
Akövetkezőhatévremegválasz-

tottegyházkerületitisztségviselőket
aközgyűlésmásodiknapján,szom-
batonünnepiistentiszteletkeretében
iktattabeSzemereiJánospüspöka
kőszegievangélikustemplomban.

g KissMiklós

Akerületitisztségviselőkközültöbb
jelöltesetébenazaszemélyélveztea
közgyűlésbizalmát,akimárazelőző
ciklusbanisazadotttisztségbenszol-
gált.ÍgypüspökhelyetteskéntSza bó -
né Mát rai Ma ri an nát, kerületifel-
ügyelő-helyetteskéntAn dor ka Ár pá -
dot, ügyészkéntFont Évát, aGusztáv
Adolf Segélyszolgálat előadójaként
Ká posz ta La jost erősítettemegtiszt-
ségébenatestület,akerületmissziói
lelkészeviszontújember,De ák Lász -
ló, aSztehloGábornevétviselőpest-
szentlőrincioktatásiintézményisko-
lalelkészelett.Megválasztásukutánbe-
iktatásukéseskütételükismegtörtént.
Abizottságoktagnévsoraisgyorsan

összeállt,azországospresbitériumiés
zsinatiküldöttekmegválasztásaazon-
ban csak több forduló után hozott
eredményt.(Amegválasztottaknévso-
ra:del.lu the ran.hu/hi rek/ke ru le ti-va -
lasz to-ko ez gyu les-a-de li-ke ru let ben.)
Nemcsakaválasztássalösszefüggő

hivatalosfeladatokatvégezteelaköz-
gyűlés,hanemszemélyeshangvételű
megszólalásokraissortkerített.Imád-

ságbanemlékeztekajelenlévőkakö-
zelmúltbanelhunytkorábbipüspöki
titkárra,Wisz ki densz ky And rás ra, és
bemutatkozottakerületkommuniká-
ciósmunkatársa,Kiss Ta más.
Miújságaziskolákbanatanévkez-

désután?–tettefelakérdéstapüs-
pökaszavazatszámlálásalatt,mirea
közgyűléskisbeszámolótkaphatott
az új iskolák képviselőitől. Gáncs
Pé ter püspökehhezhozzátette,hogy
akerületszámáranemcsakazokta-
tásiintézményekfontosak,hanema
gyülekezetekis,ezértelnöktársával
éshelyettesévelegyütt látogatjaaz
egyházközségeket,sennekkeretében
mártöbbpestiközösségbeeljutott.
Minthogyaközgyűlésazegyház-

kerületlegfőbbdöntéshozótestülete,
javaslatokmegfogalmazásáraislehe-
tőségnyílt.Ígykerültszóbapéldáula
gyülekezetiiratterjesztésekmegerő-
sítésénekszükségessége,areformáci-
óiemlékfutás,valamintalehetőséga
ZákeusMédiacentrumfilmjeinekin-
ternetesletöltésére.

g HulEjEnikő

b A Dé li Egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű lé sé re szep tem ber 22-én dél után
ke rült sor. Az ülés nek egyet len na pi ren di pont ja volt: a ke rü le ti tiszt -
ség vi se lők és kül döt tek, va la mint bi zott sá gi ta gok meg vá lasz tá sa. A
mint egy két és fél órás ta nács ko zá son a je lölt lis tán sze rep lők kö zül
szá mo san je len vol tak, akiknek sza va za ti jog uk ugyan nem volt, de be -
mu tat ko zás ra fel ké rést kap tak.
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 14,1–11; Ézs 49,1–6. Alapige: Ef 4,11–16. Énekek: 446., 265.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német)JohannesErlbruch;
de.11.(úrv.)dr.AgodAnett;du.6.BaliczaIván;Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de.
9.;Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.SztojanovicsAndrás;Pesthidegkút, II., Ör -
dög árok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de.10.GálosIldikó;Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de.10.(őszihálaadó)Horváth
Ferenc;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.SolymárPéterTamás;Deák tér,
V., Deák tér 4. de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)
Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;du.6.(orgonazenésistentisztelet)CselovszkyFerenc;
Fa sor, VII., Városligeti fa sor 17. de.fél10.(angolnyelvű,úrv.)ScottRyll;de.11.(úrv.)
AradiGyörgy;du.6.(teremtésünnepiliturgia)PelikánAndrás;Józsefváros, VIII.,
Ül lői út 24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)
GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;
Fe renc vá ros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.11.(úrv.,énekesliturgia)Koczor
Tamás;du.6.(vespera)Rozs-NagySzilvia,liturgus:MuntagLőrinc;Kőbánya, X.,
Ká  pol  na u. 14. de.10.BenkóczyPéter;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.Blázy
Árpádné;de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpád;XI.,
Né met völ gyi út 138. de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye, XII., Szilágyi E.
fa sor 24. de.9.(úrv.)dr.AgodAnett;Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.Gren-
dorfPéter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyarmat
u. 14. de.fél10.TamásyTamás;Pestújhely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)Szabó
B.András;Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.10.PonicsánEr-
zsébet;Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de.10.BörönteMárta;Cin -
ko ta, XVI., Rózsalevél u. 46. de.fél11.HalászAlexandra;Mátyásföld, XVI., Pro -
dám u. 24. de.9.HalászAlexandra;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.Nagyné
SzekerÉva;Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.NagynéSzekerÉva;Rá -
kos csa ba, XVII., Pé ce li út 146. de.9.KovácsÁron;Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de.11.KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.10.MarttiPit-
känen; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
MarttiPitkänen;Kispest, XIX., Temp lom tér 1. de.10.SzéllÉva;XIX., Hungária
út 37. de.8.SzéllÉva;Pest erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.10.GyőriJánosSámuel;
Cse pel, XXI., Deák tér de.fél11.ZólyomiMátyás;Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10.HokkerZsolt;Budaörs, Sza badság út 75. de.10.EndreffyGéza;Pilisvörösvár
(re for má tus temp lom) du.2.(úrv.);Bu da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél10.dr.LacknernéPuskásSára.
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Összeállította: BodaZsuzsa

Hogymilyeneseményekváltjákfela
viszonylagosnyugalmat,aztmamég
senkisemsejti.Aszinteközlekedé-
silámpanélkülivárosbanmindensar-
konrendőrökvigyáznakarendreés
azottlakókéletére.(Megtisztelővolt
számomra,hogyhazánkegyiptomi
nagykövete,Kveck Pé ter otthonában
fogadottünnepiebéden.)
Az ország általános helyzetéről

Adel Za ky alexandriaipüspökszá-
moltbe,afőtémárólMa ria Vo ce, a
Fokoláreolaszelnökeszólt,míghe-
lyettese,Gi an car lo Fa let ti mindezt
ökumenikusperspektívábanelemez-
te.Anglikán,ortodox,evangélikusés
metodistareferátumgazdagítottaa
közösgondolkodást.
Amegélthitgyümölcseaszeretet

– hangzott el. – Ha ez hiányzik
egyéniésegyháziéletünkből,hitelét
veszíti ünneplésünk és liturgiánk,
amelybőlparadoxmódonKrisztus
igéjeésszentségijelenléteáltalmég-
ismeríthetünk.

A val lás kö zi dia ló gus alap ja a
spi ri tu a li tás címmelGi u sep pe Scat -
to lin rómaikatolikusprofesszortar-
tott elgondolkoztató előadást. A
konzultációsoránmagamisrövidbe-
számolóttartottamabudapestiGen-
festünnepségrőléshazaiegyházaink
ökumenikuselkötelezettségéről,ben-
neevangélikusegyházunkösszekö-
tőhíd-szerepéről.
Az együttlétet naponként más-

másfelekezetűistentiszteletgazda-
gította. Egymás liturgikus hagyo-
mányánakmélyebbmegismerésejó
alkalmatkínáltaközösistentiszteleti
elemek hangsúlyozására, amely a
másiktradíciójánakmegbecsülésé-
benjuthatkifejezésre.
Azmamárteológiatörténetitény,

hogykatolikustestvéreinkanyanyel-
venvégzett igehirdetéseamiséna
protestánsegyházakfelismerésenyo-
mánváltgyakorlattá,mígazúrvacso-
ranagyobbmegbecsüléseésgyako-
ribbünneplésearómaitradícióha-
tásánakkövetkezményeareformáció
egyházaiban.
Azezévitalálkozójóalkalomnak

bizonyultazegyiptomikoptortodox
keresztényegyházközelebbimegis-
merésére. A hatalmas kopt pápai
templombanazérsek(„pápahelyet-
tes”)másfélóráselőadásábanvázol-
taegyházukmúltját.
Akoptegyház–melynektörténel-

mesoránsok-sokvértanújavolt–a
hagyomány szerint Márk evangé-
listaszolgálatanyománjöttlétre.A
legősibbtradícióhordozója,számta-
lan keresztény ereklyével. Őrzi a
szerzetesiéletformaáldásátamedi-
tációban, az egyszerű életvitelben.
Egyiptomban tízmillió kopt ke-

resztényélanyolcvanmillióiszlám
hívőmellett.Avasárnapotpénteken,
esetlegszombatontartják,mivelaz

iszlám többségű országban ezek a
munkaszünetinapok.Akopt–musz-
lim–részben–vallásifeszültségsaj-
nosazutcánisérzékelhető.Ettőlfüg-
getlenülvasárnapisvanistentiszte-
letakereszténytemplomokbansze-
rényebb létszámú látogatottsággal.
Résztvettünkegyarabhívekből

verbuválódottreformátusgyülekezet
karizmatikusistentiszteletén–afi-
atalokének-észenekarameggyőző
erővelhirdetteaKrisztushoztarto-
zásörömét.(A19milliósfővárosban
németajkúevangélikusegyházköz-
ségisszolgál,ittéppenlelkészváltás
zajlott.)ErőteljesKairóbanazangli-
kánokjelenléte;csütörtökestenagy
létszámú gyülekezet vett részt az
arabésangolnyelvűistentiszteleten.
Igazikuriózumakoptrómaikatoli-
kus egyház, amely keleti imádsá-
gokkalvegyesliturgiávaltartjahűség-
geléletbenanyugatiegyházhagyo-
mányos értékeit. Istentiszteletün-
köntizenkétpüspökcelebrált…

AzAn ba-Bis hoy kolostormegte-
kintéseután–afővárostólmintegy
száznyolcvankilométerre–megláto-
gattuk az Ana fo ra (felemelkedés,
menedék)nevűortodoxökumenikus
központot.Fiatalokénekeéstanúság-
tevőkórusafogadott,aközelmúltban
épült új templombanAn ba To mas
püspökkalauzoltbennünket.Aköz-
pontzarándokhelykéntisműködik,
ahovászívesenérkeznekakopttest-
vérekelcsendesedésre,meditációra.
Afrikalegészakibbországa,aNí-

lus folyó jobb és bal partján élő–
többségébenmamárarab–lakosság-
galsajátosmódonemlékeztetegy-
szerre a bibliai eseményekre és a
Krisztusszületéseelőttiősikultúrá-
ra.Hiszenidehoztákazősatya,Jákób
legkedvesebbfiát,Józsefetrabszolga-
ként,miutánareáféltékenytestvé-
reijópénzérteladták.Saztánőlett
anagyszárazságotkövetőéhínség-
benrokonságamegmentője,miután

a fáraó udvarában első emberként
szolgált.Nemálltbosszúttestvére-
in,hanemmegbocsátottnekik.Dea
választottnépnegyvenévigfogság-
baniséltEgyiptomban…Ésideme-
nekültMáriaésJózsefisazújszülött
JézussalagyermekgyilkosHeródes
haragjaelől.
Nemleheteztarövidtudósítást

befejeznianélkül,hogyneszóljunka
gízai piramisokról és a szfinxről.
Kairótóldélnyugatratalálhatók,lé-
nyegébenafővárosperemén.AKhe-
opsz-,aKhephrén-ésaMükerinosz-
piramisaszfinxszelazókorivilághét
csodájánakegyike.Méretüklenyűgö-
ző,méltánhirdetikazépítésükide-
jén elfogadott nézetet: „Mindenki
egyért,akiacsúcsonvan.”Maafor-
dítottjátreméljük:mindenkitegyen
valamitazegyrászorulóért.
MiértvoltunkKairóban? Jelezni

kívántuksokszenvedéstmegéltkopt
kereszténytestvéreinknek,hogyve-
lükvagyunkéletükenehézszakaszá-

ban. Nemcsak imádkozunk, de az
egyház kapcsolatrendszerében te-
szünkisértük.Kifejezésreakartuk
juttatni ugyanakkor mohamedán
embertársainkszámára,hogynyitot-
takvagyunkapárbeszédre.Bárhív-
tukéskértükőketerre,ezadialógus
mostsajnoselmaradt,okainakismer-
tetésemeghaladnáennekazírásnak
aterjedelmikereteit.
Miért mentünk mégis Kairóba?

Jeleznikívántuk,hogyazökumené
sokakáltalalaptalanulkritizáltmai
időszakábanislehetegyüttelcsende-
sedni,imádkozni,egymástelfogadni
sszeretetbenmegélniaKrisztushoz
tartozást.Biztatniakarunkminden-
kit,hogyamagalakóhelyénésgyü-
lekezetében vegye komolyan Jézus
igéjét:„Ar ról fog ja meg tud ni min den -
ki, hogy az én ta nít vá nya im vagy tok,
ha sze re ti tek egy mást.” (Jn13,35)

g D.SzEbikImrE
nyu gal ma zott püs pök

Öku�me�ni�kus�püs�pök�ta�lál�ko�zó�
Ka�i�ró�ban�–�kopt�keresztények�körében
b A Ní lus csen des part ján, tíz eme le tes szál lo dá ban ta lált al kal mas te -

re pet a Fo kolá re Moz ga lom ró mai köz pont ja az ez évi, 31. öku me ni -
kus püs pö ki kon zul tá ció meg ren de zé sé re. A 2011. ta va szi egyip to mi
for ra da lom ko ránt sem ért vé get. A je len le gi ve ze tés száz nap ha la dé -
kot kért a leg fon to sabb vál to zá sok be ve ze té sé re, s ez zel egy rö vid idő -
re biz to sí tot ta a nyu gal mat. Idő köz ben az Ame ri ká ban élő, kopt val -
lá sú film ren de ző Mohamed pró fé tát, il let ve hí ve it sér tő mó don áb rá -
zo ló al ko tá sa vál tott ki fel há bo ro dást isz lám kö rök ben. Az ame ri kai
kö vet sé gek előtt szer te a vi lá gon tün te té sek re ke rült sor, ame lyek nek
ha lá los ál do za tai is vol tak. Tény, hogy az Egyip tom ban élő kop tok mé -
lyen el ítél ték emig rált hon fi tár suk al ko tá sát, és az arab tün te tők mel -
lé áll tak. Ezen idő alatt – a het ve ne dik nap tá jé kán – ta lál koz hat tak
a hu szon két or szág ból ér ke zett püs pö kök, nyolc fe le ke ze tet kép vi sel -
ve, össze sen har minc nyolc an, köz tük hét evan gé li kus püs pök. (Elő -
ször volt köz tünk a sváj ci re for má tus egy ház ta ná csá nak el nö ke,
GottfriedLocher.) A kon fe ren cia té ma cí me így hang zott: Amásikkal
szeretetbentalálkozni. Amásikénvagyok.

Gyülekezetünkeredeteamúltködébe
vész.Legkorábbiadatunk,egy1815-ben
keltlevélszerint:„többmintharminc
éve,hogyÚjfalunevangélikusoskola-
mester van”. Tehát valószínű, hogy
Má ria Te ré zia uralkodásánakutolsó
éveibenmárvolttanító.Hapedigta-
nító volt, akkor gyülekezet is volt.
1865-benegyülekezetimaházatépített.
Szinténebbenazévbenmegrepedta
katolikusokkalközösharang.Az1866-
banelkészültújharangköltségeit–két-
százötvenezüstforintot–gróf Vi czay
Hé der (Szigetközkegyura)teljesegé-
szébenmagáravállalta.
Gyülekezetünk1895-benKiss La jos

tétisegédtanítótmeghívtatanítóiál-
lásra.Kisstanítóúr1933.évinyugdí-
jazásáig szent elkötelezettséggel és
lelkesedésseltanítottagyülekezetünk-
bengenerációkegészsorát.Akikélnek
mégtanítványaiközül,nevétmaistisz-
telettelemlegetik.KissLajosnyuga-
lombavonulásautánLa jos ésMar git
nevűgyermekeitöltöttékbeédesap-
jukhivatalátazállamosításig(1947).
Tiszteletadással kell meghajta-

nunkfejünketSch rik ker Lász ló em-
lékeelőttis,akihelybeliföldbirtokos,
gyülekezeti felügyelő és iskolánk
patrónusavolt.Jóvoltábólkészültel
1905-benazúj,tágas,világos,akor
igényeinekmegfelelőiskola.
Régivágyavoltazújfalusievangé-

likusoknak,hogytemplomotépítse-
nek. Ez a szándék 1942-ben elemi
erőveltörtfelahívekszívéből.Sajnos
aháborúszeleésapénzromlásmeg-
hiúsítottaaterveket.Azállamosítások
idején a kis evangélikus közösséget
megfosztottákiskolájátólésatanító-
lakástól.
1949-benújrafellángoltatemplom-

építésikedv.Egyházmegyeigyűjtésés
helyi áldozatvállalás nyomán szep-
tember18-ánmellmagasságigérteka
falak.Mireatélbeköszöntött,márkész
voltatetőis.1950.június25-énTú -
róczy Zol tánpüspökavattafelatemp-
lomot.Azújfaluievangélikustemp-

lomkülsejefelszentelésekormégva-
kolatlan volt, néhány év elteltével
azonbanagyülekezetgondoskodott
afalakbevakolásáról.
1954-benárvízpusztítottafaluban,

amelynemkímélteIstenházátsem.
Maismeglátszikatemplomelölle-
vőpadjainavízmagasságánaknyo-
ma,szintjénekmagasságátatemp-
lomfalánmárványtáblaisőrzi.Kárt
azonbannemtudotttenniazépület-
benazáradat.
Aszószékrőlrendszeresenamin-

denkorigyőrilelkészek,püspökök,
esperesek hirdették Isten igéjét.
Prédikált e falak között Tú róczy
Zol tán ésSza bó Jó zsef püspök,Ko -
vács Gé za, Bö decs Bar na bás ésItt -
zés Gá bor, Te kus Ot tó és Plachy
La jos, Bá rány Gyu la esperes,Itt zés
Já nos püspökésLack ner Pál, aké-
sőbbitáboripüspök.

1991-benaközösségvisszakaptaa
korábbanállamosítottiskolaéstanító-
lakásépületét,ezeketnemrégfelújítot-
ták.Hasznosításárakomolyerőfeszí-
tésektörténnek.Véglegesfunkciójának
megtalálásaajelenésjövőfeladataa
gyülekezetben.(2005-benjelentmeg
magánkiadásban Ja kus György és
Tóth Pé ter munkája,aGyőr új fa lu és
az evan gé li kus gyü le ke zet tör té ne te cí-
mű,391oldalaskötet.Hozzáférhető
példáulaGyőriEvangélikusEgyház-
községLevéltárában.)

g JánosaAttila
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evangélikus
istentisztelet
az m1-en
Október 7-én, a
Szentháromság
ünnepeutáni18.

vasárnap11órátólistentiszteletet
közvetítaMagyarTelevízióM1-
escsatornájaGyőrújfaluból.Igét
hirdetSze me rei Já nos püspök.



Teremtettvilág:felfoghatatlankorúés
méretűazuniverzum.
Amikor a méretekre az európai

ember–atávcsöveksegítségével–rá-
ébredt,azuniverzumnagyságának,a
bennedúlóiszonyatoserőknekatu-
datahitbeliválságotésezzelkapcso-
latoslidércesálmokatváltottki.
Akoregyikírója,Je an Pa ul (1763–

1825),akievangélikuslelkészcsaládban
nevelkedett,A ha lott Krisz tus be szé -
dé ben ígymesélielegyilyenlidérces
álmát:Krisztuselőttfelsorakoznaka
halottak,hogyfeltegyéknekiazőket
gyötrőkérdést:egyilyenmérhetetle-
nül nagy és idegen univerzumban
holvanIsten?
KrisztusJeanPaulálmábanígyvá-

laszolakérdésre:„Bejártammindenvi-
lágot,leszálltammindenNapon,ke-
resztülutaztamazégipusztaságösszes
Tejútján,alászálltammindenüvé,aho-
vámárcsakárnyékátvetialét,bete-
kintettemamélységbe,ésígykiáltot-
tam:Atyám,holvagy?–ámcsupánaz
örökviharthallottam,melyet senki
nemural…Samintfelpillantottama
mérhetetlenvilágmindenségbe,hogy
ráleljek Isten szemére, feneketlenül
üresszemgödörmeredtvisszarám.”
AszörnyűlátomásbanIstenhelyén

viharoskáosztombol,amelyteljesen
idegen,ridegvilág,amelyteljesenél-
hetetlenhely.
JeanPaulmégfelébredhetettebből

aszörnyűálomból:„Mikorfelébredtem,
sírtamörömömben,hogyújraimád-
hatomIstent.Ésazöröm,akönnyekés
abennevalóhitvoltazimádságom.S
ahogyfelkeltem,égésföldközöttegy
boldog,mulandóvilágterjesztetteki
kurta szárnyait, és akárcsak én, az
örökAtyaszíneelőttélteazéletét.”
Ezaboldogfelébredésazőszámá-

ralehetségesvolt,devajonszámunk-
ra is lehetséges? Számunkra, akik
tudjuk, hogy az univerzum tizen-
négymilliárdéves,ésméreteiishihe-
tetlenek.Haképeseklennénkafény
sebességévelhaladni,akkorahozzánk
legközelebb eső állócsillagot öt év
alattérnénkel.HaaTejútramerőle-
gesenhaladnánk,akkorezerévmúl-
vamárkivehetőlenneacsillagokból
formálódóegyikspirálkar,ésszázezer
évmúlvamárazegészgalaxisunkat
képeseklennénklátni.Tízmilliárdév
múlvaérnénkelazokatakvazárokat,
amelyekazeddigészleltobjektumok
közöttalegmesszebbvannak.
Ezeknekafelfoghatatlanméretek-

nekatükrébenparányibolygónknak
ésarajtatalálhatóéletnekapusztalé-
teismeglepő,annyirakülönlegesaz
univerzumnagytöbbségénekállapo-
tához és viszonyaihoz képest, hogy
bátranlehetcsodárólbeszélni.

Deateremtettvilágvalóskorának
ésméreteinek tükrébenúj értelmet
nyerazsoltároséneke:„…az égen is
meg mu tat tad fen sé ge det! (…) Ha lá tom
az eget, ke zed al ko tá sát, a hol dat és a
csil la go kat, ame lye ket rá he lyez tél, mi -
cso da a ha lan dó – mon dom –, hogy tö -
rődsz ve le, és az em ber fia, hogy gon dod
van rá?” (Zsolt8,2.4–5)
Ateremtettvilággalvalókapcsola-

tátilletőenazembermindigkettőskö-
vetelménytlátottmagaelőtt:tisztelni
azéletet,ugyanakkorfelelősenuralkod-
niazalsóbbrendűteremtményekfelett.
Azidézettzsoltárígyfolytatódik:„Ke -
vés sel tet ted őt ki seb bé Is ten nél, di cső -
ség gel és mél tó ság gal ko ro náz tad meg.
Úr rá tet ted ke ze id al ko tá sa in, min dent
a lá ba elé ve tet tél: a ju ho kat és mar há -
kat mind, még a me zei va da kat is, az
ég ma da ra it, a ten ger ha la it, ame lyek
a ten ger ös vé nye in jár nak.”
Azemberegészenegyedülállóhe-

lyetfoglalelaFöldön.Olyanléptékű
tevékenységetfolytat,amelyminősé-
gilegkiemeliatöbbiélőlényközül.Az
embernekkitüntetetthelye–éssze-
repe–vanavilágban.Azértnemcsak
egyatöbbiteremtményközött,mert
Istenképéreéshasonlatosságárate-
remtetett.Akomplexitástudat,-növe-
kedésazemberbenérteellegmaga-
sabbszintjét,sbennelépettátegymá-
sik,magasabbdimenzióba.Azember
nemegyasoklényközött,benneésál-
talahaladavilágabeteljesedésfelé.
A kiemelt helyzetből elméletileg

kétféle következmény származhat:
kiemeltjogokéskiemeltkötelességek.
Elkellismernünk,hogy–legalábbisaz
utóbbiévszázadokban–azembera
magakitüntetetthelyzetétagyakor-
latbanúgyéltemeg,hogykiemeltjo-
gokatköveteltmagának.Ittazideje,
hogybelássuk:csakazaviselkedéseti-
kus,amelyakiemelthelyzetetnem
előjogok megszerzésére használja,
hanemfokozottkötelességkéntésfe-
lelősségkéntélimeg.
Azeurópaiemberhosszúidőnke-

resztülateremtettviláguránakkép-
zeltemagát.Ebbenszerepelehetetta
Bibliaévszázadokonátívelőfélreértel-
mezésénekis.Azutóbbiegy-kétév-
tizedbenazonbanaz„úr”szerephe-
lyettazember„sáfár”szerepérehelye-
ződöttátahangsúly.
Mígaházvezető,azoi ko no mosz –

szószerintasáfárnakmegfelelőfo-
galom–nemsokszorfordulelőaz
Új szö vet ség ben, asáfárságfogalmaJé-
zusnálvisszatérőelem.Jézuspéldá-
zatainakegy jelentőscsoportjában
úgymutatjabeazembert,mintaki-
rerábízatottvalami,legyenaztalen-
tumvagyminavagyegygazdaság.Az
úridegenbetávozik,majdvisszatér,

éselszámolásttart.Ilyenzárómeg-
jegyzésekkelfejeződnekbeezekazel-
számolások:„…a ke vé sen hű vol tál,
so kat bí zok rád ez után…”, vagy„aki
hű a ke vé sen, a so kon is hű az, és aki
a ke vé sen ha mis, a so kon is ha mis az”.
Jézustehátelőszeretettelábrázolja

azembertúgy,mintsáfártvagymint
olyan szolgát, akinek megbízatása,
feladatavan.Ésezértszámonfogják
kérni.VagyisJézusszerintazembera
teremtettvilágsáfára,akinekazafel-
adata, hogy gondját viselje annak,
amitrábíztak.
AJe le né sek köny vé ben, ahétlevél

egyikében,afiladelfiaigyülekezetnek
címzettbeneztolvashatjuk:„Aki győz,
azt osz lop pá te szem az én Is te nem
temp lo má ban…” (Jel3,12)Miisrejlik
emögöttaképmögött?Minéltöbb
oszlopra terhelődik a súly, annál
könnyebb,könnyebbentartható.
AhogyagörögmitológiaAtlasz-fi-

gurájatartjaazeget,ahhozhasonló-
antartottaJézusakeresztet.Akereszt
avilágmindenségjelképeis,nemcsak
azáldozaté.AZsi dók hoz írt le vél ép-
penazzalkezdődik,hogyJézusterem-
tésbeliszerepéttisztázza:„Ő Is ten di -
cső sé gé nek a ki su gár zá sa és lé nyé nek
kép má sa, aki ha tal mas sza vá val hor -
doz za a min den sé get…” Újabbangol
nyelvűbibliafordításokbanittahor -
doz za szóhelyéna„fenntartja”jelen-
tésűszó(sus ta in) szerepel.Ugyaneza
szóafenn tart ha tó fej lő dés közismert
kifejezésébenisfeltűnik.
Jézusfenntartjaavilágot.Ahogyegy-

korakeresztfájáthordoztaaGolgo-
táig,úgytartjafennavilágot.Afenn-
tarthatóságebbenavonatkozásbanaz
oszlopokképealapjánértelmezhető.
AzaJézus,akifenntartjaavilágot,

ígybuzdítjatanítványait:„Kér jé tek az
ara tás Urát, küld jön mun ká so kat az
ara tá sá ba…”Mertminéltöbbmunkás
van, annál könnyebb és hamarabb
befejezhetőamunka,annálelőbbel-
jönagyógyuláspillanata.Jézusmin-
denkiszámáraértelmesfeladatokatad:
olyanokat, amelyek megoszthatók,
mint egy teher,melyet több oszlop
együttesen tart. A krisztusi terhek
megoszthatók, sőt az ilyen terhek
igazánkrisztusiak.
Ezértegyáltalánnemvoltmindegy

sosem,ésmasemmindegy,hogyhá-
nyanvagyunk.Hogyhányanveszünk
részt Krisztus gyógyulást hozó, az
egészteremtettvilágotfenntartószol-
gálatában.

g Réz-NagyZoltán
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Rovatgazda: Sánta Anikó

AbiokémikusHornyánszkyBalázsés
TasiIstvánkultúrantropológus,illet-
ve–mintutóbbkiderül–vaisnava
teológus2002-benrobbantbeelőször
A ter mé szet IQ-ja címűkönyvével.Azt
túlzás lenneállítani,hogyamagyar
köztudatba(nálunklegfeljebbatudo-
mányos sajtóban találkozhattunk –
többnyire–kritikusreflexiókkal),an-
nálinkábbazamerikaiba.AzEgyesült
Államokbanugyanistudományoska-
tegóriában a legjobbnak ítélték a
könyv2009-benmegjelentangolvál-
tozatát.(Magyarországon2005-ben
jelentmegújra,aharmadikkiadáspe-
dig a „megfilmesített változattal”
együttlátottnapvilágot.)
Lapozzunkelőszörbeleakönyv-

be.Azevolúcióselmélethátterét,fo-
gadtatását, utóéletét, az etológiai,
antropológiai,filozófiai,teológiaivi-
tákatcsekélymértékbenismerőol-
vasóként örülhetünk, hogy 2012-
benilyenbátorhangonjelenikmeg
számunkra is érthető formában a
probléma,ésdörzsölhetjükatenye-
rünket,hogylám,„mindenjelarra
mutat”,valamimagasabbintelligen-
ciamunkálkodikitt.Amilyenhatal-
mas a népszerűség, olyan nagy a
bukáslehetőségeisegyilyenvállal-
kozásban,hiszazegyszerűsítésmód-
szeremindenféleszándéknélkülis
gyakranferdítéshezvezethet.
Keresztény olvasóként minden-

esetre léleksimogató azt olvasni,
hogy–azegyébkéntteológiátvégzett
–Dar win evolúcióelméleteingatag
felépítmény.Mindeztsziporkázóstí-
lusban,sokszor–atermészetvagy
annak létrehozója (?) humorérzé-
kétsemleplezve–nyelvijátékokkal,
illusztratív hasonlatokkal, egy-egy
különös„állati”jelenségetbemutat-
vatárjákelénkaszerzők.
Így kerülhet középpontba olyan

példa,mintakönnyendagasztható
„farkasfarkasnakfarkasa”szituáció,
azazanagytestűragadozókközötti
rangsorvitákbanelőfordulómeghu-
nyászkodásjelenségénekvizsgálata.Itt
vanmégazapró,mégis„emberfelet-
ti”teljesítményreképesszíneskolib-
ri,acsöpptisztogatóhallalbizarrvi-
szonyt folytató ékszersügér, a szín-
pompás,lenyűgözőeleganciájúpáva,
amagátvészhelyzetbenkomikusóri-
áslufiváfújógömbhal…Csupacsodás,
különleges,elképesztőpélda,csupa
csodásfotó.Színekkavalkádjaakönyv,
mégalapjaiisjószagúak,azolvasó–
leginkábbazutolsófejezethezérve–
mégisúgyérezheti,ittvalamibűzlik.
Rendbenvan,hogykétlánglelkű

kutató–ugyannemszakterületébe
vágó – alapos elméleti bevezetés
utánazállatokviselkedésénektanul-

mányozásábakezd,ésesetleges,szub-
jektívpéldákatkiragadvaörülannak,
hogyatudománybizonyoskérdések-
renemtudkielégítőválasztadni,sok-
szorcsupán–többsebbőlvérző–hi-
potéziseketállíthatfel.
A kérdésfeltevés jogos, bár azt

minthaelfelejtenékhozzátenni,hogy
páranmáréltekejoggaljópárévti-
zeddelezelőttis…
Mindenesetre meglepő, hogy a

föntebbemlítetttermészetitarkasá-
goktaglalásautánmindenféleátveze-
tésnélkül(vagyál-átvezetéssel)tárják
előaszerzők–mindenbizonnyalmár
atémakidolgozásaelőttmeglévő–vá-
laszukat:avédikusirodalmaklélek-
vándorlássalkapcsolatostanait.
Félreértésneessék,nincsebbenaz

előadásmódbansemmierőszakos,sőt
többszörelmondják:ezcsakegyfigye-
lemre méltó, kevéssé ismert világ-
magyarázat,melyneksegítségévelcsu-
pánillusztrálnikívánjákanyájasolva-
sónak,milysokféleválaszlétezheta
darwinizmusontúl,illetveellenében.
Azértmégiscsakelgondolkodtató,

miértnemlehetetteztakönyvele-
jénleírni.Valamilyenokból–talán
asokatkritizáltvé let len szóltközbe?
–elmulasztottákaszerzők,ésezvé-
leményemszerintsúlyosmulasztás.
Naivolvasókéntadarwinizmusör-
dögikörébőlüdítővilágossághelyett
alelkekörökkévalócserélődésének
ciklikusságába jutunk. Elmarad a
katarzis,elmarad„aválasz”.
Kiálltkétlelkes,rendkívülkreatívfi-

gura:kérem,megfejtettükazemberi-
ségegyikalapkérdését!Majdkiderül,
márrégelköteleződtekegyrendszer-
nek,beleálltakabba,s–bártagadha-
tatlanulszimpatikusszeretettel–azon
aszemüvegenkeresztülvizsgáljáka
kérdést(és„ateremtményeket”),deezt
mintténytnemtárjákazolvasóelé
gondolatmenetük elején, hanem a
könyvcsúcspontjándobjákbeérthe-
tetlenülésindokolatlanul.Úgytűnik,
mintha összekevernének nézőpon-
tokat,fogalmakat,ok-okozatot,kér-
dést-választ,tudománytésvallást.
Afilmiskitartatarkalepelmel-

lett:lenyűgözcsodástermészetiké-
peivel,aztánsnitt,ésjönnekacsak-
rákmegasokarcúistenalakok…
Félreértésneessék,lebilincselően

érdekesekavédikusvélekedések,el-
gondolkodtató,magávalragadóezavi-
lág,deitt,Kelet-Közép-Európában,egy
tudományosforradalmatígérőkönyv
megfilmesített változatának premi-
erjénIndiánálésazolajzöldasztrildla-
tinelnevezésénélistávolabbinaktűn-
nek…Megaztán,haazéletsbennea
fajokeredetérőlminketkérdeznek…

g Kinyik

Az el vi rág zott kos hom lo kok tört fe hér
folt jai im már bá gyad tan ol vad nak a
per jék acé los zöld jé be az utak szé lén.
A ta vaszt hir de tő gó lya hír, bog lár ka és
a Ja kab-na pi ag gó fű sem vi rít már oly
har sá nyan, mint a fo lya ma to san vi -
rág zó bak sza káll, amely nek a sár ga ta -
va szi ak kö zött kü lön le ges he lye és
üze ne te van. Vi dám, szét tárt ke zet for -
má zó, hí vo ga tó, nagy vi rá ga csu pa biz -
ta tás: mind járt itt a nyár! Nézd, már
len ge nek is a cso mós eb í rek dús bu gái
a la ko dal mas ku tyák nagy örö mé re

Idén min den ko ráb ban je lent ke zett.
A pi pacs vér vö rö se már áp ri lis kö ze -
pén vi rí tott a fe hér mécs vi rá gok kö -
zött, és a pá zsit fü vek zöld jé vel szí vem -
ben ha za fi as ér zel me ket he ví tett e tri -
ko lór lát vá nya. Nem is ma rad hat el
a ma gyar me ző és ér zü let nél kü lük,
úgy, aho gyan a köz tük cso por to san
vagy csak itt-ott ma gá nyo san né ze lő -
dő szar ka lá bak ké kes li la csil lag sze mei
sem. Itt van nak már a bár so nyos
tü dő fű kék, bé két, nyu go dal mat üze -

nő ap ró szir mai. Ezek min den szo mo -
rú sá gon fe lül ke re ked ni tu dó, sze líd je -
lek úton-út fé len. Őket már a jú ni u -
si ka táng kó rók mo soly gó vi rág or cái
fog ják csak fe lül múl ni. 

Most azon ban a ter me tes és har -
sány ökör fark kó rók vi dá mí ta nak reg -
ge len te, és nem so ká ra szö szös és li la
tár sa ik is nyíl ni fog nak. Tárt ka rok kal
mu tat ja majd ap ró sár ga vagy fe hér
fürt je it az or vo si som kó ró, de ek kor ra
már el vi rág zott csen ke szek fa kó ra sző -
kült szá lai hul lá moz nak az út pad kák
fe lé a lan gyos nyá ri szel lő ben. Mö göt -
tük ki vil lan nak mély ró zsa szín nel a
bu dai (vagy vas tö vű) dús imo lák s ve -
lük együtt a mo lett, bó ko ló bo gán csok.
No ha szá ra ik, mint bim bó ik is, te le
van nak szú rós tüs kék kel, még is túl ára -

dó anyai sze re tet tel te kin te nek kör be,
és ki nyíl va alá zat tal hajt ják meg fe jü -
ket, így szem lé lik a rá juk fel te kin tő cic -
ka far ko kat.

Vi gyázz, mert ha mar el mú lik a
nyár, és te csak el ro hansz a pat kó cim -
tól, hölgy mál tól és orosz lán fo gak tól
sár gál ló me zők mel lett. S mi re ész be
kapsz, már az őszi vér fü vek bor dó
csepp jei, fe ke te na dály tö vek el vi rág -
zott, csap zott bok rai és a sze rény út -
szé li imo lák kí sér nek az au gusz tus vé -
gi ökör nyá las haj nal kö dé ben. Ak kor
már csak a szür ke aszat fog em lé kez -
tet ni a har sány nyá ri szín pom pá ra.
Ha pe dig nyi tott szem mel jár tál, s kö -
zel ről szem lél ted Is ten gyö nyö rű te -
rem tett vi rág vi lá gát, bo ron gós, szo mo -
rú őszi-té li na po kon fe léd ha jol majd
egy-egy ig li ce, gó lya orr vagy né hány
út szé li zsá lya. Így ki tart ben ned a
szusz, míg ta vasszal új ra nyíl nak
majd a kan ka li nok, kos bo rok és az il -
la tos föl di or go nák.

g GyőriAndrás

Sze líd
vadak

Dar�win�ból�vis�nu
b AtermészetIQ-ja cí mű film dísz be mu ta tó já nak kö zön sé ge az ame ri -

kai–ma gyar ko pro duk ci ó ban ké szült alkotással azo nos cí mű – fel tű -
nő en igé nyes kül le mű – köny vet aján dék ba kap ta szep tem ber 18-án az
Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban. HornyánszkyBalázs és TasiIstván
kö te té nek har ma dik ma gyar ki adá sa a ter mé szet- és do ku men tum fil -
mek stí lus je gye it öt vö ző „mo zi” vi lág pre mi er jé re je lent meg. A tu do -
mány és a spi ri tu a li tás egyik iz gal mas ha tár te rü le té vel – az ál la ti ösz -
tö nök ti tok za tos ere de té vel – fog lal ko zó szer zők az evo lú ció he lyett
spi ri tu á lis ma gya rá zat tal szol gál nak… 
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VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikus
Rádiómisszióműsora
10.25 / M1
Református magazin
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések az egyházzenéről
Zsidóéskeresztényünnepek
20.00 / Duna Tv
Székely János:
Caligula helytartója
AkecskemétiKatonaJózsef
Színházelőadásafelvételről
20.15 / Duna World
,,Maradok, 
másként nem tehetek’’ – 
In memoriam Sütő András
(magyar dokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
Benne:
Händel:Karmelitavecsernye

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Benne:
Mozart:c-mollmiseK.427
12.15 / Tv2
Szent Iván napja
(magyar filmvígjáték, 2002)
(89’)
13.05 / Kossuth rádió
Asszony a fronton
Önéletrajziírásaalapján
elmondjaPolczAlaine
14.00 / Viasat History
Egy húsvéti mestermű
magánélete
Krisztuselfogatása
20.00 / Duna World
Makám-koncert (koncertfilm)
23.15 / M1
KorTárs
Azenevilágnapjaalkalmából

KEDD

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Haydn:D-dúr(Harmónia)
mise
10.40 / M2
Mindentudás Egyeteme 2.0
(ismeretterjesztő műsor)
14.00 / Pax Tv
Pálosok (dokumentumfilm)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
GálHelga,
azelsőmagyarnőipohárnok
19.05 / Duna Tv
Ízőrzők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Rátka
21.35 / Duna Tv
Az oberwaldi titok
(német—olasz játékfilm, 1980)
(125’)

SZERDA

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Bruckner:112.zsoltár
12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
BarátiKristófhegedül
aDeáktérievangélikus
templomban
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
Areformátusegyházfélórája
19.41 / Kossuth rádió
Iglice szívem
SzvorákKatiésaTéka
együttesfelvételeiből
21.25 / Duna Tv
Októberi égbolt
(amerikai játékfilm, 1999) (103’)
23.30 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
MysteryGang

CSÜTÖRTÖK

11.40 / M1
Útravaló
(közlekedésbiztonsági
magazin)
12.00 / Nemzetiségi adások
Déli harangszó a soproni
evangélikus templomból
13.20 / M2
Kincsestár
HalászJudit
20.10 / Duna Tv
Égető Eszter
(magyar tévéfilmsorozat)
23.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
BerkesBalázs(bőgő)játszik
23.35 / M1
Angi jelenti
Életaszékelyföldi
kastélyokban
23.40 / Duna Tv
MüpArt Classic
Mozart-estaMűvészetek
Palotájában

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
d’Astorga:StabatMater
10.25 / Duna Tv
Száműzött magyar irodalom
TormayCécile
14.50 / M2
Fejezetek a magyar vasutak
történetéből
(ismeretterjesztő sorozat)
16.00 / Pax Tv
Poézis együttes
(koncertfilm)
20.25 / Duna World
Csehov nyomában...
(magyar dokumentumfilm)
21.10 / Bartók rádió
Az Alpoktól Zoborvidékig
Benne:
Cantanibushodie–14.
századikatalánegyházizene

SZOMBAT

8.45 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora(ismétlés:23.00)
19.35 / Bartók rádió
Britten: Háborús requiem
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
SzabóMagda:Békekötés
21.05 / Bartók rádió
,,Nélkülük’’ – 
Emlékezés az aradi
vértanúkra
22.10 / M1
MüpArt
ACsík-zenekarkoncertje
aMűvészetekPalotájában
23.50 / M1
Mária-nap
(magyar történelmi film,
1983) (114’)

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Benne:
Vasárnapiorgonamuzsika
8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(ismétlés:22.00)
11.00 / M1
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Győrújfaluból
Igéthirdet:
SzemereiJánospüspök
(ismétlés:12.35/M2)
15.05 / Bartók rádió
Jubilate Deo
Évszázadokegyházi
muzsikája
23.55 / M1
MüpArt Classic
Orgonasztorik—
Zenetörténetalulnézetből

vASárnApTól�vASárnApig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 30-ától október 7-éig

va sár nap (szep tem ber 30.)
Uram, ne vond meg tő lem ir gal ma dat, sze re te ted és hű sé ged őriz zen szün -
te len! Zsolt40,12(2Thessz3,3;Mt15,21–28;Róm10,9–17/18/;Zsolt65)
A megvonást a legtöbben gyakorta alkalmazzuk büntetőeszközként.
Mégjó,hacsakalabdátvesszükelrakoncátlangyermekünktől,haazab-
lakvagyavirágágyássűrűnlátjakárátafocizásnak.Sajnostalálunkokot
kapcsolatainkbanisszeretetünk,gondoskodásunk,beszédünkmegvoná-
sára.Hajlamosakvagyunkaztfeltételezni,hogyIstenisígytesz,hanincs
velünkmegelégedve–ezterősítiigénkis.Pedigmegtörténhet,hogynem
azőmegvonásáról,hanemamivisszautasításunkrólvolnahelyesebbbe-
szélni.Hiszenirgalmának,szereteténekéshűségénekmegvonásaegyen-
lőlenneahalállal.Mindenbizonnyaléppenezafelismeréstükröződikeb-
benakiáltásban.

Hét fő (ok tó ber 1.)
Íme, most van a ke gye lem ide je! Íme, most van az üd vös ség nap ja! 2Kor6,2
(Zsolt27,13;Jel14,4–7/13–16/;Jer37,1–21)Sokszorcsakutólagvagyunkoko-
sak.Eztkellettvolnatennem,aztkellettvolnamondanom,jobbankellettvol-
nakihasználnomazidőmet,megkellettvolnaragadnomazalkalmat…Is-
tenszeretné,haegészenjelenlennékamában,apillanatban,amelybenmeg
akarajándékozniavelevalótalálkozással.Atalálkozásbanpedigateljesség-
gel.Nemistehetünkmást,mintimádkozunknyitottságért,afelismerésés
megismerésvilágosságáért.

kedd (ok tó ber 2.)
Fel kent en gem az Úr, hogy hir des sem az Úr ke gyel mé nek esz ten de jét, Is te -
nünk bosszú ál lá sa nap ját. Ézs61,1–2(Lk4,16.21;Mt18,10–14;Jer38,1–13)
JézuseztarészletetolvastafölÉzsaiástekercsérőlanázáretizsinagógá-
ban.Ennekalapjántartottaelsőnyilvánosigehirdetését.Ezesetbennem-
csakazfontos,hogymitmondottJézus,hanemazisnagyonlényeges,hogy
mitnemolvasottfel.NemolvasottésnembeszéltIstenbosszúállásáról.
Köztünklététegyoldalúanéshangsúlyosanakegyelemmelmentésideje-
kénthirdettemeg.Nemarrakapjuk-eazidőnket,hogyszembenézzünk
haragvó,bosszúvágyóönmagunkkal,ésIstenszeretetébenirgalmatnyer-
jünk,irgalommaléljünk?!

Szer da (ok tó ber 3.)
Uram, légy ke gyel mes hoz zám! Gyó gyíts meg en gem, mert vét kez tem el le ned!
Zsolt41,5(Mk2,3.5;ApCsel12,1–11;Jer38,14–28)Gyógyítsmegengem!–
kérjükUrunkat,éselsőkénttalánfizikaiterheinket,testibetegségeinketem-
lítjük.Hiszenmindennapitapasztalatunkaz,hogyankorlátoz,akadályoz,pró-
bálmegminkettestigyengeségünk.Ritkábbanfordulelő,hogyazistenkap-
csolatunkfogyatékosságait,netánhiányátbetegségnektartsuk.Pedigalel-
kivákuum,azIstennelvalóbeszélgetéshiánya,amértékvesztés,félelmeink
szinténbeteggétesznek.Ebbeazelhagyatottságba,hiánybalépbeUrunk–
olykorkérésünknélkülis–gyógyítószeretetével.

csü tör tök (ok tó ber 4.)
Pál ír ja: Én ül tet tem, Apol lós ön töz te, de a nö ve ke dést az Is ten ad ta. 1Kor
3,6(1Móz39,23;ApCsel27,16–25;Jer39,1–18)Pálazapostolimunkát,a
gyülekezetgondozását,pásztorolásátaföldművelésbőlvettképekkelírja
le.Hiszenatanítvánnyáformálódásnak–éppenúgy,mintazültetésnek
–anövekedés,agyümölcstermésazértelme.Ebbenafolyamatbanlehe-
tünkugyanIstenünkmunkatársai,deadöntőcsoda,valakinekahitreju-
tása,ahitbenvalónövekedése,KrisztusarcáraformálódásaegyedülIsten
műve,azőajándéka.

pén tek (ok tó ber 5.)
Ve gyé tek te hát tu do má sul, hogy a po gá nyok nak kül de tett el Is ten nek ez az
üd vös sé ge. Ők pe dig meg is fog ják azt hal la ni. ApCsel28,28(Zsolt98,2;Mt
26,51–54;Jer40,1–16)PálapostolRómábaérkezveazevangéliumotkét-
kedvefogadó,aJézusrólszólóbizonyságtételelőttbezárkózózsidóknak
mondtaezeketamondatokat.Istennelkapcsolatosreménységétfogalmaz-
tameg:azÚralegnagyobbhatárátlépő.EzttapasztaltamegÁzsiábólEu-
rópábaátjőve,azsidókultúrábólahellenistavilágbalépve,azIstenértra-
jongókközösségébőlapogányokfeléfordulva.Istentágölelésű,kegyel-
messzereteteelőttnemakadály,nemkorlátsemaföldrajzitávolság,sem
amásnyelvvagykultúra.Adjonnekünkisbátorságotkorlátainkközött
Urunkszabadésszabadítóörömhíre!

Szom bat (ok tó ber 6.)
Uj jon gó han gon mond já tok el, hir des sé tek és ter jesszé tek a föld ha tá rá ig! Mond -
já tok: Meg vál tot ta az Úr szol gá ját, Já kó bot! Ézs48,20(Kol1,19–20;Mt14,22–
33;Jer41,1–18)Jákób,acsalóújnevetkapottIstentől,miutánküzdöttekegy-
mássalaJabbókgázlónál.Azújnév,Izráel,újegzisztenciátisjelent.Akiért
Istenküzd,aztmegisszabadítjacsalásainakbatyujától,ésazújemberrélesz.
Errőlaköztünkmaismegtörténőcsodárólnemislehetmásként,mintuj-
jongóörömmelbeszélni.Ezreménytadhatamegváltásra,szabadításravá-
gyakozóknak.

g CsErhátinéSzabóIzabElla

Új�nap�– új�kegyelem

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d .  é l E d ?

APRÓHIRDETÉSEK

Tulajdonostól eladóBudapestVI.
kerületébencsendes,világos,mű-
szakilagisfelújított,galériás,hang-
szigetelt,2.emeleti,tágaselőszoba-
konyhás,33m2-es,összkomfortos,
egyszobáslakás.Irányár:8,9millió
Ft.30/549-3702.

* * *

Templomok,templomtornyokfel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

* * *

Rákoskeresztúron szoba konyha-
ésfürdőszoba-használattaljutányos
áron kiadó. 1/257-9989, 30/203-
9820.

meg hí vó 
köt-al ka lom ra

AKeresztényÖkumenikusBaráti
Társaságkövetkezőösszejövete-
leoktóber8-án,hétfőn18órakor
leszaBudapest I.kerületiSzilá-
gyiDezsőtérireformátustemp-
lomban.Előadó:Vi zi E. Szil vesz -
ter akadémikus,aMagyarTudo-
mányosAkadémiavoltelnöke,a
Tudományos Ismeretterjesztő
Társulatelnöke.Azelőadáscíme:
Ho gyan ju tott el az em be ri gon -
dol ko dás az Is ten nél kü li vi lág kép -
hez?Mindenérdeklődőtszeretet-
telvárnak.

Fo ga dó órá mat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
órátólötóráigaDéliEgyházke-
rületszékházában(1088Buda-
pest,Puskinu.12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r d e t é s

HÍREK, HIRDETÉSEK

Anyugdíjaslelkészcsaládokösszejövetelén,október5-énféltízkoraDe-
áktérenD. Sze bik Im re tartelőadástAz öku me né mai hely ze te címmel.
Szeretettelvárjukazérdeklődőket.

H i r d e t é s


