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Az„esküszegő”doktor f 8.oldal
Lutherútján–bakancsban,
hátizsákkal,kerékpáron f 7.oldal
„Kézbenéskézbőléltem
azéletem” f 8–9.oldal
Térképbőlmúzeumba f 15.oldal

„Evangélikushívőkéntmitjelentmanekünk
az,hogyareformáció,alutheriörökség
azéletünknekazidentitásunkatésgondolko-
dásmódunkatalakítóésformálórésze?”

Areformációésértelmünkmegújulása
f 9.oldal

„Úgyigyekeztünkelkészíteniaze-könyv
formátumát,hogyaziselolvashassa,akinek
nincsspeciálise-olvasójavagytáblagépe,
csupánegyhétköznapiszámítógépenszeretné
megtekinteniakötetet.”
MegjelentaLutherKiadóelsőe-könyve f 5.oldal

g LázárAttila

„Selfelejtem,hogymindenlátható,/
tapinthatóésmegcsókolható:/arej-
tettigazinak/árnyékacsupán.”
Az utóbbi napokban jutottak

eszembe–talánnemvéletlenül–Dsi-
daJenőnek, azerdélyikeresztyénköl-
tőnekemekedves,kisséfilozofikus
hangvételű,ámteológiailagis„érté-
kesíthető”, őszinte szavai. Igen, az
ember,haokos,habölcs,hatemplom-
járóis,könnyenfelejtiazaxiómát,s
gyakranmegesik,hogyösszetéveszti
a„rejtettigazit”annak„árnyékával”.E
tévedés talán emberi gyarlóságból
ered,sígyvanisrábűnbocsánat,ám
haatévedésfolyamattálesz,végsőki-
fejletében már kifejezetten ördögi
eredményrevezet:atetszetősutánzat-
rakésztet,majdpedigazutánzatot
igazinaknyilvánítja.
Mert az árnyék mindig utal az

„igazira”,mindigkötődikahhoz.Le-
het,hogynemelégtetszetős,biztos,
hogyváltozékonyis,viszontelválaszt-
hatatlanul hozzátartozik az igazi-
hoz.Nemígyazutánzat,amelynek–
nohatetszetősésváltozatlanameg-
jelenésiformája–egzisztenciáliskö-
tődésenincsazeredetihez,azigazi-
hoz,attólelidegenedettmódon,ön-
álló„életetél”.
Amikora21.századegyházáról,az

egyházjövőjérőlgondolkodunk–és
ilyenkorjó,hamegmaradunkama-
gunkházatáján–,aztkellmegvizs-
gálnunk,hogyegyházunk,gyüleke-
zetünkárnyék-e,vagyutánzat.Élet-
bevágóanfontosekérdésmegvála-
szolása!Devajonmiértelodázhatat-
lanazőszinteszembenézés?Azért,
mertatéthatalmas.Gondoljukcsak
meg:haárnyék,akkorazÚr(küriosz)
állmögötte;ellenbenhautánzat,ak-
korsajnosatitkonbomlasztó,szem-
fényvesztő diabolosz szervezte be
magátakeresztyénnekmondottkép-
ződménybe.
Detudunk-emondanivalamita

„rejtettigaziról”kifejezettenazek-
lézsia vonatkozásában? Igen, tu-
dunk,nemiskeveset.A„rejtettiga-
zi” – Pálmegfogalmazásában – a
Krisztus-test!
Testvérem!Haeztmondod:„nem

tudtamróla”,akkornemmondasziga-
zat,éshetentemeghazudtoltégeda
saját nyelved, amellyel vallod: „Hi-
szem az egy, szent, egyetemes és
apostoliegyházat.”
Devajonfeltetted-emárvalahaa

kérdéssort magadnak: mi az, hogy
„egy”, mi az, hogy „szent”, mi az,
hogy „egyetemes”, és mi az, hogy
„apostoli”?Éshaezentúlislennélmár,
továbbléptél-e szívedbenéselméd-
ben?Elmentél-emáregyegészeneg-
zisztenciálishatárkőig:„Vajonamiben

énrésztveszek,amihezadommaga-
mat,azvalóbanazegységirányába
mutat?Azvalóbanaszentségetmun-
kálja?Azvalóbanazegyetemességho-
rizontját szélesíti? Az valóban az
apostoliságlényegétmélyítiel?”
Hanemígyvan,akkorlegjobb,ha

abbahagyod,éskezdeszvalamiegé-

szenújat.Hasenkinemértmeg,hát
egyedül.Hogynelégyazutánzatszol-
gájasadiaboloszfoglya.
Lehetőségvantehátarra,hogya

szervezettegyházésbenneazegyes
gyülekezetek helyesen tájékozód-
janak.HaegyedülJézusKrisztusnak,
afőpásztornakkívánkövető„nyája”
lenni,akkorárnyék,ésakkorőmegy
előtte.Dehaigénytelenülésmeggon-
dolatlanulrábízzamagátakármennyi-
reképzettbéresekre,akkorutánzat,
ésadiaboloszűzi.
HanemtudmeglenniaLélekdi-

namikus jelenlétenélkül,akkorár-
nyék,ésazÚrállmellette.Haelég
számáraaszentimentálisatmoszfé-
ra,akkordiabolikusutánzat.
Harajongvacsüngannakszemé-

lyén,szaván,tetténéstervén,akitaj-
kával„Úrnak”mond,akkorárnyék,és
azÚrkörülveszi.Dehakiégettségét
tartósítószereskonzervliturgiávalál-
cázza,akkordiabolikusutánzat.
Ha rá mer kérdezni: „Urunk,

mondd,tehogyanlátszminket?Mit
cselekedjünk?”–akkorárnyék,ésaz
Úreligazítja.Hacsupánklubszerűlét-
revágyik,hogyamagaérzelmi,kap-
csolati,szociálisvagykulturálisigé-
nyétkielégítseamagajóközérzeté-
nekésakörnyezetpozitívítéletének
fenntartása érdekében, akkor dia-
bolikusutánzat.
Asortnemfolytatom,mertérzem,

hogyszavaimerőtlenekahhoz,amit
szeretnékmegértetni.Inkábbkérek
tőledvalamit,tiszteltOlvasó.Annyi-
annyiévutánveddleaBibliádata
polcról!Poroldle,simogasdmeg,és
nyisdki!Nem,nem!Nemondjelegy
imát!Inkábbimádkozz!Talánéleted-
benelőször.Talánéletedbenelőször
igazán.Ésarejtettigazi,„ateAtyád,
akititkonnéz,megfizetnékednyilván”
(Mt6,18).

A szerző a kelenföldi evangélikus
gyülekezet tagja, teológiát végzett
nyugdíjasszociálismunkás

Ár nyék vagy után zat?

„…Luther egyházábanéppen
areformátorpéldájaéshitvallásainkbanis
olvashatóérveinyománalakultki
asokféleliturgikusrendnéholdíszesebb,
néholpedigegyszerűbbformája.”
Amimegoszt,ésakiösszeköt f 13.oldal

Valamikorrégen–ígyképzelem–a
pusztában vándorló, honát kereső
népnek azért volt szükségeMózes
szavára,iránytmutatórendelkezése-
ire,hogymegvesselábátazonaföl-
dön,amelyetÁbrahámnaksmiatta
nékikígértazIsten.Smiközbenhét-
köznapiéletében,munkájában,köz-
ügyeinekintézésébenerősenhason-
lóválettakörülötteélőkhöz,kultu-
sza,vallásielőírásaiésszokásainem
engedtékfeloldódnianálahatalma-
sabbbirodalmakbanéskultúrákban.
Mirejóatörvény?Elkülönít,meg-

őrizésmegigazít–személyválogatás
nélkül.Akikmagukraveszikigáját,
tudják,kikők,ésmiért.Atörvény
szelektál ésminősít: aközösmeg-
egyezésmeghaladminden szemé-
lyességet,deaszemélyeskedéstis.A
törvényadószemélyesértékeiéstel-
jesítményenemírhatjafölülaközös-
ségönérdekét,tehátahozzátartozók
individuálisteherbíróképességét.A
zsidóságháromezerévestörténeteta-
núsítja,hogyezműködik:jóatör-
vény,ésjóazokközösségéheztartoz-
ni,akikatörvénykarámjábanélnek
–Istendicsőségére.
PálapostolRómábanélőhíveinek

azonbanaztírja,hogyezmégsemígy
van:„Hiszenatörvénybőlcsakabűn
felismeréseadódik.”Mitjelentez?Ele-
gelettabbólaközösségből,amelyhez
éppenatörvénybetöltéserévén,sőt
kizárólagenneknapiaktívmegélése
általlehettartozni.Atörvényönma-
gábansemnemjó,semnemrossz.
Atörvényhozóközösségetlehet,sha
lehet,kellisminősíteni.
AzapostolTóra-hűzsidóvolthalá-

láig.Halálapedigmesteréhezméltón
–kádóshaSém –azÖrökkévalóne-
vénekmegszentelése,mártírium:iga-
zitanúságéstanításvolt.Denemtör-

vény,nemszabály,mégcsaknemis
példa,sőtlényegeszerint:„törvényen-
túliság”.Ahogyírja,számára„atörvény
nélküljelentmegIstenigazsága”.
Akárcsakezerötszázévvelkésőbb

abányászfiábólszerzetessééstanító-
válettLutherMártonnak vagykoráb-
banAugustinusnak–őkmindnyájan
meghasonlottak. Elviselhetetlenné
lettszámukraazőketmegteremtő,fel-
nevelőközösség.Szabadszellemű,bá-
torférfiakvoltak,akiknemcsakgyer-
mekkoruk szociokulturális megha-
tározottságait hagyták faképnél, de
megátalkodottanhittekabban,hogy
azember–nemcsakők,atöbbiekis
–mindenmegkülönböztetésnélkül
eljuthatazigazságismeretére.
Csakaszabadságraelhívottéste-

remtettségirendjétlétfeladatkénthol
büszkén,holszomorúan,demindig
hordozó ember lehet vendége Isten
asztalának. „Mert nincs különbség:
mindenkivétkezett,éshíjávalvanazIs-
tendicsőségének” –írjaazapostol–,
ezértszükségszerű,hogycsakIsten
rendezhetiemberévelközösdolgaikat.
Haakarja,ésazzal,akivelakarja,ésak-
kor,amikornekitetszik.
Smindebbennemcsakkiszámítha-

tatlanésbefolyásolhatatlan,deszá-
monkéréstsemtűrazIsten.Lelkeés
szavateremt,éshakell,újjáteremt.
Tönkreteszésmegajándékoz,ültetés
irt.EttőlszenvedettJóbésJeremiás,
ennekörültDávidésababilonifog-
ság evangélista prófétája, második
Ézsaiás,ésettőlváltlassantűnődővé
APrédikátorkönyvének írójátólaná-
záretiJézusigmindenélniéshinnibá-
tortanújaazÖrökkévalónak.
Nincssemmikétségem: igazságát

masemakarjamásképpmegmutatni,
minttetteeztaprófétákésapostolok
idejében,akazamatákbanélőősegy-

házbanvagyareformációgyönyörű-
séges,embertpróbálóküzdelmeiben.
Aki teljes szívével Isten szaván

csüng,azbelülrőltudja:azőideje„e
mostaniidő”.Mertakivan,azmindig
„mostvan”,vagynemisvolt,snemis
leszsoha.Ezahiábavalóságokaláre-
kesztettembervégsőtapasztalataaz
életrőlésönmagáról.Deakivan-ként
volt,azazelrejtőzködésébenisegy,igaz
Isten.Aki,hanekitetszik,abelévetett
hitetisahiábavalóságálarcamögérejt-
heti,nemcsakhaszontalanná,hanem
értelmetlennéistéveJóbküzdelmét
azért,hogylegalábbőtelneveszítse.
Jóbnakis,nekünkiscsupánahit

marad:méghamindahányszorIsten
nemigazvoltárólgyőzismegben-
nünketavelevalótusakodásésatör-
ténelem,csupánabennünketmeg-
igazítószuverénkegyelemjuttathat
elahhozahithez,amelyetazapos-
tol ígymondott: „Mert ahogyan ő
igaz,igazzátesziaztis,akiJézusban
hisz.”Másképpfogalmazva:mivelő
igaz, azért igazítottameg azt, akit
akart,sazértigazíthatjaismegamin-
digmúlóidőben,akitakar.Húsvét-
korJézustis,ésaztis,akiimmárMó-
zesnélkül,Jézusérthiszőbenne.
Nemazigazzálétellehetetlen,és

nemisavidámszívvagyaszabadlé-
lekváltlehetetlennéaJézusbanszemé-
lyesmegváltójáraleltembernek.Ha-
nemadicsekvés.Lehetsóvárgólélek-
kelkeresniazIstent.Lehetfölpanaszol-
ni hiányát, Jóbként vagy Jeremiás-
kéntátkozódva.Lehetkétkedőnkutat-
nilábaéskezenyomátatermészetben
vagyatörténelemben,lehettúlmin-
den szkepszisen magunkban vagy
szeretteinkkörébenimádkozni,ésle-
hetreggeltőlestéigésestétőlreggelig
hálátadnimindenért.Dedicsekedni
nemlehet–mégegyágostaihitvallá-
súmagyarnaksem,kivált,halelkész.

g DonáthLászló
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A ró ma i ak hi á ba va ló
dicse ke dé sé ről

„Ha nem tud meg len ni 
a Lé lek di na mi kus 
je len lé te nél kül, 
ak kor ár nyék, 
és az Úr áll mel let te. 
Ha elég szá má ra 
a szen ti men tá lis 
at mosz fé ra, 
ak kor di a bo li kus után zat. 
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„Istennélabocsánat!”–abíróezzel
amondattalfejezibeahalálosítélet
kihirdetését.„Kibocsáthatmegbű-
nöketazegyIstenenkívül?” (Mk2,7
ésLk5,21)–jegyzikmegzúgolódva
Jézusellenfelei,amikorhallják,hogy
Jézusmegbocsátjaagyógyulásremé-
nyébeneléhozottbénabűneit.
EzeklátszólagIstenszuverenitását

védőmondatok.Haamegbocsátás
Istenprivilégiuma,akkorbárkijog-
galkérdezheti:„VajonIstenvagyok
én,hogymegbocsássak?”
Józsefellentestvéreinemkisbűnt

követtekel.Eladtákarabszolga-ke-
reskedőnek,apjuknakpedigaztha-
zudták,hogyamezőnvadállattép-
teszét.Annálnagyobbvoltamegle-
petésük,amikorkésőbbafáraófőmi-
niszterébenJózsefrekellettismerni-
ük.Rettegtek József bosszújától, ő
azonbanmegbocsátottnekik,ésap-
jukkalegyüttletelepedhettekEgyip-
tomban.
Azt gondolnánk, hogy ez volt a

„happyend” József és testvéreinek
történetében.DeamikorJákóbegy
időmúlvameghal,atestvérekismét
Józsefbosszújátólkezdenekretteg-
ni. Félnek, hogy József korábban
csakszínlelteamegbocsátást,mivel
idősédesapjukatnemakartamegszo-
morítaniazzal,hogyérdemükszerint
megbünteti őket. Attól tartanak,
hogyJózsefabosszútésamegtorlást
azapjukhalálautániidőrehalasztot-
ta.EzértnemmernekJózsefszeme
elé kerülni, hanem csak üzennek
neki,ésígykérikújraabocsánatát.
Aztánmégisfölkeresik,leborulnak

előtte,ésígyszólnakhozzá:„Szolgá-
id vagyunk!” Remélni sem merik,
hogyJózsefvalahaistestvérüknekte-
kinti őket. Beérik azzal, ha mint
rabszolgáinakmeghagyjaazéletüket.
EztlátvaJózsefelsírjamagát,ésígy

szólhozzájuk:„Neféljetek!VajonIs-
tenvagyokén?”Majdhozzáteszi:„Ti

rosszatterveztetekellenem,deIsten
tervejórafordítottaazt,hogyúgycse-
lekedjék,ahogyanazmavan,éssok
népéletétmegtartsa.” Ezzelarrautal,
hogyhatestvéreiannakidejénnem
adjákőtelarabszolga-kereskedőnek,
akkorsosemkerülEgyiptomba,so-
semfejtimegafáraóálmátahétbő
ésahétszűkesztendőről,ésEgyip-
tomazéhínségidejénnemrendelke-
zettvolnasoknépéleténekmegmen-
téséhezelegendőgabonával.
„VajonIstenvagyokén?”– József

szájábólezakérdésnemamegbocsá-
taninemtudásindokakénthangzik.
Nemígykiáltfel:„VajonIstenvagyok
én,hogymegbocsássaknektek?”Jó-
zsefazellenkezőjétgondolja:„Vajon
Istenvagyokén,hogyabírátokle-
gyek?”„VajonIstenvagyokén,hogy
bosszútálljakrajtatok,hogymegto-
roljamazellenemelkövetettvétke-
teket?”Nem,Józsefnemabírósza-
vával fordul testvéreihez, nem azt
mondja,hogy:„SzámotokraIstennél
abocsánat!”
Józsefszívbőlmegbocsát.Azértfa-

kad könnyekre,mert fájlalja, hogy
testvéreieztnemtudjákelhinni.Fáj
neki,hogynemtudjákfelismerni:ő
igazember,akinemazértmondja,
hogymegbocsát,mertkiakarjavár-
niabosszúraalkalmasidőt,hanem
mertvalóbanszeretiőket,ésbármi-
lyensúlyosbűn,amitelleneelkövet-
tek,nemtudnemmegbocsátani.
A16.századireformációközponti

kérdése a megigazulás volt. Erre
gondolvafontoljukmeg,hogyaszív
Istenelőttiigazságárólaszájígyta-
núskodik: „Vajon Isten vagyok én,
hogybárkinekisbírájalegyek?”„Va-
jonIstenvagyokén,hogyellensége-
menbosszútálljak,ellenemelköve-
tetttettétmegtoroljam?”
EzzelszembenazIstenelőttiigaz-

ságnakhíjánlevő,tisztátalanszívű
emberígybeszél:„VajonIstenvagyok

én,hogymegbocsássak?”Azellene
vétkezőnekpedigeztmondja:„Isten-
nélkeresdabocsánatot,nenálam!”
VagyhaJézusevangéliumánaktekin-
télyenemengedi,hogyeztnyíltanki-
mondja,akkorígyszól:„Megbocsá-
tanitudok,defelejteninem!”Magá-
banpedighozzáteszi:„Azelsőadan-
dó alkalommal megfizetek neked
azért,amitvelemtettél.”Ésígyiscse-
lekszik.
Józsefnemamagaerőfeszítéséből

lettigazemberré,hanemIstentette
azzá.Ígyvallerről:„Tirosszattervez-
tetekellenem,deIstentervejórafor-
dítottaazt.”Arabszolga-kereskedőál-
talEgyiptombahurcoltJózsefetazon-
banIstennemazonnaltetterangban
a fáraóutánkövetkező főemberré,
hanemelőbbrengetegszenvedésen
vezettekeresztül.
JózsefelőszörrabszolgavoltPo-

tifár házában, ahol bár ellenállt
csélcsapúrnőjecsábításának,„juta-
lomból”uramégisbörtönbevetet-
te.Többmintkétévetkellettrabos-
kodnia. József ekkor tanult meg
igazánbízniIstenben.Pedigminden
aztsugallta,hogyIstenelhagytaőt.
Istenazonbanéppenígyvezetteel
Józsefetamindentapasztalásnakel-
lenemondóhitre.Másszóval:igaz
emberrétette.Amikoraztánakilá-
tástalanmélységbőlegyiknapróla
másikraszédítőmagasságbaemel-
te,Józsefnemszédültmeg,ésnem
kezdett„Istent”játszani:nemakart
testvérei bírájává lenni, és nem
akartelégtételtvennirajtuk,noha
megtehettevolna.
Azifjúkorábantestvéreiharagját

és gyűlöletét gőgjével kiváltó Jó-
zsefahatalommagaspolcárajutva
már alázatos ember: hatalmával
mégazellenesúlyosbűntelkövetett
testvéreinekiscsakhasználniakar,
ártaninem.
Istennélabocsánat!–igazkijelen-

tésez,decsakelsőfeleazigazságnak.
Mert Istennél nemcsak bocsánat,
deszánalomisvanabűnösiránt.A
vasárnapevangéliumábanurameg-
szánja a kifizethetetlen adósságba
esettszolgáját,ésmindentartozását
elengedi.Agonoszszolgaazonban
nemindulszánalomraanekiössze-
hasonlíthatatlanulkisebbösszeggel
tartozótársairánt.
Jézus a példázattal arra figyel-

meztet,hogyazIstentőlajándékba
kapottbocsánatbennünketismeg-
bocsátásrakell,hogyösztönözzön.
Dehanemtudunkszánalomraindul-
niazellenünkvétkezőiránt,akkor
nem érezzük ezt az ösztönzést, és
nemtudunkmegbocsátanisem.A
szánalomviszontnincshatalmunk-
ban.DehaIstenahittelviseltkeresz-
tekésszenvedésekáltalvégziben-
nünkmegigazítómunkáját,annakel-
sőjelétéppenazellenünkvétkezők
fogjáktapasztalni.MertahogyJézus
reflexszerűválaszaazelleneelköve-
tettbűnökreabűnösirántiszánalom
volt,úgyazIstenáltaligazzátettem-
berreflexeisaszánalomésnyomá-
banamegbocsátáslesz.

g VéghElyiAntal

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük,
hogytemindigkészvagymegbocsá-
tanibűneinket,haigazánbánjukazo-
kat,éskérünktéged.Megvalljuk,mi
nemmindigtudunkhasonlóanmeg-
bocsátaniazellenünkvétkezőknek.
Kérünk,mégsevondmegtőlünkirgal-
madat,hanemteremtsbennünkati-
edhezhasonló,irgalmasszívet,hogy
haragésbosszúvágyhelyett szána-
lomrainduljunkazellenünkvétkezők
iránt, és örömmel tudjunk nekik
megbocsátani.Add,hogyígylehes-
sünk valóban gyermekeid a Jézus
Krisztusáltal.Ámen.
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„Va jon Is ten va gyok én?”
A vA sÁRnAp ig éje

Méggyermek voltam, édesapámat
hallgattamaveszprémiszószékalatt,
amikor megragadott engem ez a
mondat.Hozzátartozottazigehirde-
téshez.Ezadtamegszámomraazta
bizonyosságot, hogy ami a lelkész
szájábólelhangzik,azigazság.Nem
csupánagyermekibizalomésafel-
tétlenelfogadáserősítettemegben-
nemeztatudatot,hanemJézussza-
vai,amelyekafőpapiimádságbanszó
szerintígyhangzanakel:„Szenteld
meg őket az igazsággal: a te igéd
igazság.” (Jn17,17)
Teológuslettem,smeglepettenta-

pasztaltam,hogyaliturgiamenetét,
kötöttszövegeitmeghatározóAgen-
da nemírtaelőazigehirdetésialap-
igefelolvasásautánennekamegerő-
sítőhitvallásnakazelmondását.Él-
temazzalaszabadsággal,amellyelli-
turgikustanulmányaimsoránmeg-
ismerkedtem,ésbátranmondtama
jólismertválasztIstenigéjére,bár-
holléptemisszószékre.
Nagyvoltazörömöm,amikora

megújulóistentiszteletirendetszor-
galmazóLiturgikuskönyvben Jézus
szavaialevélbeliigékutánelhangzó
állandóresponsumként jelentekmeg.
Bevallom,maisazevangéliumiszó-
használatot alkalmazom inkább,
mintaLiturgikuskönyv változatát:
„Szentelj meg minket igazságod-
dal…” Ha már szóismétlés, akkor
hangsúlyozzukazigazságfogalmát!

Nemcsaknapjainknagykérdésé-
readválasztez,hanemazemberi-
ségöröktanácstalanságára:„Miaz
igazság?” Pilátusisezzeladilemmá-
valálltszemben,amikorőrlődötta
Jézusbanmegtapasztaltbékességés
afelbőszítettnépajkánfelcsattanó
gyűlöletkibékíthetetlenellentmon-
dásában.
Jézusszemélyébenazonbanegy-

máshozsimulazigeésazigazságfo-
galma. Shamár e két szó egymás
mellékerült–azige(logosz–λογος)
ésazigazság(alétheia–αληθεια) –,
akkorérdemesmegvizsgálniateoló-
gia ezen fontos szakkifejezéseinek
egymáshozvalóviszonyát.
MindkétszóJézusramutat.János

evangéliumában ugyanisJézusúgy
jelenikmeg,mintakezdetbenlevő
Ige, akirőleztolvassukazelsőfejezet
első versében: „Kezdetben volt az
Ige,ésazIgeIstennélvolt,ésIstenvolt
azIge.” EzazIgeletttesttéJézusban!
Amikortehátafőpapiimádságban

őmagatanúskodikisteniküldetésé-
ről, rámutat arra, hogy benne a
mennyeiAtyaazIgét(Istenterem-
tő,cselekvőszavát)küldteelaföld-
re.ÍgyszenteltemegazÚrazőné-
pét!Jézusjelenlétében,azőközössé-
gébenlettünkigazánazövéi,királyi
papsággá,szentnemzetté(1Pt2,9).
Erre gondolhatunk akkor, amikor
kimondjuk:„Szenteljmegigéddel.”
Ugyanakkorazigazság szóisJézus

személyérehívjafelafigyelmet.Az
„Énvagyok…”mondásokegyikeeza
jólismertige:„Énvagyokazút,az
igazságésazélet…” (Jn14,6)Ebben
a mondatban is ugyanaz a görög
szóállazeredetiben,mintamelyeta
főpapiimádságbantalálunk.Jézusban
teljesedikbeazigazság.
Masokszorvagyunktanúiazigaz-

ságszolgáltatásbizonytalanságának.
Hallunkarról,hogyártatlanokbűn-
hődnek, és hogy valódi bűnösök
csúsznakkiabírókkezeiközül.Le-
het-epártatlanulodaállniazigazság
mellé?Van-elehetőségünkésvan-e
jogunkítéletethozni,ésaztvégreis
hajtani?
Istenúgyláttajónak,hogyegyszü-

lött Fiát ártatlanul állítsa bíróság
elé,ésegyjogtalanul,felindulásbólki-
mondottítéletalapjánszolgáltassaki
hóhérainak.
Milyenigazságez?Istenigazsága,

amelyegybenamiszámunkrafel-
mentőítéletet,kegyelmetjelent.Er-
reazigazságszolgáltatásraegyedülIs-
tenképes!Ennekkifejezésérehasz-
nálja a görög Biblia a másik szót,
amelyetszintén„igazság”-nakfordí-
tunk,deértjükamögötterejlősza-
badítást,amegváltásbeteljesedését
(dikaioszüné–δικαιοσυνη).
Evangélikus igehirdetésünk jel-

legzetessége,hogymindigKrisztusáll
a középpontjában.Ez a lutheri elv
domborodikkitehátakkor,amikor

közvetlenül a Szentírás felolvasása
után hangsúlyozzuk: Jézusra aka-
runkfigyelni!ŐazIge–ésőazigaz-
ság!Ővanközöttünk,általaszenteli
megIstenazőgyülekezetét.
Csakezutánjöhetnekemberigon-

dolatok,értelmezések,magyarázatok.
Alelkészszintesajátmagátinti:iga-
zatkellmondanom,csakisazigazat;
azigétkellhirdetnem,csakisazigét;
Jézustkellmegmutatnomahívekse-
regének,csakisJézust!
János apostol Szentlélektől ka-

pottbölcsességgeljutottelarraateo-
lógiai megvilágosodásra, hogy Jé-
zus földre jövetelével új teremtés
kezdődöttelaföldön.Ahogykezdet-
benIstenIgéjealkottamegazegész
világotasemmiből,mostugyanígy
érkezetthozzánkaz Ige,hogyami
megromlottIstenésember,emberés
emberközött,azhelyreálljon.
Amikorteháteztamondatothall-

juk,nearragondoljunk,hogyvégre
hallhatjukbölcslelkészünkszavait,
hanemazigehirdetésgondolataiál-
talfigyeljünkfelJézusra:azIgére,az
Igazságra!

g VEtőIstván,
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[Lelkész:] Imádkozzunk! Úr Jézus
Krisztus!Szándmegföldönküzdő
egyházadat, és erősítsd hitünket,
hogy imádságunk kedves legyen a
mennyeiAtyaelőtt!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Tisz-

títsdmegésegyesítsdegyházadat,
hogy amíg tart a kegyelem ideje,
megteljék a föld ismereteddel, és
mindenembereljussonazüdvösség-
re.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:] Úr Jézus Krisztus, aki

nemtaláltálirgalmatbíráidelőtt,és
elszenvedtedavilágmindenbűnének
ítéletét,tartsdtávoltőlünkazítélke-
zőlelkületet,ésadd,hogyszeretet-
telfedezzükelembertársainkvétkét.
Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus,taníts,

hogy hozzád hasonlóan szeressük
rosszakaróinkatésgyűlölőinketis,és
sohaneszűnjünkmegimádkozniér-
tük,hogyvelünkegyüttőkiselnyer-
jék a bűnbocsánat és az örök élet
ajándékát.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus,akiéle-

tedetadtad,hogyIstennelésegymás-
sal is kiengesztelj minket, oldozd
felazelőítéletekfoglyait,éscsitítsd
azellenségeskedéstmindenütt,hogy
aféktelenerőszaklángbaneborítsa
aföldet.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus,adjre-

ménységet a csüggedőknek, erőt a
gyengéknek,vigasztagyászolóknak,
gyógyulástabetegeknek,ésmutasd
megazörökhazábavivőutatminden
haldoklónak.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg

minket!
[Lelkész:]ÚrJézusKrisztus!Légy

velünknapmintnapkegyelmeddel,
hogyszándékodszerinthasználjuk
feléletünkhátralevőidejét,ésmin-
den kísértést legyőzve meglássuk
örökkévalóországoddicsőségét,ahol
minden térd előttedhajolmeg, és
mindennyelvtégedmagasztal,akiaz
AtyávalésaSzentlélekkelIsten,élsz
ésuralkodolmindörökkönörökké.
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

„Hálaadás. Hálát adunk tené-
ked, örök, mindenható, felséges
Úristen,hogynemcsakazmites-
tünketéltetedkenyérrel,hanemlel-
künketisazteszentigéddel.Ké-
rünkistégedet,tartsdmegezteily
hozzánk való kegyelmességedet
mindvégig,hogytégedetazteszent
igédnekáltala tisztán és igazán
megismerhessünk, azmennyire
most ez szegény, gyarló testben
akarszmegismertetniazteszerel-
messzentFiaddal,ésaztevigasz-
talóSzentlelkeddel;tégedetminde-
nekfelöttefélhessünk,csakteben-
nedbízhassunk,tenékedistenes,
igaz,józanésmindenbenkedved
szerint való életben szolgálhas-
sunk,tűlednagyjóreménségvelitt
is várhassunkmindenoltalmat,
gondviseléstéssegítséget,végreaz
feltámadástésazörökéletet.Hol-
otttégedetmindenmegszámlálha-
tatlan sok jótettidről tisztelhes-
sünkésdicsérhessünkmindörök-
könörökké.Úgylegyen,Uramisten,
úgylegyen.”
(BornEmiszaPétEr:Prédiká-
cióskönyv,1579) E v a n g é l i k u s é l E t . h u
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–Többszórványhelyenismegfor-
dultPüspökúrazelmúlthónapban.
Kiketlátogatottmeg?
–Októberbenvalóbantöbbszór-

ványbanjártam.Ünnepségzajlott6-
ántöbbekközöttTemesbökényben,
aholatemplomfelépítésénekszáz-
ötven éves jubileumát ünnepeltük
meg,és felszenteltükagyülekezeti
házat.Ezután27-énKézdivásárhe-
lyenadtunkhálátahatvanötéves,
megújítottevangélikustemplomért.
–Mivoltabenyomása,vanértel-

measzórványlétküzdelmeinek,vagy
kárerőt,energiát,anyagiakatfektet-
ni a szórványokba, mert halálra
vannakítélve?
–Ezazútmegerősítettebennem,

hogyIstensokszorottadnövekedést,
ahol az ember talán nem is várja,
vagyaholemberilegeztteljesenle-
hetetlennektartottuk.
Gondoljunk csak bele: az elmúlt

időszakban,főkéntahetvenes,nyolc-
vanasévekbenvoltegyolyanhibásel-
képzelés,illetveegyházpolitika–ter-
mészetesenállamisugallatra–,hogy
fölösleges foglalkozni az olyan he-
lyekkel, mint Temesbökény, Simo-
nyifalva,Szapárliget,Kézdivásárhely,
Csíkszereda,Nagysemlak–éssorol-
hatnánktovább–,hiszenezekhalál-
ravannakítélve,aközösségvegetál,
sorvad.Nincstehátsemmiesélyarra,
hogyezekenahelyekenjövőtépítsünk.

Éslám:mindennekcáfolatáulTe-
mesbökénynek mára nemcsak a
temploma,parókiájaújultmeg,ha-
nemgyülekezetiházatépítettek,il-
letveújítottakfelahelyievangéliku-
sok. Az istentiszteleten zsúfolásig
megteltatemplom,ésegésznapos
ünnepiműsorvolt–bizonyítékezar-
ra,hogyél,virágzik,nemapadtelez
aszórvány.
Kontrasztkéntugyanakkorottvan

egyszomszéd–valamikornémet–
falu,Kissemlak.Anémetekegysze-
rűenkivándoroltak,azotthonmara-
dottakpedigfeladtakmindent.Fel-
adtákatemplomot,azistentisztele-
tet,feladtákaközséget.Ígylassanaz
enyészeté lett a parókia, a temp-
lombólelhordtakmindenhasználha-
tó,mozgathatódolgot.Mamárcsak
acsonka,szürketemplomtorony–
mintegymutatóujjkéntazégfelé–
jelzi,hogyittvalamikoregyezerlel-
kes,élő,virágzóközösségvolt.
SzámomraIstenezekkelaztmu-

tatja meg nagyon megszégyenítő
módon,hogyaholazemberleír va-
lamit,ottőfelír. Ésaholazemberfel-
ír,nembiztos,hogyIstenisfelír.Az
embernektöbbhittelkellhagyatkoz-
niaIstenkegyelmére–nemaztkell
mérlegelnünk,hogytegyünk-evala-
mitegyáltalán.Tennikell,mertanö-
vekedéstIstenadja!
–Ezta„leíró”,lemondóhozzáállást

Kézdivásárhely esetében is megta-
pasztalhattuk,hiszenatemplomés
a szórványgyülekezet évtizedekig el
volthanyagolva.Változott-eahely-
zet,éshaigen,miben?
–Azelmúltévtizedekbenvalóban

úgyérződött,hogyakézdivásárhelyi
evangélikusszórványközösségegy-
szerűenfelszámoljaönmagát,meg-
szűnik. A templom léte is majd-
hogynem értelmetlenné vált, még
azonisgondolkodtak,hogyelkellad-
ni. És mára itt van egy megújuló
templom. De ennél is fontosabb,
hogyazélőkövektemplomakezdett
el épülni! Igény van a rendszeres
szolgálatra,vágynakazemberekaz
istentiszteletekésa lelkiéletután.
– A kézdivásárhelyi evangélikus

templom kapcsán szokta említeni
Püspökúr,hogyennekatörténetejel-
képesenazerdélyimagyarsorsotis
magába sűríti.Hogyan értsük ezt?
–Jelképesmáratemplomépítés

történeteis.Amikor1944júniusában
elkezdtékazépítkezést,akkorKéz-
divásárhely–amásodikbécsidön-
tésértelmében–Magyarországhoz
tartozott.Azünnepélyesalapkőleté-
telközben–JárosiAndor főesperes
végezteeztaszolgálatot–légiriadót
rendeltekel.Mintegyelőjátékavolt
ezaközeledőmegrázóesemények-
nek.Amikoratemplommárszinte
teljesenkészvolt,1944őszénbevo-

nultakaszovjetcsapatok,ésazépít-
kezéstabbakelletthagyni.Amagyar
közigazgatásmegszűnt,légürestér-
bekerültaváros.
1945-től viszont újra Romániá-

hoz tartozik Kézdivásárhely, így a
gyülekezettagjalettaromániaievan-
gélikusegyháznak.Atemplomépítés
–akörülményekmiattlassan,de–
folytatódottArgayGyörgy püspöktá-
mogatásával,KovácsLászló lelkészés
Bothár Vilmos felügyelő áldozatos
munkájával.Afelszentelésidőpont-
jában–1947.november2-án–pe-
digkarnyújtásnyiravoltarendszer
megváltozása,akommunistahata-
lomátvétel…Nemisbeszélveahatal-
masgazdaságiátalakulásról,amely
akkor zajlott. Valóban jelképesen
mutatjatehátezatörténetazerdé-
lyimagyarságsorsát.
Vigasztaló viszont, és optimiz-

musraadokot,hogymígahatvanas,
hetvenesévekbenszintelehetetlen
voltKézdivásárhelygondozása–ezt
államilagismindeneszközzelmeg-
akadályozták–,mostazttapasztal-
juk,hogybárnagyonkicsi,ötven-hat-
vanfősagyülekezet,delétezik,és
igényliaszolgálatot.
Tanulságosazis,hogyévtizede-

kig úgy tűnt, szinte fölöslegesen
épült felatemplom,mostviszont
háromfelekezetishasználja.Tudni-
illik az unitáriusoknak nincs lelki

hajlékuk a városban, ugyanakkor
egykörzetreformátusgyülekezete
isrendszeresentartistentiszteletial-
kalmakatazevangélikustemplom-
ban.Nemvoltteháthiábavalóafel-
építése,mertaholIstentdicsőítőlel-
kekvannak,aholIstengyülekezete
megjelenik,azigéthirdetikéskiszol-
gáltatjákaszentségeket,ottanya-
szentegyházvan.

g VagyasnéBoldizsárBEáta
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Mintmindenfelsőoktatásiin-
tézmény,azEvangélikusHit-
tudományi Egyetem (EHE)
életébeniskülönösenfontos
eseményanyíltnap.Minden
érkezőörömöt jelentezena
naponazintézményszámára.
Azutóbbiévekbenmindig

szépszámmalérkeztekközép-
iskolásfiatalokhozzánkazzala
szándékkal,hogybetekinthes-
senekazevangélikusteológiai
képzésmindennapjaiba.Eset-
legelisgondolkodjanakarról,
hogymerremenjenektovább
azérettségiután.Ebbenazév-
bennovember13-ánreggel8
órátólkerülsorerrearendez-
vényreazEHEépületében.
Többféleindítékaisleheta

pályátkeresőfiatalokéletében
annak,hogyelindulnakmajd
ezenanaponazegyetemépü-
letefelé.Vannak,akikhosszú
évekóta tudjákmár,milyen
hivatástválasztanakmaguk-
nak,ésszinteéventevisszaté-
rőprogramszámukraezalá-
togatás.Sokáldásvanebben
azérlelődésben.
De érkeznek jó néhányan

úgyisanyíltnapra,hogyin-
kábbcsakkíváncsiak,érdeklő-
dők.Körülnéznek.Kutatnak
éskeresnek.Eztsemszabad
lebecsülni,mertaztmutatja,
hogy a jövő nemzedékét is
komolyanérdekli,hogyanle-
het valakiből lelkész, hitta-
nár, hitoktató, kántor vagy
éppen katekéta-lelkipásztori
munkatárs. Lehet ez olyan
közeledésis,amelymögötta
kérdésennyi:vajonlehet-e„a
lelkészipályáratörténőteljes
elkötelezés vállalása nélkül”
isteológiáttanulni?Mertva-
lahogymégiscsakizgalmasaz
Istenről,Istenésazemberiélet
kapcsolatárólszólótudomány.

Általábanonnanérkezneka
legtöbben, ahol egy lelkész
vagyhitoktatóvalóbanőszin-
ténbeszélgetafiatalokkalarról,
milyen szerepe és küldetése
van a teológia tudományos
művelésénekazegyházéleté-
ben;aholelőkerülaz ifjúsági
órákon vagy a hittanórákon
azafelelősségis,hogyazegy-
háznaknagyszükségevankép-
zett munkaerőre a jövőben.
Onnanjönnek,aholpéldaként
állelőttükalelkészélete.Ezön-
magában elindíthat valakit
olyan gondolatok irányába,
hogy „hátha nekem is ilyen
hivatástkelleneválasztanom…”
Nincsenennélhitelesebbkam-
pánya lelkészipályamellett!
Indítóerejükvanazegyhá-

zunkáltalszervezettkisebb-
nagyobb nyári táboroknak,
találkozóknakis.Azevangé-
likus középiskolák is egyre
inkábbsugározzákazodajá-
rófiatalokéletébeazérdeklő-
déstateológiaitanulmányok-
kal kapcsolatban. Az után-
pótlásnagyszázalékátazittta-
nító tanárok és lelkészek jó
munkájánakköszönhetjük.
Néhadöntőlehetegykérdés

aziskolalelkészhez:„Teholta-
nultál?Mire nyílik lehetőség
ott?Hogyanleszvalakibőlma
lelkész?”Nagyonjóérzésmin-
den évben megtapasztalni,
hogysokanőszinteérdeklődés-
selésfigyelemmelfordulnaka
lelkészképzés, a teológia ta-
nulásánakműhelyefelé.
Mostkülönösenisgondo-

lunkazokraagyülekezetita-
gokra, akik nyitott szemmel
járnakazutánpótlástilletően:
haa lelkészihivatásraalkal-
masnak látszó fiatallal talál-
koznakakörnyezetükben,ak-
korbiztatjákésbátorítják:ne

féljeneztaküzdelmeshivatást
választani.
Az a jó, ha amegszólítást

megelőziéskísériazimádság.
Nagybátorítóerőahitéletikép-
zésreindulófiatalhallgatóéle-
tében,hamagamögötttudhat
olyanembereket,akikimádság-
banhordozzákésfigyelemmel
kísérikazéletét.Alelkészkép-
zésfeléindulniésbennehűség-
gelmegismaradnitestiéslel-
kiegészségbenakkorlehet,ha
ateológiántanulófiatalnakélő
kapcsolatavanegygyülekezeti
közösséggel,különösenaküldő
gyülekezetteléslelkésszel.
Anémetevangélikustemp-

lomokmostanábanúgyiské-
szülneka2017-esnagyrefor-
mációijubileumra,hogysok
helyen látható egy plakát a
templomkapukon: „Nyitva
vanazÖnszámára!”
Makülönösennagyszüksé-

günkvanarra,hogynyitottés
befogadóegyházként,„temp-
lomként”lássonminketakör-
nyezetünk.Azüresedőpadso-
rokcsakígytelhetnekmegúj
érkezőkkel.Azegyházidegen-
ségcsakígyváltozhatátegyház-
barátsággá.Ahiányzó,delét-
fontosságúmegújulásezenaz
úton érkezik el a megfáradt
gyülekezetekhez.Jó,haegy-egy
épületünk, templomunk ma
márhétköznapis„üzemel”,és
belehettérniegykislevegővé-
telre,imádságra,párperclelket
erősítőcsendre.Sokankeresnek
ilyenhelyeketnapjainkban!
Tudományos kutatások

egyértelműenjelzik,hogyha-
zánkban minden harmadik
embernekszükségevanvala-
milyen lelki segítségre, akár
csakakommunikációszintjén.
Haazegyházalelketgyógyí-
tófogadótérakarlenniajövő-

ben,akkorezértmakelláldoz-
niésbefektetni.Ehhezpedig
szükségleszjólképzettlelké-
szekre,egyházimunkásokra,
akikalapostanulmányokkalés
elmélyültközösségiélettelké-
szülnekfelaminőségiéshite-
lesmunkáraazegyházban.
Igazábólazzallehetnehirdet-

nialelkészipályát,hogyazva-
lóbanolyanhivatás,amelysze-
mélyeselhívásraépül,ésnagyon
széleskibontakozásilehetősé-
getkínálannak,akieztválaszt-
ja. Igehirdetés, lelkigondozás,
tanításvagymisszióigyüleke-
zetépítés bőven kínál majd
munkáta„vállalkozóknak”.
Afelsőoktatásmaihelyzeté-

bennagyonsokkérdésselkell
szembenéznünk és megküz-
denünk Magyarországon. A
gazdaságiszempontokonazon-
banajövőigényénekkellural-
kodnia,mégateológiaiképzés
összefüggésébenis!Túlkelllát-
nunk a nehézségek szövevé-
nyén.Távolraérdemesfigyelni.
Sok mindenről nem tudjuk,
hogyanalakulhatmajdajövő-
ben,deazstabilanállhatelőt-
tünk,hogyakitmegérintetta
meghívásazegyházihivatásra,
annakérdemesmegtenniazo-
katalépeseket,amelyeksorán
majdkirajzolódikelőtte,hogy
merreinduljon,éshováadjabe
felvételikérelmétakövetkező
tanévre. Akik majd hozzánk
küldik,azokramármostbizta-
tássalésörömmelgondolunk.
Így nyitjuk ki a kapunkat

november 13-án a megszo-
kottnálszélesebbre,ésvárjuk
szeretettelazokat,akikszeret-
nékátlépniazideinyíltnapon
azEvangélikusHittudományi
Egyetemküszöbét.

g SzabóLajos,
azEHErektora

Meg szó lí tott, hogy le gyek ta nít vá nya…
November13-ánnyíltnapazEvangélikusHittudományiEgyetemen

SzázévvelezelőttPáhiközség-
benkülönleges,kicsinytemp-
lomépült:ahétköznapokban
sokáigszolgáltalelkihajléka
településiskolájaként.
Atöbbévtizedeareformá-

tus gyülekezettel közösen
használt templom kicsinek
bizonyult október 27-én a
szentelésszázadikévforduló-
játünneplőközösségnek,így
agyülekezetnagyobbrészea
templomkertbenfelállítottsá-
torbólhallgattaGáncsPéter
püspök igehirdetését, vala-
mintazistentiszteletetköve-
tőköszöntéseket.
ACsengőd–Páhi–Kaskan-

tyúiTársultEvangélikusEgy-
házközséglelkésze,NagyVe-
ronika kezdteaköszöntések
sorát,emlékezveagyülekezet-

benkorábbanszolgálóelőde-
ire,majdátadtaaszótazegy-
házkerületfelügyelőjének,Ra-
dosnéLengyelAnnának, akit
id.CserhátiSándor professzor,
majdSárkányTiborné köve-
tett.
Aköszöntőksorábólnem

maradhatottkiagyülekezet-
tel hagyományosan jó kap-
csolatot ápoló Pénzes Péter
református lelkipásztor és
Podmaniczki Imre katolikus
plébánossem.Atemplomkü-
lönlegesmúltjárautalvaagyü-
lekezetiterembenszépkiállí-
tást rendeztek, amelyben a
korabelifalusiiskolaeszköze-
ivel, dokumentumaival és a
gyülekezet múltjával ismer-
kedhetalátogató.

g KissTamás

Száz éve épült 
Pá hi ban az is ko la -
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A gazdaságos és környezettudatos
működésjegyébenaKaposszekcsői
EvangélikusDiakóniaiOtthonveze-
tőségeúgyhatározott–aMagyaror-
szágiEvangélikusEgyházdiakóniai
intézményeiközülelsőként–,hogy
épületenergetikaiberuházásbakezd
pályázatiforrásból,valamintazor-
szágosegyházsegítségévelésjelen-
tősanyagitámogatásával.
Asikerespályázástkövetően(KE-

OP-4-9-0/11-2011-0168)kerülhetett
soraközelötvenmillióforintössz-
költségűberuházásra,melynekkere-
tében napelemekkel, napkollekto-
rokkaléskorszerű,úgynevezettkon-
denzációskazánokkalszereltékfelaz
intézményt.Ajövőben–atélihóna-
pokatleszámítva–ahasználatime-
legvizetésaszükségeselektromos
áram jelentős hányadát az intéz-
mény napenergia felhasználásával
állítjaelőamagaszámára,ésagáz-
fogyasztás is harminc százalékkal
csökken.
A beruházás sikeres befejezését

követőenazintézménylakói,dolgo-
zói,valamintahelyigyülekezettag-
jaiésameghívottvendégekoktóber

19-énünnepiistentiszteletkeretében
adtakhálátateremtésUránakazel-
készültmunkáért.Azünnepiliturgi-
átGregersen-LabossaGyörgy, adia-
kóniaibizottságelnökeállítottaössze,
azigehirdetésszolgálatátpedigFa-
binyTamás végezte.AzÉszakiEgy-
házkerületpüspökeazenergia (gö-
rög:energaia, azaz„munkában”)szó
gyökeréreutalvakifejtette:Isten,aki
megteremtetteeztavilágot,munkál-
kodik értünkésbennünk–ezami
igazierőforrásunk.
Azistentiszteletetkövetőenünne-

piköszöntőtmondottKákayIstván
országosirodaigazgató,RadosnéLen-
gyelAnna, aDéliEgyházkerületfel-
ügyelője,EszesFerenc kivitelező,aTer-
mikaKft.ügyvezetője,BányaiJános,
az AE Centrum Kft. ügyvezetője,
CsapóGyulánépolgármester,WolfJá-
nos, azintézményigazgatótanácsának
elnöke,valamintazintézménylelké-
sze,esorokírója.Mindezekutánpe-
digFrickerAndrea intézményvezető
invitálásáraterítettasztalokmellett,
immárkötetlenebbformábanfolyta-
tódottazegyüttlét.

g SzabóSzilárd

Mun ká ra fog ták a na pot

–Főtitkárúr,milyencéllalérkezett
Magyarországra?
–Nagyonegyszerű.Ahhoz,hogy

jólvégezzemamunkámat,ismernem
kellapartnereinket.Ennekleghaté-
konyabbmódja,haszemélyeskap-
csolatbakerülünk,beszélgetünk,és
őkmondjákel,amitfontosnaktarta-
nak.Jó,hatudom,hogyamitteszek,
kiértteszem,hafeltudomidézniaz
arcát,atörténetét.Hogyazttudjam
mondani:aszívemenhordomezeket
azembereket.
Némigondotokoz,hogyszerve-

zetünkközpontjábanénvagyokaz
egyetlen,akimegpróbálfigyelnia–
harmincmincötországbanműködő
–negyvenpartneregyházmindegyi-
kére.Igyekszemmindannyiukatmeg-
ismerni.ÍgyNémetországbanisjob-
banbetudommutatni,milyenmun-
kátvégezaszervezetünk.
Nagyonjólismeremalatin-ame-

rikairégiót,deatöbbiterületetille-
tően kevésbé vagyok tájékozott –
ezértisvagyokmostitt.Megpróbá-
lomMagyarországhelyzetétminél
jobbanfeltérképezni,aKárpát-me-
dencekontextusátisbeleértve.Re-
mélhetőlegsikerül…(Mosolyog.)
–Mikéntválasztjákki,hogymely

projekteket fogják támogatni egy
adottévben?
–Apartneregyházakat levélben

tájékoztatjuk,hogyakövetkezőév-
benmennyipénzttudunkarendel-
kezésükrebocsátani.EzMagyaror-
szágesetébenkörülbelülharminc-
ezereuró.Ennekafelhasználásáról
azonbanapartneregyházdönt,hi-
szenavezetőkhelybensokkaljobban
tudják,mintmiLipcsében,holvan
szükség a támogatásra. A püspö-
köktudjákleginkább,hogyazegy-
házkerületükönbelülholkellasegít-
ség.Azegyházvezetéseztközlive-

lünk,mipedigaztmondjuk:„Rend-
benvan.”Ésnagyonörülünk,hasi-
kerülatámogatásunkkalmegvalósí-
tani,amithelybenelterveztek–pél-
dáulagyőrújbarátitemplomfelújí-
tását.Ezatemplomatelepülésékes-
sége.Ahithezhozzátartozikaszép-
ség,azesztétika.Haahitünkszép,a
helynekisszépnekkelllennie,ahol
gyakoroljuk.

–Agazdaságiválságmegviselteaz
embereketMagyarországon és Né-
metországbanis.Miatapasztalata:
elveszítettékemiattazadakozóked-
vüketis?
–Nem, továbbra is támogatnak

minket.Avizsgálatokszerintazon-
ban egyre kevesebben vannak az
adományozók;azösszegviszontnö-
vekedett. A támogatóink emellett
azidősebbgenerációkbólkerülnekki,
így sajnos előbb-utóbb el fognak
fogyni.Azakérdés,mikéntsikerül
meggyőznünk új embereket, hogy
folytassák ezt a hagyományt. Ez a
nagy kihívás, amellyel szembesü-

lünk.Nemfeltétlenülaz,hogykeve-
sebbapénz.
–Hogyanlehetadakozásramoti-

válniafiatalokat?
– Kérem a következő kérdést!

(Nevet.)
–Azértvannakötleteikvagypro-

jektjeikennekérdekében,igaz?
–Persze.Azahelyzet,hogyamise-

gélyszervezetünknemigazán„szexi”
–hogyegynémeteskifejezésseléljek
–,azazkevésbévonzó.Kiadszívesen
pénztegyszázkilométerátmérőjűte-
rületenszolgálószórványlelkésznekaz
autójára?Eztanémetországiembe-
reknemértik.Történeteketkellme-
sélnünknekik.Kiadakozikszívesen
egyvidékimagyargyülekezetnek,ha
nem tudja, milyen emberek élnek
ott,ésmilyenahelyzetük?Ezértkel-
lenekazizgalmastörténetek,amelyek
felkeltikazadakozásvágyát.
(Tűzbejön.) Fontos,hogyelérjük

azemberekszívét!Hogyészrevegyék,
afalakmögöttéletvan!Ígysokkal
könnyebbenmeglehetőketgyőzni
arról,hogyadjanak.Példáulaspa-
nyolországiMalagábanegygyüleke-
zetnekleégtekazépületei–atemp-
lom,illetvelakások–,deazújjáépí-
téstnemtudtákvolnamegoldani.Az
önkormányzat határidőt adott a
munkálatokelvégzésére,deaközös-
ségneknemvoltakmegaszükséges
anyagieszközei.Azegyiképületben
azonbannyolcvanafrikaimenekül-
tetszállásoltakel.Hanemsikerült
volnabefejezniafelújítást,amene-
külttábortisbekellettvolnazárni.
Ismernemkellazilyentörténete-

ket,hogyelérjemazemberekszívét.
Ezazigazikihívás.Deapartneregy-
házakatismegkellgyőznünkarról,
hogyelmeséljéknekünkajótörténe-
teiket.Neegyszerűencsakaztmond-
ják: „Itt ez a templom!Adjatok rá
pénzt!”Németországban ez senkit
nemérdekel.
–Számunkraisfontos,hogytud-

juk,ezhogyanisműködik.
–Igen.Mertnekünk,asegélyszer-

vezet munkásainak érzéseket kell
ébresztenünk az emberekben. Ha
ezsikerül,akkorkapunktámogatást.
Lényegébenezareményünk.

g AdámiMária

El ér ni az em be rek szí vét
InterjúEnnoHaaksszal,aGusztávAdolfSegélyszolgálatfőtitkárával

b A lip csei szék he lyű Gusz táv Adolf Se gély szer ve zet (Gus tav-Adolf-
Werk) fő tit ká ra, EnnoHaaks ok tó ber 14. és 21. kö zött Ma gyar or szá -
gon és Kár pát al ján járt. Ez idő alatt fel ke res te a se gély szer ve zet ál tal
tá mo ga tott be ru há zá sok hely szí ne it is. A lel kész, mi előtt je len le gi
poszt já ra ke rült, nyolc éven ke resz tül Chi lé ben szol gált. A győr új ba -
rá ti temp lom meg te kin té sét kö ve tő ba rá ti va cso rán vá la szolt kér dé -
se ink re, és nagy lel ke se dés sel me sélt mun ká já ról.

Asajtóklubrésztvevői(balróljobbra):VitálisJudit,RátkaiBalázs,ZalkaKa-
talin,BagdánZsuzsaésBugnyárZoltán
-
Együttaszeretetbenmottóvalrendeztekcsaládfesztiváltoktóber22-én,hét-
főnBudapesten,aRadnótiMiklósMűvelődésiKözpontban.Anyolcangyal-
földiésújlipótvárosikatolikus,reformátusésevangélikusegyházközségszer-
vezésébenzajlottalkalmonelőadásokkal,koncertekkel–példáulLeventePé-
ter ésDöbrenteyIldikóműsorával–,kiállításokkal,játszóházzalvártákamint-
egyezerrésztvevőt.
Adélelőttipüspökikerekasztal-beszélgetésenGáncsPéter elnök-püspök,

aDéliEvangélikusEgyházkerületlelkészivezetőjeképviselteegyházunkat,
mígadélutánisajtóklubegyikvendégeVitálisJudit volt.Abeszélgetőtár-
sak–hetilapunkifjúságioldalánakszerkesztőjemellettBagdánZsuzsa, a
ReformátusokLapjának szerkesztője,RátkaiBalázs, azÚjEmber katolikus
hetilapfőszerkesztőjeésZalkaKatalin, aKépmás családmagazinfőmunka-
társa–BugnyárZoltán újságíró,kommunikációsszakembermoderálásá-
valarrólfolytattakeszmecserét,mibenállamédiafelelősségeacsaládiélet
értékeinekközvetítésében.
Aközponthatalmasaulájábankialakítottszellemi-lelkipiactérenazAngyal-

földiEvangélikusEgyházközségésaLutherKiadóegy-egystanddalvoltjelen.
g VJ
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Meg hí vó há la adó is ten tisz te let re
„Olddlesarudatalábadról,mertszentazahely,aholállsz.” (Józs5,15)
Istenirántihálávalésörömmeltudatjuk,hogyaVadosfaiEvangéli-

kusEgyházközségjelenlegitemplomafelszentelésének100.évforduló-
jánünnepihálaadóistentiszteletettartunk,amelynovember10-én10óra-
korkezdődikavadosfaievangélikustemplomban.
Azigehirdetésszolgálatátegyházkerületünkpüspöke,SzemereiJános

végzi.Azistentiszteletutánrövidhangversenylesz,amelyendr.Wag-
nerSzilárd lelkészorgonál,majdmegnyitjukállandógyülekezettörté-
netikiállításunkat.Ünnepialkalmunkraésazaztkövetőfogadásrasze-
retettelhívjukésvárjuk.
Arészvételiszándékotavadosfa@lutheran.hue-mailcímenvagya

20/824-6887-estelefonszámonkérjükjelezninovember2-ig.
Szeretettelkérjük,hívogassanakmásokatis,akikszívesenegyüttün-

nepelnénekvelünk!

Családfesztivál
ökumenikus sajtóklubbal
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Az eB Be őszi so ro za ta: 
A zsi dó ün ne pek 

ke resz tyén je len tő sé ge
AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgye-
sület(EBBE)őszielőadás-sorozatánakcí-
me:Azsidóünnepekkeresztyénjelentősé-
ge.Akövetkezőalkalomnovember8-án,
csütörtökön17órakorkezdődikazorszá-
gosirodautcárólnyílótermében(1085Bu-
dapest,Üllőiu.24.).Krisztusapáskava-
csorában címmeltartelőadástAviSnyder,
aZsidókJézusért(JewsforJesus) európai
ésmagyarországivezetője.

AviSnydEr aZsidókJézusért európaiés
magyarországiigazgatója;1978ótaak-
tívtagjaaszervezetnek.Teológiaitanul-
mányaitazEgyesültÁllamokbanvégez-
temissziológiaiszakon.Küldetésénekte-
kintiazsidószármazásúakelvezetésétaz
evangéliumhoz,evangélizációjaazonban
akeresztyényekhezisszól.Feleségével,
Ruthtalháromgyermeketneveltekfel.
Hét évig szolgáltak Ukrajnában és
Oroszországban, majd Németország-
baniséltek.2011ótaélnekMagyarorszá-
gon. Avi Snyder előadást tartott az
EvangélikusHittudományiEgyetemés
aKároliGáspárReformátus Egyetem
teológushallgatóinakis,közülüksokakat
megszólítottPálapostolraemlékeztető,
karizmatikusegyéniségével.

h i r d e t é s

v. ka ta lin-na pi evan gé li kus bál
November24-én19óraikezdettelismétmegrendezzükahagyo-
mányosKatalin-napievangélikusbált.Arendezvény,minted-
digmindenévben,idénisjótékonyságicéltszolgál.
AbáligazodikaReformációésnők tematikusévprogramja-

ihoz,ígyközéppontjábaidénacsaládonbelülierőszakmiattott-
hontalanná vált kisgyermekes
anyákellátásátvégzőgödöllőiés
nyíregyházianyaóvóintézmé-
nyekkerülnek.
AzestetHölvényiGyörgy, az

EmberiErőforrásokMinisztéri-
umának egyházi, nemzetiségi
ésciviltársadalmikapcsolato-
kért felelős államtitkáranyitja
meg.AműsorbanFehérAnna
Jászai-díjasszínművész,Szvorák
Katalin Liszt-ésalternatívKos-
suth-díjasénekművészésRudolf
Péter Jászai-díjas színművész
működikközre.
Helyszín:aBudapestI.kerü-

letiönkormányzatdíszterme(1014Budapest,Kapisztrántér1.).
Időpont:november24.,szombat,19-tőléjjel2óráig.
Jegyek6000Ft-értaHuszárGálkönyvesboltbankaphatók(1052

Budapest,DeákFerenctér4.).
Haazestennemkívánvagynemtudrésztvenni,olymódon

iskifejezhetisegítőszándékát,hatámogatóijegyeketvásárol,így
segítveazanyaóvóintézményekmunkáját.Az1000Ft-ostámo-
gatóijegyekszinténaHuszárGálkönyvesboltbankaphatók.A
támogatóijegyekbőlbefolytösszegközvetlenülazanyaóvóin-
tézményekszolgálatátsegíti.

h i r d e t é s

h i r d e t é s
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ka rá csony – no vel la író-pá lyá zat
AzEvangélikusÉlet szerkesztőségenovellaíró-pályázatothirdetKarácsony
címmel.ApályaművektematikailagszabadonkapcsolódhatnakJézusszü-
letéséhez.Egypályázólegfeljebbháromírástküldhetbe,amelyekterjedel-
meegyenkéntmaximum4500karakterlehetszóközökkelegyütt.
Abeküldésihatáridő:november26.,éjfél.Apályázatnyitott,nemjeligés.
Abeküldésicím:evelet@lutheran.hu.
Azelsőháromhelyezettettíz-,hét-ésötezerforintoskönyvvásárlá-

siutalvánnyaljutalmazzuk,amelyaLutherKiadókönyvesboltjábanvá-
sárolhatóle.AbeérkezettpályaművekbőlazEvangélikusÉlet december
23-ailapszámábanválogatástközlünk.

Az 1882. október 22-én, hatvanöt
éveskorábanelhunytAranyJános va-
gyontalannemesicsaládbólszárma-
zószüleimélyenhívőkvoltak,ígya
költő is vallásos nevelést kapott.
„MinthajdanAchillestaStixfolyóban
Thetis,úgyförösztötteőtisnaponként
kegyes édesanyja abban a vízben,
melyaSzentírásbancsörgedezsmely
alelketsérthetetlennéteszi”–írtaa
költőhitéletévelésannakcsaládivo-
natkozásaival behatóan foglalkozó
BiróSándor a19.századvégén.
AToldival 1846-banbefutottArany

azonköltőkközétartozik,akikaval-
lásos érzetet különösen fontosnak
tartottákmegjelenítenipoézisükben.
Számosversében,balladájábanadjata-
núbizonyságáthiténalapulóvilágnéze-
tének.A19.századköltőiközülegyik-
nek a költészetében sem található
annyivallásosvonás,mintAranyéban.
Életénekmindenfázisában,örö-

mében-bánatábanegyarántotttalál-
hatóavallásosérzésmintirányítóté-
nyező.Márgyermekkorábanaztta-
nultaazöregcsaládiBibliából,hogy
Istenazövéit–akikbennebíznak–
nemhagyjaelsoha.EzértaztánazIs-
ten „intézkedéseiben” megnyugvó
ember szemévelnézteavilágot is.
Nagyerőpróbákonmentkeresztül

életében,melyekmélyenbevésődtek
lelkébe.Családitragédiákegészso-
rátkellettátvészelnie:édesapjameg-
vakult,rápárhétrekolerásédesany-
játtemetteel,aztánkésőbbJuliska
nevűlányát.Azelveszítettszabadság-
harcissúlyostöréstokozottéletpá-
lyáján.Anemzetikatasztrófaláttán
súlyoslelkiválságbakerült,elveszí-
tettebarátját,Petőfit, nemzetőri,mi-
nisztériumitevékenységemiattpedig
kenyérnélkülmaradtjóidőre.
A csapások sorozatából „drága

kinccsel”,erőshitéveltudottkimász-
ni.Tűrtésremélt,mintahogyanbuz-
dításul-intésülfiánakpapírravetette:

Mert szegénynekdrágakincsahit,
Tűrniésremélnimegtanit:
Snéki,mígasírránemlehell,
Mindigtűrniésremélnikell!…
(Fiamnak–részlet)

Hívőemberkénta„balsorst”nema
felsőbbhatalombüntetéseként,ha-
nemazÖrökkévalónevelőeszközé-
nektekintette.Azaggodalombólki-
törveKrisztuspéldájáraagondvise-
lésről („nem vetnek, nem aratnak,
sem csűrbe nem takarnak; és a ti
mennyeiAtyátokeltartjaazokat”–Mt
6,26) 1853-ban ígyemlékezettmeg:

„Kiruháztafelamezőkliliomát?
Kiviselhűgondotazégimadárra?
Útlanbujdosónakkivezérlinyomát?
Kitnevezatyjánakazatyátlanárva?
ÉlmégajóIsten!őengemisszeret:
Megadja,hakérem,amai kenyeret.”
(Azelsőlopás–részlet)

Aranyvallotta,hogyavallásazem-
beriszívmélyénrejlik.Szerintealeg-
tisztábbéslegmagasztosabbérzelem
ez,melyazembertafelsőbblényhez

fűzi,akinekkezébevanletéveéletünk
sorsa,ésakitőlfüggaboldogságunk
is.Ecsodálatosszellemelőttméga
költő iselejti „hitványkoszorúját”:

Azember…aköltő (milybitang
ezanév!)

Hitványkoszorúját,reszketvén,elejti
És,minthalábaitszentegyházbatenné,
Imádvaborulle,mertazIstentsejti.–
(Dante–részlet)

Aköltőszerint,haazéletigazságta-
lanságokkalteliis,ahitmegvéd.
Azéletdolgairólszeretettéstudott

isgondolkodni:nagykölteményeiben
elsősorbanvilágunkról,atörténelem
folyásáról.Korában is egyregono-
szabb,erőszakosabb,gyűlöletesebb
lettazemberiség,aköltőa„világot
elpusztítaniakaródémont”iskezd-
tefelismerni.Jópéldáklehetneker-
reaz1850-benírt,Gondolatokabé-
ke-kongresszusfelől című,nagytör-
ténetbölcseletiversénekvagyaz1877
körül keletkezett,Civilizáció című
költeményénekmarkánssorai.

Óh,avilágtörténete
Szomoruegytanulmány!
Mintbuboréktünikfelott
Nép,néputánkimulván;
Jajannak,melymártündökölt!
Annakközelghalála,
Elsímulavíztükreés
Újhabtolulreája.(…)

Midőnarenyhetársaság
Büzhödtállóvizében
Újbűnökmilliárdjai
Vannakkeletkezőben;
Midőnamunkaésvagyon
Egymástólmessziesnek,
Ésatökélyrevittcsalást
Mondhatnirendszeresnek(…)
(Gondolatokabéke-kongresszusfelől
–részlet)

Ezelőttaháborúban
Nemkövetteksemmielvet,
Azerősebbagyengétől
Amitelvehetett,elvett.

Mostnemúgyvan.Avilágot
Értekezletigazgatja:
Sazerősebbhamicsinyttesz,
Összeűlés–helybehagyja.
(Civilizáció)

Arany János százharminc esztendő
utánissegítgondolkodni.Lírájátrend-
kívülifinomságésérzékenységhatjaát.
Jeles irodalomtörténészünk,Ke-

reszturyDezső (1904–1996)aztírta
egykor,hogyAranyköltészeteegész
ésegységesvilág.„Ezavilágazonban
egyhosszú,szemlélődésbenésvágya-
kozásban,meghasonlásokbanésgon-
dosmunkábaneltöltöttéletalkotá-
sa…AranyJánoshatalmasműve,ez
apáratlanulnagyarányúmagyarköl-
tőivilágtöretlenfénnyelsugárzikfe-
lénk…Rajtunkáll,hogyméltókma-
radjunkhozzá.”
Emeljükleapolcról,poroljukles

olvassukújraalkotásait!
g –kErEcsényi–

Köl tő, ke zé ben a Bib li á val
130évehunytelAranyJános

–Hogyanszületettmegazötlet,
hogyegykétévvelezelőttösszeállított
kötetetelektronikusformábanjelen-
tessenekmeg?
– Cserháti Sándor professzor

2010-ben ünnepelte nyolcvanadik
születésnapját.Kollégáiahittudomá-
nyi egyetemen egy gyűjteményes
kötettel szerették volna meglepni,
amelytudományoskutatóipályafu-
tásának legjelentősebb írásait tar-
talmazza.Akönyvkülönlegességétaz
adta,hogyegyetlenpéldánybanké-
szültakerekjubileumalkalmából.Az
akkoritervekközöttszerepelt,hogy
azértékestanulmányokatazegyetem
akiadóáltalmegjelenteti,saszéle-
sebbolvasóközönségszámáraake-
reskedelmiforgalombaniselérhető-
véteszi,ezazonbansajnálatosmó-
donanyagiokokmiattnemvalósul-
hatottmeg.
Arraalehetőségre,hogyva-

lamilyen elektronikus for-
mábanmeglehetne-eje-
lentetniazidőközbenje-
lentősen kibővült, át-
szerkesztett tanul-
mánykötetet,megle-
pő módon maga a
szerző,CserhátiSán-
dorkérdezettrá.Ez
adta az alapötletet,
ésekkorkezdtünkel
gondolkodniazonis,
hogyakiadóprofiljá-
banmilyenkiadványok
eseténlenneértelmee-
könyvek megjelentetésé-
nek.Mivelakkormártervbe
voltvéveAzÚjszövetségteoló-
giájának kiadása,ezértúgydöntöt-
tünk,hogyaLélekáltalgazdagélet
címűünnepiköteteta–Cserháti-
életműbetetőzésénekistekintett–
biblikusteológiaiösszefoglalóCD-
mellékletekéntfogjukkiadni.
–Mintkiderült,díjmentesen.
–Ígyvan,adigitálispublikációkölt-

ségeitakiadóállja,nincsenekbenne
AzÚjszövetségteológiájának vételárá-
ban.Azelsőe-könyvünkugyaniskí-
sérleti jellegű kiadvány. Azon túl,
hogyakönyvbenrendkívülértékes,fi-
gyelemre méltó biblikus teológiai,
exegetikai,szociáletikaitanulmányok,
előadások, bibliatanulmányok, igei
meditációktalálhatók,amelyekmin-
denképpenérdemesekarra,hogya
bibliaolvasóésateológiairántérdek-
lődőegyháztagokelmélyedjenekben-
nük,elsősorbanarravagyunkkíván-
csiak,hogyebbenaspeciálisformá-
banlesz-eolvasóközönségeakönyv-
nek,ésmilyenfogadtatásbanrészesül
azegyházbanegydigitálispublikáció.
Természetesenelsősorbanafiata-

labb generáció érdeklődésére szá-
mítunk, amelynek tagjai otthono-
sabbanmozognakaszámítástechni-
kaieszközökésszoftverekvilágában.
Mindenképpen szeretnénk vissza-
jelzéseketkapniarról,olvasnának-e
szívesenmásjellegűkiadványokatis
digitálisformában,példáule-olvasón,
táblagépenvagyegyszerűasztaliszá-
mítógépen.

–Azok,akiknemláttakmége-köny-
vet,hogyanképzeljenekelegydigitá-
lis kiadványt? Hogyan, milyen for-
mábanjelenikmegaszöveg,ésmilyen
eszközökrevagyszoftverekrevanszük-
ségamegjelenítéséhez?
–Úgyigyekeztünkelkészíteniaz

e-könyvformátumát,hogyazisel-
olvashassa, akinek nincs speciális
e-olvasójavagytáblagépe,csupánegy
hétköznapi számítógépen szeretné
megtekinteniakötetet.Ezaztjelen-
ti,hogyakönyvazegyiklegszokvá-
nyosabbmegjelenítőformátumban,
pdf-ben ismegtekinthetőésolvasha-
tó,amelyneknagyelőnye,hogyaz
eredetielrendezéséstördelésszerint
mutatjaaszöveget,úgy,ahogyana
nyomdábankészülneel.

A CD-mellékleten még három
másikformátumbanismegtalálha-
tóakötetanyaga,amelyekmárin-
kább az e-könyvek piacán bevett
formátumok.Azxps apdf-hezha-
sonlómegjelenítéstbiztosít;azoknál
az e-könyveknél használják, ame-
lyeknél az elsődleges szempont az
eredetitipográfiaikötettervmegőr-
zése.(Azotthoniszámítógépekenfu-
tólegelterjedtebboperációsrendszer
tartalmazxps-megjelenítőt.)
ACD-nmegtalálhatóakönyva

kétlegelterjedtebbéskimondottan
e-könyvekre készült formátumban
is:ezekneveazepub ésaprc. Ezeka
fájltípusoknemőrzikmegakiadvány
eredetielrendezését,hanemúgyne-
vezettújrafolyathatószövegkénttar-
talmazzákakönyvanyagát.Ezaztje-
lenti,hogyakülönféledigitáliseszkö-
zökkijelzőjénekméretéhezigazítva,
tehátmásésmásszövegfolyatássalje-
lenikmegaszöveg.Ezeketaformátu-
mokathasználjákaze-olvasók,atáb-
lagépekésazokostelefonoke-könyvek
megjelenítéséreképesszoftverei.
–ALutherKiadómilyenkiadvá-

nyokesetébenterveziadigitálismeg-
jelentetést?
–Konkréttervekrőlmégnembe-

szélhetünk, egyelőre ötletek alap-
jánkörvonalazódóelképzelésekvan-

nak.Sokfüggamostpublikáltkísér-
letie-könyvfogadtatásától.Azonban
vannéhányolyankritérium,amely
alapjánmeghatározható,hogyegy-
általán milyen típusú kiadványok
eseténlenneésszerűazelektronikus
formábantörténőközzététel. Ilyen
szempontpéldáulagyakorihasznált-
ságvagyagyorskereshetőség.Abib-
liaolvasóÚtmutató talánaleggyak-
rabban használt evangélikus kiad-
vány,amelyetnapontalapoznakfel
a napi, heti igék és az igehirdetési
alapigékkikeresésére.Havalakinél
éppen nincs kéznél a nyomtatott
kiskönyv,deelektronikusformában
beszerezte a kiadványt,mindössze
néhánykattintással„fellapozhatja”az
Útmutatót akáralaptopján,akáraz
okostelefonján.
Hasonló szempontok érvénye-

sülhetnek például az igehirdetési
előkészítőkgyűjteményeskiadásai
kapcsánis.Aprédikációravalóké-
szüléssoránalelkészek,teológus-
hallgatókegyilyene-könyvbenegy
szempillantásalattkitudjáklistáz-
niazadottalapigérőlkorábbanírt
előkészítőket,ezáltaldrasztikusan
lerövidíthetőakeresésre,kutatásra
szántidő.Felmerültazazötletis,
hogyazénekeskönyvanyagaisle-
gyenelérhetőe-könyv formátum-
ban,amelynélszinténfontosagyors
kereshetőség,báratemplomokban
éneklőhívekadigitáliseszközökkel
szembennyilvánvalóananyomta-

tott énekeskönyvet részesítik
előnyben.

–Énközvetlenülameg-
jelenésutánvettemmeg
AzÚjszövetségteológi-
áját,denemvoltbenne
CD-melléklet. Azon-
banszeretnékmagam
isbelépnia21.század
digitáliskönyvpiacá-
nakolvasóiközé–ho-
gyanjuthatokhozzáa
CD-hez?
–AkönyvésaCD

megjelenését technikai
okok miatt sajnos nem

sikerült pontosan össze-
hangolni,ezértAzÚjszövetség

teológiája néhány nappal ha-
marabbjelentmeg,mintaLélekál-
talgazdagélet címűe-könyv.Mivel
körülbelülharminckönyvetvettek
meg az első napokbanCDnélkül,
ezértfontosszolgálatiközleménnyel
adós a kiadó: a kötethez ingyenes
CD-melléklet jár, ezért kérjük az
említett legelső vásárlókat, hogy a
könyvvelésanyugtávalfáradjanakbe
a kiadó Üllői úti könyvesboltjába,
hogymunkatársainkpótlólagodaad-

hassákaCD-ket.Akinekezgondot
okoz,levélbenvagye-mailbenisje-
lezheti,hogyszámárajárapótlás;a
kiadó nekik postai úton küldi el a
CD-lemezt.

g KőhátiDóra

Be lé pés a di gi tá lis könyv pi ac ra
MegjelentaLutherKiadóelsőe-könyve

b A könyv ki adás új te rü le tén de bü tál a Lu ther Ki adó. Idén ok tó ber ben
el ké szült a ma gyar evan gé li kus könyv ki adás el ső elekt ro ni kus köny -
ve (rö vi dít ve e-könyv, ide gen szó val e-book). Egy há zunk ki adó já nak
szá mí tó gé pe ken, lap to po kon, táb la gé pe ken és okos te le fo no kon ol vas -
ha tó el ső e-köny ve dr.CserhátiSándor pro fes sor eme ri tus össze gyűj -
tött ta nul má nya it, írá sa it, ige hir de té si elő ké szí tő it tar tal maz za, és Cser -
há ti pro fesszor leg újabb köny vé nek, AzÚjszövetségteológiájánakCD-
mel lék le te ként ke rül for ga lom ba. Az e-könyv anya ga ere de ti leg
2010-ben ké szült egy kü lön le ges al ka lom ból. A mos ta ni meg je len te -
tés nek kü lön tör té ne te van; er ről – va la mint az e-köny vek pub li ká -
lá sá val kap cso la tos jö vő be li ter vek ről – be szél get tünk a ki adó ve ze -
tő szer kesz tő jé vel, PetriGáborral.
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Deutsche Anlage Redakteur:
HolgErMankE

MiteinerFlächevon1722Quadrat-
meternzähltdasMonumentalgemäl-
de „FrühbürgerlicheRevolution in
Deutschland“heutezudengrößten
TafelbildernderWelt.3000Figuren
sinddaraufabgebildet,diegrößten
messen über drei Meter. Am 16.
Oktobervor25JahrenschlossTüb-
kediemehralszehnjährigeArbeit
mitseinerSignaturoffiziellab.
HochüberderheutigenKurstadt

Bad Frankenhausen, auf dem
Schlachtberg,throntheutedasPan-
orama-Museum. Es wurde eigens
fürdasMonumentalbilderrichtet.
Unter den Einheimischen wird es
aufgrund seiner Architektur auch
„Elefantenklo“genannt.
1976hattederdamalsbereitsin-

ternationalbekannteLeipzigerMa-
ler,GrafikerundAkademieprofessor
WernerTübkedenAuftragerhalten,
für das Frankenhäuser Panorama-
GebäudeeinindenDimensionenna-
hezueinmaligesBildwerkzuschaf-
fen,dasdenEpochenumbruchinder
ZeitdesBauernkriegeszumInhalt
habensollte.
AlsTübkedenVertragmitdem

Ministerium für Kultur der DDR
unterzeichnete, waren die ersten
BauarbeitenaufdemSchlachtberg
bereits abgeschlossen. Am 8. Mai
1974wurdederGrundsteinfürden
Rundbau,demspäterenSaalfürdas
Panorama-Gemälde,gelegt.
BereitsimfolgendenJahrwaren

derRundbauundderdarunterlie-
gende vorgezogene Eingangstrakt
bautechnischfertiggestellt.
Entgegen den Intentionen der

Auftraggeber,demKultusministeri-
umderDDR,schufTübkedasAbbild

einer ganzen Epoche, der Renais-
sance,dasinderLiteraturhäufigmit
„teatrummundi“(Welttheater)um-
schriebenwird.
Erbeschränktesichdabeikeines-

wegsaufeinezeitlichoderräumlich
genau bestimmbare Momentauf-
nahme, geschweige denn die ge-
treueWiedergaberealerhistorischer
Ereignisse, noch auf die schwer-
punktmäßige Betonung einzelner
Aspekte.
Nebendendurchausauchauftre-

tenden historischen Figuren wie
MüntzerundLutherhatderMaler
eineVielzahlallegorischerAnspie-
lungenaufEreignisse–auchande-
rerEpochen–,vorallemaberaufur-
eigene menschliche Ängste, auf
Aberglauben,apokalyptischeVorstel-
lungen und biblische Themen in
seinergewaltigensuggestivenBilder-
sprachevisualisiert.
DanebennahmerzahlreicheAn-

leihenbeizeitgenössischenGemäl-
denundHolzschnitten.Außerdem
hatersichselbstaneinigenStellen
verewigt und damit den Entste-
hungsprozessseinesWerkesdoku-
mentiert.
DasZentrumderDarstellung–

denAusschnitt,derbeidenmeisten
AbbildungendesGemäldeswieder-
gegebenwird–bildetdasPanorama
der Schlacht von Frankenhausen
selbst,mitThomasMüntzerimMit-
telpunkt.WährendringsumMünt-
zer noch die Kämpfe toben, hält
dieserdieFlaggederBundschuh-Be-
wegungbereitsgesenkt–erweiß,
dassseineSacheverlorenist.
DerTheologeThomasMüntzer

(1489–1525) war in Thüringen die

wichtigste Identifikationsfigur im
Deutschen Bauernkrieg. Müntzer
waralsPriesterzunächsteinenga-
gierterAnhängerundBewunderer
MartinLuthers.
AllerdingsrichtetesichseinWi-

derstandnichtnur gegendie vom
PapsttumbeherrschtegeistlicheOb-
rigkeit,sondernauchgegendiestän-
dischgeprägteweltlicheOrdnung.
Vom Reformator wan-
delteersichalsbaldzum
Revolutionär,derfürdie
gewaltsame Befreiung
derBauerneintrat.
Am15.Mai1525wur-

deernachderSchlacht
bei Frankenhausen, die
ineinervölligenNieder-
lage der von Müntzer
zusammengerufenen
Bauernhaufen endete,
gefangen genommen
undindernahegelege-
nen Festung Heldrun-
gengefoltert.
DieWasserburgHel-

drungen ist heute eine
Jugendherberge.Derso
genannte „Müntzer-
turm“erinnertnochheu-
te an den legendären
Bauernführer. Dort eingekerkert,
schrieberseinenAbschiedsbriefan
dieAufständischen,dieerdabeizur
Einstellung des weiteren Blutver-
gießensaufrief.
Sein eigener Kampf indes war

verloren:Am27.Maiwurdeervor
den Toren der Stadt Mühlhausen
enthauptet, sein Leib aufgespießt,
seinKopfaufeinenPfahlgesteckt.
In derDDRwurdeMüntzer im

Nachgang der Ulbricht-Jahre zum
bedeutendsten Frührevolutionär
Deutschlands stilisiert, die Bau-
ernaufstände des frühen 16.Jahr-
hundertszumTeileiner„frühbürger-
lichenRevolution“erhoben,dieden
Übergang vom Feudalismus zum
Frühkapitalismuseinleitete.DieVer-
ehrungThomasMüntzersdrückte
sichauchdarinaus,dasserab1975
aufder5-Mark-BanknotederDDR
zusehenwar.

WerinderHeldenverehrungnicht
mitspielenwollte,warindesWerner
Tübke.DernahmdenAuftragnach
einigerBedenkzeitzwaran, stellte
aber unmissverständliche Bedin-
gungen.Dazugehörteunteranderem
die komplette künstlerische Frei-
heit.DadurchentstanddasGemäl-
denichtim„offiziellen“Stildesso-
zialistischenRealismus,sondernin

dem von Tübke gepflegten magi-
schenRealismus.
ImJahre1976ließsichderMaler

alsRektorderLeipzigerKunsthoch-
schulebeurlaubenundbegann,par-
allelzumintensivenQuellenstudium
der Renaissancezeit, erste Skizzen
undkleinereBilderalsEntwürfean-
zufertigen.
Nach dieser längeren Vorberei-

tungs-undEinarbeitungsphaseent-
standdannvon 1979bis 1981 eine
1:10-Entwurfsfassung,dievon1983
biszumAbschluss1987mitnurwe-
nigenAusnahmenpunktgenauauf
dieoriginalgroßeLeinwandübertra-
genwurde.
AnfangdesJahres1984begannen

dieerstenMitarbeiter,dieAusfüh-
rungenimBildsaalzuunterstützen.
FürdenRundbild-AuftraghatteTüb-
ke eineWerkstatt gegründet. Von
den15Mitarbeiter,Absolventender
Hochschule für Grafik und Buch-
kunstLeipzig,arbeiteteneinigenur
wenigeWochenhier,andereJahre.
Nur achtwaren direkt amMonu-
mentalbild.
TübkeselbstmusstedieArbeiten

zeitweiligunterbrechenundEber-
hard Lenk, der in den folgenden

Jahrenzumengstenundwichtigsten
Mitarbeiteravancierte,dieAusfüh-
rungüberlassen,weil dieÜberan-
strengungeinenMuskelrissimDau-
menhervorgerufenhatte.
Am 11. September 1987 schloss

TübkevordenFernsehkamerassym-
bolischmitdemletztenPinselstrich
dieArbeit abundam16.Oktober
1987signierteerseinWerk.

„Es ist vollbracht“, sagte er in
weißemKittel,HemdundKrawatte.
Vier Jahre hatten die Arbeiten im
großen Rund insgesamt gedauert.
Offiziell eröffnet wurde das Pan-
oramabilddannam14.September
1989.
Fast2,5MillionenMenschenha-

benseitdemdasPanorama-Museum
besucht, jährlich kommen etwa
120.000GästeaufdenSchlachtberg
vonBadFrankenhausen.
UnddieBesucherdesPanorama-

MuseumskönnennebendemMonu-
mentalgemäldevonWernerTübke
dreimal jährlich wechselnde Son-
derausstellungenbesuchen.Sowur-
devorwenigenTagendieAusstellung
„DopodeChirico“eröffnet,diebis
zum3.September2013besuchtwer-
den kann. Hinter diesem Schlag-
wortverbergensichmetaphysische
Werke,diemaßgeblichaufGiorgiode
Chiricozurückgehenundalsbedeu-
tenderBeitragItalienszurmodernen
Kunstgelten.SosetztdasPanorama-
MuseumnebendemWerkTübkes
immerauchkünstlerischeVielseitig-
keit.BadFrankenhausenistinjedem
FalleineReisewert.

g SEbastianGarthoff

Münt zers letz te Schlacht
Vor25JahrenbeendeteWernerTübkeseinMonumentalgemäldeimPanorama-MuseuminBadFrankenhausen

b Er sticht her aus. In schwarz ge klei det, die Fah ne ge senkt, weiß Tho -
mas Münt zer, dass der Kampf ver lo ren ist. Aus dem Held ist ein mü -
der, ein ge bro che ner Mann ge wor den. Schlacht berg heißt der Ort heu -
te, in Er in ne rung an die ses Ge met zel vom 15. Mai 1525 im thü rin gi schen
Fran ken hau sen, ei ner der größten Schlach ten des Deut schen Bau ern -
krie ges, die mit ei ner gna den lo sen Nie der la ge der Auf stän di schen en -
de te und dem Theo lo gen und Bau ern füh rer sei nen Kopf ko sten soll -
te. 450 Jah re spä ter mach te sich der Leip zi ger Ma ler Wer ner Tüb ke dar -
an, die Ge scheh nis se der da ma li gen Zeit auf Lein wand zu ban nen.

Bild hin weis zu den hier ab ge druck ten Auf nah men:
WernerTübke
FrühbürgerlicheRevolutioninDeutschland,1983–87
ÖlaufLeinwand,14x123m
-Ausschnitt:FischvordemTurmzuBabel
-Ausschnitt:DieSchlacht
PanoramaMuseumBadFrankenhausen
\copyright\VGBild-KunstBonn,2012

Li te ra tur hin weis:
GerdLindner:VisionundWirklichkeit.DasFrankenhausenerGeschichts-
panoramavonWernerTübke.PanoramaMuseum,BadFrankenhausen,
2.Auflage2009.

Wei te re in for ma tio nen:
www.panorama-museum.de
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Aprotestánshagyománybanérezhe-
tőengyanakvásveszikörülazarán-
doklatokat.MárLutherMártonisné-
mipikírtséggelszólt1511-esrómaiút-
jánazarándokokrólésazőketpiac-
naktekintőkegytárgyárusokról,ami-
kor„bolondokműködésének”nevez-
temindezt.Akritikairányaazonban
egyértelműenakereskedelmivévált
szentkultuszellenirányult;eztmu-
tatja,hogyazzalóvtaaSantiagode
Compostelafelétartó,aközépkorban
isnépszerű(maElCaminókéntem-
legetett)utakrakészülőket:vigyázza-

nak,mertnemtudni,hogyavégcél-
nálSzentJakabvagyegyelásottku-
tyacsontjaittalálják…
Az ökumené, leginkább pedig a

sallangoklefoszlásaazonbanérezhe-
tőelmozdulásthozottazarándoklat
megítélésében.Ittisvisszanyúlhatunk
Lutherhez,aki1525-benmárazevan-
géliumiapostolokéskövetőikván-
dorlásaihozhasonlítottaazarándo-
kokútját.
Perszeamia16.századbankény-

szerűség volt, az napjainkra az él-
ményszerűségegyiksegítőjelett:le-
mondva a korszerű technika és a
komfort sok vívmányáról, fáradal-
makkal és a teljesítőképességünk
határait megpróbálva szakítjuk ki
magunkat a mindennapok ritmu-
sából.Haehhezvallási-teológiaifo-

gódzókatistudunktalálni,azake-
resztény embernek újfajta lehető-
ségetkínálazIstennelvalótalálko-
zásmegéléséhez,akrisztusiüzenet
elfogadásához,amegküzdéshezön-
magunkdémonaiésjórateremtett-
ségeközöttivívódásokkal.

* * *

Amikorazamegtiszteltetésért,hogy
idénnyáronazÉszakiEgyházkerület

gyülekezeteimegválasztottakakerü-
leti felügyelői tisztségre, feleségem,
Tündi ragaszkodotthozzá,hogyolyan
körülményekközöttkészüljekfeler-
reaszolgálatra,amelyekvalóbanal-
kalmasakasokféleelfoglaltság,ezer-
félegondésszétszórtságkizárására.
Ígytaláltamegaztanéhányéveskez-
deményezést, amely Alsó-Szászor-
szágbanLutherMártonéleténekés
működésének emblematikus hely-
színeikörészerveződvejöttlétre.
ALutherweg elnevezésűzarándok-

út a reformátor szülővárosától és

gyermekéveinek helyétől (Eisleben,
Mansfeld)professzoriésegyházújítói
munkásságánakkitüntetetthelyszínén
át(Wittenberg)halad,közbenérint-
vemintegynegyven,életrajzivagyegy-
háziszempontbólérdekesmástelepü-
léstis(http://www.lutherweg.de/).
Azösszesennégyszáztízkilomé-

terhosszúútnémetesgondossággal
megtervezettésgyakorlatiassággalki-
vitelezett vállalkozás. Alapvetően
kerékpár-túraútvonalakkal együtt
haladónyomvonalaazElbafolyását
követi,kellemeserdeiéssíkvidékitá-
jakatbarangolbe,kisvárosokbankí-
nálszálláslehetőségeket,látnivalókat.
Aterepviszonyokkiegyensúlyozot-

tak,azútlegnagyobbrészénnincsje-
lentősszintkülönbség,aközbiztonság
ésazinfrastrukturálisellátottságnem

hagykívánnivalótmagaután.ALu-
therwegmindenkinekajánlható,akiaz
egyháztörténeti,kulturálistájékozódást
összeakarjakapcsolniegykellemes,
nemmegerőltetőkirándulással.
Areformációrólszólóismeretein-

ket érdemben bővítik a kiállítások,
múzeumok,különösenEislebenbenés
Wittenbergben.Azelőbbivárosban
különösenfigyelemreméltóakazoka
tematikusösszeállítások,amelyekare-

formációésoktatás,nők,média,
politikaviszonyaitmutatjákbe,
mígWittenbergbenLuthermű-
vének értelmezését segítik a
helyek,épületekecélúprogram-
kínálatai.

* * *

Azoknak, akik mindezen túl
valódizarándoklatként, tehát
azIsten-keresésegyikformája-
kéntistekintenekazútra,ér-

demesnagyonistechnikaiszempon-
tokkalkezdeniavállalkozásvégig-
gondolását.Azerőnk,teljesítőképes-
ségünk feszített használata akkor
lehetugyanisvalóbancélirányos,ha
mimagunknemhozunklétrefeles-
legesakadályokat.
Amegfelelőésbejáratotttúraba-

kancs,ajólszellőzősegybenvédő
zokni,akényelmesruhadarabok,a
több ponton támaszkodó hátizsák
említésenetánföldhözragadtságnak
tűnhet,deútközbenkiderül,hogyko-
rántsemmellékes:anapihuszonöt
kilométeresgyaloglássoránagondol-
kodás,azelmélyülésnélkülözhetet-
lenfeltételeasérülésmentesség,ater-
hekviselhetősége.
Még így is előfordulhat váratlan

esemény,példáulnálunkisegyAchil-
les-ín-húzódás,amelynekokánkerék-
párraszálltunk.Mielőttvalakiazért
dönteneabiciklistúramellett,mert-
hogyazkönnyebblesz,gondoljameg:
jóvalnagyobberőkifejtéstésfigyelmet
igényelt ezen a módon teljesíteni
másfélszázkilométert,nemszólván
adefektekszintetörvényszerűbekö-
vetkeztemiattitöbbletterhekről.
Mindezekhezképestbőségeskár-

pótlást nyújtott számunkra már a
túra„turisztikai”gazdagságais.Azis-
mertebb(Köthen,Zerbst,Halle,Eis-
leben,Wittenberg)éskisebbtemplo-
mokareformációegy-egymozaikját
tettékátélhetővé,hoztákközelebb.
ACranach családfestményeiközül

különösenmegragadóazutolsóvacso-
rátreformátorokszerepeltetéséveláb-
rázolóalkotás,deaNaumann-múze-
umisigaziesztétikaiélmény.Wettin
hegytetőreépültóvárosnakkilátása,az
Elbamellettiligetesutak,Wörlitzme-
seszépparkja,aSüsserseeésBergitzsee
hűsítővizeegyarántellazító,azérzé-
kekettisztítótapasztalásvolt.

* * *

Mindezhozzájárultahhoz,hogyaza-
rándoklatélményemindinkábbmeg-
élhetőlegyen.Nemúgy,ahogyanter-
veztük:avégiggondolandókérdések,
megbeszélendőtémákgondosanter-
vezettlistájávalindultunkel,deránk
isérvényeslettarégimondás:nem
azarándokformáljaazutat,hanem
azútazarándokot.
A fizikai igénybevétel közepette

irreálissáváltakomolymetafizikai,
avagymélylélektanidiskurzusokfoly-
tatásamenetközbenvagyazestipi-
henések(pihegések…)során.Ehelyett
elértükacsendeket,amegszokottá
váltverbalizálásokhelyettafontosnak
látszó semmiségek kirostálását, a
mindezekutánmegmaradó,valóban
lényegesérzések,gondolatokletisztult
megfogalmazását.Atíznaposútfelére
már megtanultuk megbecsülni az
energiát, amelyet egy-egy mondat,
egy-egymozdulatkívántőlünk.
Ezterősítette,hogyleszakadtunka

korábban nélkülözhetetlennek vélt
hálózatokról:seminternet,semmo-
biltelefonnemkötöttazitthonhagyott
rutinokhoz.Végülmegkönnyebbed-
ve,megerősödve,élesebbésmegér-
tőbbtekintetteltudtunkvisszatérniaz
ezzelnemiskicsitmegváltozottna-
piéletünkbe.
Aszemélyesélményentúlmegfon-

tolandótanulságokatisnyújtottaLu-

therweg.Cseppetsemderűslátvány
voltatemplomoküressége:azisten-
tiszteletekensokhazaihozhasonló,
gyér látogatottságot tapasztaltunk.
Mindeközbenavoltkeletnémetvidék
semaprosperálásjeleitmutatta:akis-
városokbanfiataltalig,közösségiéle-
tetcsaknyomokban,lendületetelvét-
veérzékeltünkazüresgyárak,asok
ütött-kopottház,alassankéntújra-
épülővárosközpontokközött.

Az egyházi kezdeményezések
ugyanakkor a remény, a változtatni
akaráshitéthordozták:atemplomok
éjszakájának koncertjei, a templo-
mokbanberendezettkiállítások(kö-
zöttükazigencsakaktuálisanaBiblia
ésapénztémakörbenszervezett…),a
fiatallelkészekemberközeliségejelez-
te a német testvérek elszántságát a
misszióiparancskövetésére.
MegfontolandósajátosságaaLu-

therwegnekasportésazegyházszer-
vezésösszekapcsolása.Akerékpáros
kultúrafejlettségeösszesemhason-
líthatóamagyarviszonyokkal,depél-
damutató lehet számunkra az is,

ahogyanahelyiközösségekésegy-
házakközösfejlesztéseirévénkiépült
ennek feltételrendszere (Steutzban
példáulmégSzentMiklós-kerékpá-
rostemplomisvan!).
Zavaróhiányosságvoltugyanak-

kor,hogytöbbtemplomotzárvata-
láltunk,valamintazis,hogyazeddig
elteltidőnemvoltelegendőaLuther-
wegbrandjénekbeépüléséreatérség
turisztikaiiparába,információsszol-
gáltatásaiba.Azarándokútcsakeset-
legesenvanjelenahelyigyülekeze-
tekéletében,szolgáltatásaiban,ami

kihasználatlanul hagyott sok-sok
egyházépítési,misszióslehetőséget.
Ahazaiegyházistratégiamegvaló-

sulásán,agyülekezetekerősítésén,tár-
sadalmi szolgálataink fejlesztésén
dolgozvaahiányosságokisjavunkra
fordíthatóismereteketkínálnak.Aza-
rándoklategyszerreazegészségmeg-
őrzésétsegítőmozgás,helyismeret,
hagyományőrzés, környezeti érzé-
kenység,közösségifeladat,lelkiépü-

lés.Akkortudjukfelhasználniazeb-
benrejlőlehetőségeketésarendelke-
zésre álló forrásokat, ha mindezt
együttkezeljük,egybefogjuk.
Ebbenazegyházivezetőkszemé-

lyespéldamutatásukkalissegíthetnek:
biciklizzünk,túrázzunkegyüttagyü-
lekezetirendezvényekre,gyalogosan
és kerékpárral erőpróbát vállalva
együttvigyükelegymáshozazöröm-
hírtKrisztusról!Kössükösszekerék-
párutakhálózatávalisagyülekezete-
ket;azönkormányzatokközreműkö-
déseebbenközöshaszonlehet.
Afiatalokatszólítsukmegazegy-

házialkalmakésrendezvényekkerék-

párosmegközelíthetőségével,temati-
kájával!Tanuljukmegatestedzést,az
egészséges, mértékletes életmódot
használnialelkimegújulástámogatá-
saként.Önkéntesmunkáraadhatle-
hetőséget a vándorok, zarándokok
fogadása,atestvéritalálkozásokmeg-
szervezése.
LegyenmegasajátLuther-utunk,

amelyenasajátrégiónkat,hazánkat,
hagyományainkatmegismervejutha-
tunkelegymáshoz,újraésújraátél-
veazörömhírt!

g Dr.FábriGyörgy

Lu ther út ján – ba kancs ban, há ti zsák kal, ke rék pá ron
b A re for má ció he lye i nek szel le me és a fi zi kai

erő pró ba együt te sen adott le he tő sé get e so -
rok író já nak a ke rü le ti fel ügye lői szol gá lat -
ra ké szü lés ben. A szo ros ka puról és kes keny
útról szóló kon fir má ci ós igé met a ne héz za -
rán dok lat fi zi ka i vá lett me ta fo rá já val meg él -
ve jár tuk be fe le sé gem mel Lutheréle té nek
meg ha tá ro zó he lye it, lel ki épü lést és egy ház -
szer ve zé si ta pasz ta la to kat egy aránt nyer ve.

Luther-szoborláncraverve

AreformátorszülőházaEislebenben

BegyulladtAchilles-ín–azarándokútmellékhatása

JellemzőtájképaLutherwegen
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L u t h E r  é S  

Köztudomású, hogy Luther apja,
Hans Luder (1549–1530)jogipályát
álmodottfiának.Ezértnemkisáldo-
zatothozvataníttattaMártont,aki
felsőbbtanulmányait1501tavaszán
kezdte meg a híres német
egyetemvárosban,Erfurtban.
A középkori egyetemek

négy fakultásra tagolódtak:
bölcsészeti, teológiai, jogiés
orvosi karra. A bölcsészkar
(facultasphilosophia) elvégzé-
sevoltabelépőahhoz,hogy
valakiamagasabbfakultások
egyikénteológiát,jogotvagy
éppenorvostudománythall-
gathasson.
Az ifjúLuther 1502. szep-

tember végén szerezte meg
bölcsészeti tanulmányainak
elsőfokozatát(Baccalaureus
– „borostyánosság” – vagy
Baccalaureatus), majd egy
újabb év elteltével aLitenti-
atust. Ezt követően docens-
kénttovábbikétévetkellettta-
nítania, és legalábbharminc
disputáción(tudományosvitán)kel-
lett részt vennie ahhoz, hogy el-
nyerhesseabölcsészkarzárófokoza-
tát,aművészetekmestere–Magis-
terartium –címet.
Lutheramagisztericímmegszer-

zéseután(1505januárja)apjautasí-
tásánakéselvárásánakmegfelelően
vágott bele a jogi stúdiumokba.A
stotternheimiélményazonban–Pál
apostolhozhasonlóan–alapjaiban
változtatta meg a fiatalember to-
vábbiéletét.
BelépveazÁgoston-rendiekszer-

zetébe,hamarfelfigyeltekkülönleges
képességeire.1507.április4-énavat-
tákszerzetespappáazerfurtikated-
rálisban.Ebbenazidőszakbantör-
tént,hogyarendáltalánoshelynöke,
JohannvonStaupitz(1465–1525)–
Gutenberg gyorsanterjedőtalálmá-
nyának köszönhetően – Bibliákat
küldött szét a rend kolostoraiba.
Egypirosbőrkötésespéldánytmaga
Lutheriskapott.RövidesenaSzent-
írás lett legdrágábbolvasmányává,
amelyreúgytekintett,mintazéletés
azigazságegyedüliforrására.
Nemkellettsokatbiztatni,hogy

folytassatanulmányait,immárateo-
lógiaikaron.Lelkivezetője,Staupitz
anemrégalapítottwittenbergiegye-
temreküldte,hogyottvégezzeela
teológiaiStudiumGeneralét,mely-
nek tananyagaaz évszázadokalatt
mitsemváltozott:aSzentírás,ako-
raiegyházatyák,WilhelmvonOck-
hamműveinekésPetrusLombardus
Szentenciák című rendszeres mű-
vénektanulmányozásaéselőadása.
Luthertazalapfokozatokmegszerzé-
sétkövetően(1509.március–Bac-
calariusbiblicus, október–Bacca-
laureussententiarius)visszarendel-
tékErfurtba.
Akövetkezőkétesztendőpontos

eseménysoramáigvitatottakutatók
körében. Egy azonban bizonyos:
1511-benLuthertújraWittenbergben

találjuk,aholahíresfeketekolostor
tornyánakmásodikemeleténvégre
sajátszobátkapott.Teológiaitanul-
mányai végeztével (Baccalaureus
formatusés Litentiaubiquedocendi)

–újracsakStaupitzutasítására–vé-
gülisjelentkezettadoktorifokozat
megszerzésére,melynekmegállását
követően1512.október19-énavatták
ateológiatudomány(ésnemaBib-
lia!)doktorává(Doctortheologiae).
A16.századelejénmégritkaság-

nakszámított,hogyvalakialighu-
szonkilencévesenmárdoktorifoko-
zattal bírjon. Általában tíz-tizenöt
évesprofesszorságelőztemegegy-
egydoktoricímelnyerését.
Talánnemmindenkitudja,hogy

Luthernek,mintmindenjelöltnek,a
doktorráavatásalkalmávalegyúttal
eskütiskelletttenniearómaiegyház-
raésarra,hogysohanemfogtévta-
nokathirdetni.
Vajonmitérezhetettakegyelmes

Istentkeresőifjúszerzetestanár,aki-
nek diákévei, szerzetesi életvitele
tisztaságról,határozottságrólésel-
szántságróltanúskodik,amikorta-
nárként a Szentírást magyarázva
ráébredtkoraegyházánakvisszássá-
gaira?Vajonmitélhetettátahíres
wormsibeszédét (1521.április18.)
megelőzőéjszakán,amikorazaddig
megjelent,ámRómaáltaltévtanítás-
nakítéltirataivalkapcsolatbanaje-
lenlévőmagasrangúegyháziésál-
lamivezetőkcsakegyetlenszótvár-
tak tőle: „Revoco” („Visszavo-
nom”)?!…
Végülne feledjükaztsem,hogy

Lutherszókimondó,határozottbib-
likuslátása,véleményeésazegyház-
bóltörténtkiátkozásaellenérehiva-
talosansohanemlépettkiakatoli-
kusegyházból.Sőtéletevégéighitt
abban,hogysikerülazellentétesné-
zetektisztázásárahivatottreformzsi-
natösszehívása,ésazon–egykortett
doktoriesküjéhezhíven–tisztázhat-
jamagát.Sajnoseznemígytörtént,
satridentizsinat(1545–1563)vala-
miegészenmásthozott,deezmár
egymásiktörténet…

g Dr.BlázyÁrpád

Az „es kü sze gő” dok tor
Ötszázéveavatták

ateológiatudománydoktoráváLutherMártont

b Az Ágos ton-ren di szer ze tes, LutherMárton teo ló gi ai ta nul má nyai be -
fe jez té vel spi ri tu á li sa, Staupitz uta sí tá sá ra tet te le a dok to ri vizs gát,
mely nek meg ál lá sát kö ve tő en 1512. ok tó ber 19-én avat ták dok tor rá.
Aláb bi írá sunk kal er re az ese mény re em lé ke zünk.

Mindezeknekazátgondolásátsegí-
tettékazelhangzottbibliatanulmá-
nyok,areggeliáhítat,illetveazelő-
adások,azezeketkövetőbeszélgeté-
sekésazúrvacsoraosztásonelhang-
zottigehirdetés.
A mostani nyugdíjas generáció

tagjait összeköti – talán a jelenleg
szolgálókénálisjobban–amúltjuk.
Többségükaháborúutániébredés
közvetlen vagy közvetett hatására
indultlelkésziszolgálatra,azévfolya-
mokatateológiánegyütttöltöttötév

ésszolgálatiidejükkülsőésbelsőne-
hézségei–akülönbözőségeikellené-
reis–szorosabbrazárták.Sokakö-
zösemlékük.Ezeketnemazértadják
tovább,hogynosztalgiázzanak,ha-
nem – ahogy egyik lelkésztársunk
Martin Bubert idézve mondta –:
„Aztbeszélikel,amitmegéltek,ésa
megélthitenerősödtek.”
Boncolgattuk,hogyanlehetettel-

indulnireménységgelabizonytalan
jövőfelé,vállalnia„tisztesszegény-
séget”, a külső veszélyekkel való

szembenézést. Ez amúlt nemcsak
egyesekélettörténete,hanemegyhá-
zunkközelmúltjánakkrónikájaalul-
nézetből.Talánhitelesebb,mintsok
utólagosértékeléseennekakornak.
Ajelenhelyzet isösszefűzieztage-

nerációt.Kérdéseksokaságamerült
felezzelkapcsolatban,hiszennem
könnyűátülniapapipadbólagyü-
lekezetipadba,prédikátorbóligehall-
gatóvá lenni. Próbáltunk feleletet
adniezzelkapcsolatbanisakérdések-
re:Maradjon-eanyugdíjaslelkésza
volt gyülekezetében, vagy költöz-
zönmáshova?Van-epapiszolgálat
szószékiszolgálatnélkül?Megnövek-
szik-eszámunkraazimádságháttér-
szolgálata? Hogyan lehet legyőzni
belsősérüléseknélkülazokatazaka-
dályokat,amelyekazutánunkkövet-
kező lelkésznemzedéktől elválasz-
tanak?
E kérdések megválaszolásához

soksegítségetadottazIllésésElize-

A „ne gye dik egy ház        
b Nem zsi na ti dön tés hoz ta lét re, GáncsPéter püs pök ne vez te a ne gye -

dik egy ház ke rü let nek az egy há zunk ban élő nyug dí jas lel ké szek né pes
tá bo rát. Őket hív ta or szá gos egy há zunk ok tó ber 16–18. kö zött Rév -
fü löp re, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba egy más sal
és egy há zunk ve ze tő i vel va ló ta lál ko zás ra, ta pasz ta lat cse ré re. Több
mint har min can jöt tünk össze a kon fe ren ci án, hogy meg osszuk egy -
más sal a múlt ta pasz ta la ta it, je len hely ze tünk prob lé má it, éle tünk és
egy há zunk jö vő jé vel kap cso la tos re mény sé gün ket. 

b Negy ven év nyi szol gá lat után, a
nyug díj kor ha tárt el ér ve au gusz -
tus vé gén tar tot ta bú csú-is ten -
tisz te le tét EszlényiLászló cso -
má di lel kész. A min den na pos
szol gá lat ugyan vé get ért szá má -
ra, de a lel kész és gyü le ke zet kö -
zöt ti, már-már csa lá di kap cso lat
nem. A Pest me gyei, majd nem
szín tisz ta evan gé li kus fa lu hí vei
ugyan is – kö szö ne tük je lé ül – a
temp lom és pa ró kia mel let ti tel -
ket négy év ti ze den át hű sé ge sen
szol gá ló lel ki pász to ruk nak aján -
dé koz ták. A tel ken épült új lak -
ban lá to gat tam meg az im már
nyug dí jas „ti szi bát”.

– Miért épp a lelkészi hivatást
választotta?
–Nemlelkészcsaládbólszárma-

zom.Édesapám,EszlényiGyula jo-
gászvolt,mégisnekiköszönhetem,
hogybelőlemlelkipásztorlett.Kis-
gyerekvoltam,amikoracsaládunkat
kitelepítették.Éshogymégjobban
megkeserítsék az életünket, édes-
apámatBékéscsabakörnyékérevit-
tékútkaparómunkásnak.
Ennekellenéreaszüleim–külö-

nösképpenédesapám–szeretettel-
jesenviselkedtekazőketkitelepítő
hatalomembereivelésazújszom-
szédokkalegyaránt.Engemezama-
gatartásannyiralenyűgözött,hogy
elkezdtem vele beszélgetni erről.
VálaszkéntJézusróltetttanúságot.
Igaz,hogyutánasohatöbbetnem
hoztaőtszóba,deahogyanazéletét
élte,ésmindaz,amittett,olyanjé-
zusi volt,hogy számomra indítást
adottalelkészipályára.
–Ateológiaiévei1965és1970kö-

zéestek.Milyenemlékeketőrizabból
azidőszakból?
–Nagyonsokjót.Szintelubickol-

tamafeladatban,amikorgyülekezetek-
bemehettemszuplikálnivagyhelyet-
tesíteni.Ennekköszönhetőenismertem
megakésőbbifeleségemetis–egyév-
folyamtársamnak,WeltlerRezsőbará-
tomnakkellettvolnakimennihelyet-
tesítőszolgálatotvégezniVáckisújfa-
luba,devalamioknálfogvaőnemtu-

dottmenni,ígyengemkértmeg.Ott
találkoztunkelőszörErzsikével.
Ateológusévekalattnemcsakis-

tentiszteletekettartottamsokat,ha-
nembibliakörösalkalmakatis.Vezet-
tempéldáula rákospalotai ifjúsági
kört,majdBenczeImre bácsikérésé-
reakelenföldiifjúságotispásztorol-
hattamegydarabig.
–Ahittudományiakadémiaelvég-

zéseutánkövetkezettkétévsegédlel-
késziidőszak.
–Úgyvan.Ezazénesetembenkü-

lönlegesvolt.Abbanazidőbencsak
esperesmellettvagyPécsett,Balikó
Zoltánmellettlehetettasegédlelké-
sziidőszakoteltölteni.Önállóannem
kerülhetettgyülekezetbeegyfrissen
végzett lelkész.Engemviszontaza
megtiszteltetésért,hogyaSoltvadkert
melletti Bócsára helyeztek ki, ahol
egyedülláttamelalelkészifeladato-
kat.Felettesemakecskemétiesperes,
GörögTibor volt.Havontaegyhétvé-
génKecskeméten,illetveannakszór-
ványaibankellettszolgálnom,Tibor
bácsinakpedigrendszeresenbekel-
lettszámolnomafeladataimról.Pres-
biteriüléstperszeönállóannemtart-
hattam.Azadminisztrációsmunká-
ban,zárszámadásokkészítésébenna-
gyonnagy segítséget kaptamédes-
apámtól,tudniillikezeketateendőket
ateológiánnemtanították.
–Édesapjaugyanisakkormárfon-

tostisztségekettöltöttbeazegyházban.
–Amikorenyhültkörülötteakite-

lepítésutániszorítás,őisodaköltöz-
hetetthozzánk,Maglódra.Minden
vasárnapottvoltunkatemplomban,
agyülekezetpedigannyiramegszeret-
teőt,hogyhamarosanmegválasztot-
tafelügyelőjének.Kétévenbelülegy-
házmegyei felügyelői tisztséggel is
megtisztelték.
Akkoriban nem sok jogász volt

egyházunkban, így amikor Káldy
Zoltán püspöklett,őtkértefeljog-
tanácsosnak.A1966-oszsinatjogiré-
szétővezettevégig.
–AlelkészvizsgautánkerültLel-

készúrCsomádra?
–Igen.AcsomádiszületésűLu-

csánMárton szolgáltittelőttemhar-
mincévig.Káldypüspökegyfiatal,
energikuslelkésztakartideküldeni.

MivelBócsakörnyékérőljóhíreket
kapottfelőlem,aztgondolta,teszve-
lemegykísérletetCsomádon.Ketten
voltunkjelöltekazállásra,deamá-
siklelkészvégülisnemvállalta,így
énjöttemide.
Kétszer-háromszor prédikáltam

itt,majdkijöttazakkoriesperes,Det-
reLászló, ésmegkérdezteagyüleke-
zetvéleményét.Őkmegvoltakvelem
elégedve,mondván,hogyjól,deleg-
inkább jó hangosanprédikáltam…
–Tudom,hogynyugdíjbavonulá-

sávalnagyváltástörténtaminden-
napjaiban.Ahogyanfogalmazniszo-
kott,eddigagyülekezet-gyülekezet-
család volt a sorrend az életében,
mostantól pedig a család-család-
gyülekezetajellemző.Nemvoltteher
egy„üvegfalú”parókiánélni?
–Nekem–illetveafeleségemmel

együttnyugodtanmondhatom:ne-
künk–ezvoltatermészetes.Soha
semmirenemmondtamnemet.Hoz-
zánkbármikorbármilyengonddaljö-
hettekagyülekezeti tagok.Volt rá
példa,hogyhajnalinégykorhívtak
egyhaldoklóhoz.
–Úgyhallottam,eztabizalmatit-

teniszolgálatamegkezdésénekmára
másnapján elég rendhagyómódon
alapoztameg…
–Atrágyadobálásragondol?Mi-

korátmentemaszomszédba,Zsuzsi
nénitsírásközbentaláltam.Megkér-
deztem,miabaj,őpedigegykocsi
trágyáramutatott.Aférjedolgozni
volt,ésnemakadtsenki,akiledobál-
tavolnaaszállítmányt.Megkérdez-
tem,hovakellledobálni,majdkértem
tőleegyvillát,ésnekiálltam.Életem-
ben először csináltam ilyet – ezt
perszenemmondtammegneki–,
lassabbanisment,izomlázamisvolt
utána,denéhányóraalattkészvol-
tamvele.Másnaprahírement,hogy
milyenlelkészérkezettafaluba.
–EszlényiLászlótCsomádonna-

gyonsokházbancsaládtagnaktekin-
tik, aki örömeikben és bánataik-
banegyarántosztozik.Ezabizalom
voltazalapjaannak,hogyaz1990-
esönkormányzativálasztásonLel-
kész úr nyerte el a polgármesteri
tisztséget?
–Aztmondtákacsomádiak,hogy

„Kéz ben és kéz bő      
InterjúEszlényiLászlónyugal       
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g LászlóVirgil

„Neigazodjatokevilághoz,hanem
változzatokmegértelmetekmegúju-
lásával,hogymegítélhessétek:miaz
Istenakarata,miaz,amijó,amine-
kitetszőéstökéletes.”(Róm12,2)
Ennekaz igénekvanegysajátos

kapcsolódási pontja a reformáció
ünnepéhez. Mégpedig az, hogy a
Vulgatában, azazalatinnyelvűBib-
liában,ebbenaversbenugyanannak
areformare latinigénekaragozott
alakjaszerepel,amelyszócsaládhoz
magaareformatio szóistartozik.Mi-
lyenösszefüggésben?
Azapostolrámutatarra,hogyér-

telmünkmegújulásaszükségesah-
hoz,hogyhelyesenítélhessükmeg,
miIstenakarata.Ezamegújulásare-
formáció.AmegújulásazIstensze-
rinti gondolkodásmódhoz való
visszatérést jelenti, korrekciót je-
lent. Állandóan korrigálnunk kell
gondolkodásunkat,azélethezvalóvi-
szonyunkat, beállítódásunkat, hi-
szen„avilág”,anagykorrumpátoroly
könnyedén magához idomít ben-
nünket,hogyesetlegmégészresem
vesszük.Vagyhaészrevesszükis,ily
módon „korrumpálva lenni” sok-
szorkényelmesebbnekéskelleme-
sebbnektűnik,mintsemegészéle-

tünkbenakeresztetfelvállalvakrisz-
tusiönmegtagadástgyakorolni.
SørenKierkegaard, anagy19.szá-

zadidánevangélikusteológusígyfo-
galmazpontosanerről:„Ó,haazem-
ber örömben és boldogságban él,
vagylegalábbisvanmitatejbeaprí-
tania,akkorperszeszívesenolvasgat
–talánmégbeszélgetis–ilyesmiről,
sőtközbentalánnéhánykönnycsep-
petishullat:szívelegmélyénmégis
nyugalomtöltiel,hiszenbeszédetár-
gyaőtmagátegyáltalánnemérinti.”
Kierkegaard szerint minden baj

gyökerét a kereszténységben ez a
lapidárismondat,ezalehetetlenál-
talánosításfejeziki:„Mimindkeresz-
tények vagyunk.” „Annak a hitnek
ugyanis,amelyaJézusKrisztusban
megjelent paradox isteni valóság-
banvalóhit,amelyetsemmiféleem-
beri erőfeszítéssel, gondolati vagy
akaratimegoldássalnemlehetsem
felfogni,semmegközelíteni,csupán
azegzisztenciálisugrássallehetben-
nerészesülni,azégadtavilágonsem-
miközeahhozagondolattalanéské-

nyelmes komfortkereszténységhez
(»limonádékereszténységhez«),
amellyel az átlagpolgár, a teológiai
professzor, a püspök megpróbálja
»Istentboldoggátenni«.”
Aztgondolom,különlegeszama-

ta van Kierkegaard gondolatainak
most,areformációünnepén.A16.
századbanLuther azistenhitetüdvös-
ségbiznisszésilányítóbúcsúcédulák
ellenifellépésévelugyanúgyegylát-
szatkereszténységgel szemben lé-
pettfel,amikorazegyedülüdvözítő
JézusKrisztusbavetettélőhitfontos-
ságárahívtafelafigyelmet.Arefor-
mációtehátazértelemmegújításá-
val indult el, annak felismerésével,
hogymiisazevangéliumlényege,és
miIstenvalódiakaratafelénk:„Az
igaz ember pedig hitből fog élni.”
(Róm1,17)
„Ecclesiasemperreformandaest”,

azazazegyháznakállandóanreformá-
cióra,megújulásravanszüksége.Bár
ezajólismertkifejezés17.századihol-
land reformátusoktól ered, mégis
ízig-vériglutherigondolat.Nemmás-
rólvanittszó,mintannakalutherifel-
ismerésnekéselvnekaközösségreva-
ló alkalmazásáról, hogy keresztény
emberként naponkénti megtérésre
vanszükségünk.Hanemezttesszük,
akkor „mintakeresztények” helyett
szerepet játszó „mintha-kereszté-

nyekké” leszünk, ahogy a 19.
századidánevangélikusságotés
egyházat Kierkegaard csípős
kritikájajellemezte.
Evangélikus hívőként mit

jelentmanekünkaz,hogya
reformáció,alutheriörökség
azéletünknekazidentitásun-
katésgondolkodásmódunkat
alakítóés formálórésze?Ha
errecsaka„minemvagyunk
katolikusok”sztereotipönde-
finíciójaugrikbe,illetvehaval-
lásosságunkafogyasztóitár-
sadalombasimulókispolgári
létünknekpusztánjólmegszo-
kott színfoltjává degradáló-
dott, akkor érdemes sürgő-
sen elgondolkodnunk Kier-
kegaardszavain.
Evangélikusnaklenniannyit

tesz,mint az evangéliumból
élni; kereszténynek pedig:

Krisztushoztartozni.Lutherhevesen
tiltakozott az ellen, hogy követői
magukat lutheránusnak nevezzék.
NemLuthertkellkövetnünkugyan-
is, hanem Jézus Krisztust. Luther
minden igyekezetével őrá mutat,
csakúgy, mint Keresztelő János a
valószerűtlenülhosszúrafestettmu-
tatóujjávalMatthiasGrünewald al-
kotásán,ahíresisenheimioltárképen.
Haméltóképpenakarjukmegün-

nepelniareformációünnepét,azthi-
telesencsakúgytehetjükmeg,hako-
molyanvesszükPálapostolbuzdítá-
sát:„Neigazodjatokevilághoz,ha-
nemváltozzatokmegértelmetekmeg-
újulásával,hogymegítélhessétek:mi
azIstenakarata,miaz,amijó,ami
nekitetszőéstökéletes.” Ígyleszünka
világfiaibólavilágosságfiaivá.
EbbensegítsenmegminketIste-

nünk!

Aszerzőevangélikuslelkész,azÉsza-
kiEgyházkerületPüspökiHivatalá-
nakteológiaireferense

A re for má ció 
és értelmünk meg úju lá sa

nemtudnakmástelképzelnivezető-
jüknek,elsőpolgármesterüknek.
–Hogyantudtaösszeegyeztetnia

polgármesterimunkátalelkészihi-
vatással?
– Nem emlékszem olyasmire,

hogyafaluvezetőjekéntolyattettem
volna,amitlelkészkéntnetettemvol-
nameg.Sőtaztkell,hogymondjam,
többolyanlelkészijellegűszolgála-
tottudtamelvégeznipolgármester-
ként, amelyet „csak” lelkipásztor-
kéntnemtudtamvolna.
–Időbenhogyanfértbeleazéleté-

beezakétfélefeladatkör?
–Afeleségemnélkülsehogysem

sikerültvolna.Azőhűségessegítsé-

geadottmindigbiztoshátteretafel-
adataimelvégzéséhez.Őazúgyneve-
zetthivatásospapnéksorábatartozik,
vagyisnemvoltmásállása,leszámít-
vaakántoriszolgálatot.Amikoragyü-
lekezetivagyönkormányzatidolgok
miattnemvoltamitthon,ahívekapa-
rókiáraakkoris jöhettek,őfogadta
őket,sokszorintézteazügyeiket.
–1994-benegybetegségváratlanul

sokmindentmegváltoztatottazÖn
életében.

–Semmielőjelenemvoltannakaz
agyvérzésnek,mintderültégbőlavil-
lámcsapásérkezettegyszombateste.
AkkorlátogatottTőkésLászló reformá-
tus püspökŐrbottyánba, és engem
kértekfelafogadására,egyigehirde-
tésreésimádságra.Erreaszolgálatra
nagyörömmelkészültem,sajnosmég-
sem tehettem eleget a felkérésnek
másnap,mertakkormáravácikórház-
banfeküdteméletéshalálközött.
Az Úristen külön ajándékaként

éltemmegeztabetegséget,illetvea
következményeit–hetvenötszáza-
lékban megvakultam az agyvérzés
után,ésazótacsőlátásomvan.
–Ajándéknak?Miért?!

–Azótasokkalnyugodtabbéski-
egyensúlyozottabbvagyok,mertegy
csomódolgotnemlátok.Ezáltalnem
vagyokideges,ésnembosszankodom.
Igaz,sokjócikketéskönyvetsemol-
vasok,csakannyit,amennyiaszolgá-
latra készülésemhez szükséges, vi-
szontrengetegszemetetsemnézeka
tévében,amellyelcsakazértékesidőt
töltenémfölöslegesen.
Akórházutánháromnegyedévig

tartottarehabilitáció,ezalattrenge-

teget látogattam. Úgy jelentettem
bemagamacsaládoknál,hogyegy
betegtestvérmegyelabetegtestvér-
hez. És azt vettem észre, hogy a
gyülekezeti tagok még bátrabban
mondták el a gondjaikat. Tudták,
hogymostmáráttudomélniabe-
tegségekkeléskórházikezelésekkel
kapcsolatosfélelmeiket.
– Négy évtizedes aktív lelkészi

szolgálatértvégetidénősszel.Acso-
mádiakszerettékvolna,hogyhűséges
lelkészük és papnéjuk, aki egyben
kántoruk,továbbraisaközösséghez
tartozzon. Ennek érdekében telket
ajándékoztakÖnöknek.
–Azéletembenállandóanmegta-

pasztalhattam,hogyénIstenkezé-
ben,majdkésőbbacsaládunkacso-
mádiakkezébőlélt.Úgyvoltamitt
negyvenéviglelkész,hogylényegé-
benegykeresetből,alelkészifizetés-
bőléltünk,miközbenakétgyerekün-
ket fel tudtuk nevelni, iskoláztatni
tudtuk,éssemmibennemvolthiá-
nyunk.Ezcsakúgylehetett,hogyso-
hanemzárultbeacsomádiakkeze,
hanemmindigcsakadtak.
–Pedigaviszonylagkisevangéli-

kusgyülekezetekközétartozikacso-
mádi.
–Ésnemisazanyagilaglegerőseb-

bekközé.Aztnemmondhatom,hogy
alegmelegebbszívű,mertatöbbigyü-
lekezetetnemismerem,deaztbizto-
sanmondhatom,hogyszlovákajkú
gyülekezet tót gyökerekkel, amely
nehezenfogadjabeazidegent.Ámha
egyszerbefogadják,akkorúgyszere-
tik,mintacsaládtagjukat.Énpedigitt,
Csomádoncsaládtagvagyokafelesé-
gemmelésagyermekeimmelegyütt.
–Hamáracsaládnáltartunk:lá-

nya,Györgyióvónő,ésnemismelles-
legazújpestigyülekezetpresbitereés
egyikgyermekmunkása;fiapediglel-
kész.Milyenútravalóttettazsákjá-
ba,amikorÁkos elindultalelkészi
szolgálatra?
–Akaromhinni,hogyaszolgálat

örömét.Hogyaznemmegterhelő,és
nemfélnikelltőle,hanemfelszaba-
dultanállniafeladatokhoz,mertaz
Úristenazövéitmindigmegáldja,és
sohanemhagyjaegyedül.
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us történetét feldolgozó bibliata-
nulmány.Csakzárójelbenjegyezte
megazelőadó,hogya„tüzesszekér”
sokproblémátmegoldott.Többek

között az előd-utód kérdését. A
kérdés mai megoldása azonban
nemcsakanyugdíjaslelkészekköz-
érzetétérinti,hanemegészegyhá-

zunknak haszna vagy kára szár-
mazhatbelőle.
Abeszélgetésekbenaziselőkerült,

hogyan tekint a nyugdíjas lelkész-
nemzedékajövőbe.Azestibibliata-
nulmánybanSimeontörténetétbon-
colgattuk.Példáulszolgálhat,hogyő
életevégénsemvesztetteelIstenbe
vetettreménységét.Tudottvárni,és
Istenigazoltareménységét.„Meglát-
ta”,amitremélt.Alátás,afényhelyé-
retesziadolgokat–hangzottazige-
magyarázatban.
Adná Isten, hogy mi is ezzel a

fénnyelmegáldvatekintsünkelőre,fel-
fedezveéletünkbenésegyházunkjö-
vőjébenIstensokszorrögös,decélhoz
vezetőútját.Eztareménységeterősít-
hetjükakövetkezőnemzedékbenista-
pasztalatátadással,ahogyeztLukács
evangélistaistette,mikorutánjárás-
sal,hitelesenigyekezettátadniIstenjó
hírét,mikormegírtaazevangéliumot.

g SárkányTiborné
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Slovenská príloha
Stranuzostavila:HildaGuláčiová-Fabuľová

Legenda hovorí, že v elsasskom
Mühlhausenestálakedysislávnaka-
plnka,vktorejBožieslovokázalisa-
mívýznamníkazatelia.No,raz,keď
vytrhlidoElsaskaFrancúzi,kaplnku
spolovicezrúcali.Kedženebolavôľa
obnoviťju,takjupredali.Novýma-
jiteľbolusilovnýčlovek.Uskladnilsi
v nejslamua senoa zriadilkováčs-
kudielňu.Vnejkula ukovanépred-
metypredávala zarábal.Porokoch
sijedenfarárspomenul,ženiekedy
tobolkostola nedalomutopokoj.
Šielzakováčoma bývalúkaplnkuod-
kúpil.Povyhadzovalz nejslamua se-

no.Zrušilkováčskudielňu,odstrá-
nilodtiaľvšetko,čotamnepatrí,aob-
noviloltári kazateľňu.Opäťsav nej
začalo kázať a veriaci tam spievali
a slúžiliHospodinovi.Tentopríbeh
možno pripodobniť k cirkvi a re-
formácii.Starokresťanskú apoštol-
skú cirkev ľudia poškodili.Miesto
Božieho slova ju naplnili slamou
a senom ľudských bludov a pá-
pežskýchvýmyslov.Namiestosvia-
tosti Večere Pánovej, v ktorej sa
ľudom dostávalo spasiteľnej Božej
milosti,zriadiliv nejdielňunadob-
réskutkya zapeniazepredávaliod-

pusteniehiechov.MartinLutherzis-
til,žez cirkvisastallenobchod,pre-
stávaslúžiťpôvodnémuúčelu.Nepo-
stavilvšaknovúcirkev,lenjuobno-
vila očistilodľudskýchbludova vý-
myslov. Na základe Božieho slova
z nej povyhadzoval všetko, čo do
nej nepatrilo-seno i slamu ľudskej
múdrosti,kováčskudielňudobrých
skutkova obnovilkazateľňu,abysa
z nejkázaločistéBožieslovoa oltár,
priktorommohliveriacidostaťod-
pustenie hriechov z milosti skrze
vieru.

g M.K.

  čo je reformácia?

Charakteristické črty osobnosti
evanjelikaalebočojetypickyevan-
jelické.Apoštol Pavel predstavuje
korintskýmkresťanomkresťanský
spôsobživota.Taký,kuktorémusa
nanovoprihlásilareformáciaa kto-
rýsmesiosvojiliakoevanjelický.
1.Úplneprvoradýmznakomjevzťah
kmilostiBožej.Evanjelikvie,žežije
z nejakochudobnýz bankovéhoúč-
tu,ktorý mu otvoril Otec nebes-
ký(svojdávnopremŕhal).Účtu,na
ktorom sú vložené také hodnoty,
akoláska,radosť,pokoj,zhovieva-

vosť,nežnosť,vernosť,zdržanlivosť.
Tohovediekpokoreavylučujepý-
chu.Nikdytútomilosťnezneužíva,
neberiejunadarmo,alerozhojňuje
arozdávaju.Vie,žejetodrahámi-
losť, poznačená utrpením a krvou
BožiehoSyna.2.Jehosprávaniesa
nesievznameníslov„terazječasprí-
hodný”.Naslová„predtým”a„po-
tom”zabudol.Žijeaktívnevprítom-
nostivmociKristovej.3.Nikomuv
ničomnedávadôvodnapohoršenie,a
predsa vznáša rozruch všade tam,
kde je mŕtvo, spánok, nedbalosť,

povrchnosť, nevera… 4. V ďalších
veršoch predstavuje apoštol pod-
robnýaobšíršenýopisevanjeliových
vlastností.Spomeniemaspoňjednu:
akosmutní,alevždyveselí.Skresťa-
nom-evanjelikom je radosť spolu-
nažívať,lebojevždyveselý,dokonca
ajvtedy,keďmusrdcesmútiaplače.
Toneznamená,žemáústaneustále
roztiahnutédoširokéhoúsmevu,ale
jehosprávaniejeplnéradostnejná-
deje,pretoževidí„zahorizont”prí-
tomnýchdní.(Zj.21,3-5.)

g JozEfGrExa

Pa miat ka re for má cie
2.Kor.6:1-10.

„KtorýchmocBožiazachovávavierunaspasenie
pripravenézjaviťsav poslednomčase…“(1.Pt.1:5.)

Luthertútopieseňnapísal–atoslo-
vá i melódiu,niekedymedzi rokmi
1527a 1529.Základnýnámetprevzal
zoŽalmu46.Vôsmoma tiežv zá-
verečnom dvanástom verši stojí:
“Hospodinzástupovjes nami,Boh
Jákobov,hradnášnedobitný.“
Nakoncistredoveku,keďLuther

žil,sivšetciuvedomovalivojenskú
mockamennýchpevnostía hradov
(pretožeužv tejdobepoznalistrel-
nýprachi kanon).Luthersasámpo
wormskomsnemev roku1521musel
akovyhnanecpodkliatbouskororok
skrývaťnahradeWartburg.Jeprav-
depodobné, ženeskôr, keď skladal
pieseňHradprepevný,samuvyba-

voval obrázok vysokých a masív-
nychhradiebWartburgu,zaktorý-
mivtedynašielbezpečnýúkrytpred
nepriateľmievanjelia.Luthervosvo-
jej piesni trefne premietol všetky
pozemskéhrozbya útrapy,oktorých
hovorí46.žalmdoduchovnejoblas-
ti.Kresťanovýmnepriateľomtotižnie
jeanitakprírodnápohromaalebo
politickýprevrat,ikeďfyzickénebez-
pečenstvo,choroby,nehodya ďalšie
spoločenskénepríjemnostičloveku
strpčujúživota vyvolávajúv náspo-
city neistoty a ohrozenia. Predsa
však,najväčšímnepriateľomostáva
„tenstarýnepriateľ“,satan.
Keď sa mal Luther stretnúť

v Augsburgus tými,ktorímalimoc
a svojupravdupostavilinadevanje-
lium,jehopriateliahovarovali,žeho
odsúdiaa upália.No luthernašiel
pevnú pôdu pod nohami v uiste-
niach svojho Pána.Odpovedal: “I
v Augsburgu,uprostredsvojichne-
priateľov, kraľuje Kristus.“ Luther
moholprísťo životi o česť.Alene-
moholprísťo vieru,ktorúmudáva-
loevanjeliuma vďakaktorémumal
podielnavečnomživote.
HradprepevnýjePánBohnáš.U

Neho je ochrana pred „kniežaťom
tohtosveta,ktoréhoi len„slovíčko“
Písmaporazí.

g M.Kováčiková

hrad pre pev ný je Pán Boh náš 

Hľa,Hospodine,cirkevhnije,
koltelaovíjasahad
i vlcidraví,mnohézmije
zožierajútelo,polnocbije
pastierizlí,nepasústád.

A vrahakrutárukavšade
rozsievasvojusmrtnúsieť,
ach,koľkédušehynúv hlade
poSloveprahnúcžízniav smäde,
tmyobkľúčilicelýsvet.

Čočiniť,Hospodine,Bože,
keďdušav žializovretá?
Vzkries,pomôžv tejtosmrtihrôze,
v ohnivomzjavsa,Pane,voze,
byprišlaTvojaodveta.

Dajsilyk boju,TvojhoDucha
podoprisvojímramenom,
doSlovapravdyoblečrúcha,
byvstalamnohádušahluchá,
zasiahnipravdyplameňom.

Môjživotv Tvojejruke,Pane,
takidemsmeles šelmouv boj,
lenTvojavôľanechsastane,
hoc’pôjdemv súženía hane,
ó,Pane,všetkyranyzhoj.

J.PotúčEk

Lut he ro va mod lit ba

Lut he ro va ruža
VlastnýerbMartinaLutheraprijalaEvanjelickácirkevaugsburgskéhovy-
znaniazasvojinštitucionálnyznak.Tvoríhočiernykrížv červenomsrdci,
lebokrížsíceumŕtvuje,aleponechávasrdcujehofarbu.Srdcejeponorené
v bielejruži,lebovieradávapokoj,radosťa potešenie.Bielasymbolizujefar-
buanjelova DuchaSvätého.Ružasanachádzav belasompoli,symbolizu-
júpriestornebeskejoblohy,leboradosťv Duchua vovierejepočiatkomne-
beskejradosti.Belasépolelemujezlatáobruč,dokumentajúcanebeskébla-
hoslavenstvo,kroréjevečné,bezkoncaa vzácneakozlato.Znakjevýrazom
vyznania:Spravodlivýz vierybudežiť.
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„Náladvanabocsánat,ezértfélnek
téged.” (Zsolt130,4)

Szentháromságünnepeutána22.hé-
tenazÚtmutató reggeliéshetiigéi
abűnbocsánatotmintakegyelmesIs-
tentettét(lásdÉzs55,7)ésazIsten
félelmétmintahálásemberválaszáttárjákelénk.Istentfélnünk,szeretnünk
kell,ezértjárjunkelhívásunkhozméltóan–megbocsátásban!„Ahogyankö-
nyörülazatyaazőfiain,úgykönyörülazÚrazőtfélőkön.”(Zsolt103,13;LK)
JézusbanöltötttestetevilágbanIstenbűnbocsátószeretete.„Üdvösségés
szabaduláskelyhétveszem,ésazÚrnevéténekelem.”(GyLK750)„…mert
azÚrnálvanakegyelem,ésgazdagő,megtudváltani.” (Zsolt130,7)Péter
gyakorlatikérdése:„Uram,hányszorvétkezhetellenemazénatyámfiaúgy,
hogyénmegbocsássakneki?Méghétszeris?” Jézusörökérvényűszavai:„Nem
aztmondomneked,hogyhétszer,hanemméghetvenszerhétszeris.” (Mt18,21–
22)Ésreformátorunkiseztmondja:„Abűnbocsánatnaknincsensehatá-
ra,semértéke.Krisztus–Istenkegyvesztésénekterhemellett–nyomaté-
kosanarraint:felebarátunkvétkétmindenvonakodásnélkülbocsássukmeg.”
Neváljunkgonoszszolgává,akinemkönyörültmegszolgatársán,deszívünk-
bőlbocsássunkmeg(lásdMt6,12).Pálazértimádkozik,hogy:„…gazdagon
teremjétekazigazsággyümölcseitJézusKrisztusáltalIstendicsőségéreésma-
gasztalására.” (Fil1,11)SnemcsakazőseikbűneitfolytatóIzráelnekhirdeti
apróféta:„TérjhátmegIstenedhez,tartsdmeghűségesenatörvényt,ésre-
ménykedjszüntelenülIstenedben!” (Hós12,7)Amindenkoribálványimádás
bűnemiatt,mertelhagytákőt,Istenítéletétszemléltetiazeltörtcserépkor-
só:„Úgyösszetörömeztanépetéseztavárost,ahogyanösszetörikacserép-
edényt,úgyhogynemlehettöbbééppétenni.” (Jer19,11)Jézusaképmutatóítél-
kezéstőlóvjamindenkorikövetőit:„Neítéljetek,hogyneítéltessetek!Mertami-
lyenítélettelítéltek,olyannalítéltettek…” (Mt7,1–2)ÉsafelmagasztaltKrisz-
tussemcsakalaodiceaigyülekezetneküzeni:„Akiténszeretek,megfeddem
ésmegfenyítem:igyekezztehát,éstérjmeg!Íme,azajtóelőttállok,észörge-
tek:havalakimeghalljaahangomat,éskinyitjaazajtót,bemegyekahhoz,
ésvelevacsorálok,őpedigénvelem.” (Jel3,19–20)Jézusazutolsóvacsorán
azonosítottaelárulóját:„Akivelemegyüttmártjakezétatálba,azárulelen-
gem.” ÉsJúdásrákérdezett:„Taláncsakneménvagyokaz,Mester?” SaMes-
terésazÚr(lásdJn13,13)válasza:„Temondtad.” (Mt26,23.25)Istenünkíté-
letteltisztítjamegnépét:„Sionítélettelváltatikmeg,megtérőiigazságáltal.”„Ha
vétkeitekskarlátpirosak is,hófehérekkéválhattok…” (Ézs1,27.18)Azötszáz-
huszonkilencéve,november10-énszületettLutherMárton „eztahelyetaz
Újszövetségfelőlabűnbocsánatfeltételnélküliajánlatakéntértette”(lásdBib-
lia–Magyarázójegyzetekkel,775.o.).Szengi:„Bármilysokisamibűnünk,
/MégtöbbazÚrkegyelme;/Készőmindig,hogyabűnöst/Karjávalföl-
emelje./ŐIzraelhűpásztora,/Anyájazőtulajdona,/Őamiszabadítónk.”
(EÉ402,5)

g GaraiAndrás

hE tI Út rA VA LÓ

„Nemmeseez,gyermek”–szólta
nyitottszívűédesapakíváncsiskodó
nagyfiáhozAranyJános híresversé-
ben,aCsaládikörben abefogadott
vándorszavaiután.Mostmindegy,
mitmeséltahosszúútrólérkezett
vándorkoldus,mesélhetettkaland-
jairól vagy az élettel kapcsolatos
gondolatairól,csakazalényeg:nem
meseez.
Egyalkalommalegy idősember

betegágya mellett a bevezető be-
szélgetésutánkinyitottamaBibliá-
mat, és Jézus szenvedéstörténetét
kezdtemolvasni.Anyolcvanontúli
bácsiekkorfelémfordítottaafejét,
ésígyszólt:„Bognármestervoltam,
nekemnemeséljenmeséket.”Nem
értettem:vajonabognármesterség
miérthivatkozásialap?…
Ámdeaválaszkutatásahelyetta

mondatmásodikfelérekoncentrál-
tam.A„mesére”.Egybetegembernek
nemlenneszívemmeséketolvasniaz
életkönyvehelyett,azÚrJézusmeg-
váltószenvedésehelyett!–mondtam
neki.–Rettenetesnagyszellemisik-
kasztásnaktartanám,haénabeteg-
ágyakmellettbárholésbármikoris
holmibutamesékkel traktálnáma
betegeket.
Azidősbetegerremegenyhült,és

kérte, folytassam. Tekintete lassan
megnedvesedett a szent történet
hallatán, és amikor arról szóltam,
hogymindezértünktörténtottake-
reszten,hogysoha,mégabetegágyon
selegyünkmagányosak,dealegutol-
só szívdobbanás után se – akkor
csendesenígyszólt:„Mikortudjael-
hozniazúrvacsorát?”
Eszembejut,hogyazapostolokis

tiltakoztakamese szóellen,amikor
azÚrJézussaltörténtekethirdették.
Péter apostol amásodik levelében

hangsúlyozza:„…nemkitaláltmesé-
ketkövetveismertettükmegveletek”
azÚrJézusKrisztushalálátésfeltá-
madását, mert – hangsúlyozza az
apostol–mi„szemtanúivoltunkis-
tenifenségének” (2Pt1,16).Pálapos-
tolpediglelkigyermekétkifejezetten
utasítja,hogyameséketvessemegés
el: „A szentségtörő és vénasszonyos
meséketpedigutasítsdel”, helyettük
sokkal fontosabb gyakorolni ma-
gunkat a Krisztusba vetett hitből
fakadóéletben(1Tim4,7).
A mesék hatásfokát nem lehet

összehasonlítaniaszentségesIsten
élőésgyógyítószavával,különösen
neméletveszélyeshelyzetben.Ame-
selehetszórakoztatóéletünkegész-
ségesidőszakában,deazörökkéva-
lóságbavezetőútutolsószakaszán
máraligha.Mertcsakmese.Ott,a
legvégénazéletbeszédérevan(len-
ne)szükség. Jézusszavára.„Simon
Péterígyfelelt:»Uram,kihezmen-
nénk? Örök élet beszéde van ná-
lad.«” (Jn6,68)
Megrázómindenhaláleset.Meg-

rázó ereje fordítottan arányos az
életkorral és egyenesen a drámai
történettel.Minélfiatalabbvalaki,an-
nálszívszorítóbbazesethatásamá-

sokra, és minél dramatikusabb a
történet,annálnagyobbafájdalmas
kisugárzása.Különösenagyermekek
halálarázzameglelkünket,éskife-
jezhetetlenül mély együttérzéssel
osztozunkaszülőkfájdalmában.
Pályámnakegészenakezdeténfi-

atal,korombeliházaspárállítottbea
lelkészihivatalba,feketeruhábanés
könnyes szemmel. „Már csak két
gyermekünkvan.Háromvolt,hat-,
négy-éskétéves.Ahatévesegyke-
gyetlen,kezelhetetlenbetegségbena
minapelhunyt”–zokogtaelazédes-
anya.Közbenakönnyes tekintetű,
gyászolóédesapaférfiasszótlanság-
galölelteátavállát,mintakinémán
perelaléttel.Atőlemtelhetőegyütt-
érzésselfordultamfeléjük,sezértna-
gyonhálásakvoltak,megköszönték
avigasztalást.Miutántúlvoltunka
szertartáson,párszormégmegláto-
gattamőket.
Eltelt egy esztendő. Ugyanaz a

házaspárugyanúgyfelöltözve,sírva
eljött hozzám. Elment a második
gyermekis.Leírhatatlanfájdalom,s
megintátkellettélniatemetésret-
tenetét,ahogyakiskoporsókötélen
ereszkedett a nyitott sírgödörbe.
Könnyekközött,dehitükrőltettekbi-
zonyságot,amikorfelidézték,hogy
hisznekabban,mostmármindakét
gyermekükazÚrJézusnálvan.Fáj-
dalomtólelcsuklóhangonismételget-
ték, hogy ott, a mennyországban
mostmáregyüttjátszanak,ésnekik,
szülőknekvilágosafeladatuk:nem
belekeseredni a történtekbe, mert
mégegygyermeketfelkellnevelni-
ük, és hátha ad még nekik Isten
akárkettőtisamegüresedettgyerek-
szobába.
Igaz,csakháromévmúlva,deik-

reikszülettek.Akeresztelésalkalma

sem volt mentes az érzelmektől,
csodálatosanragyogottaszemük,a
lelkük.Gyülekezetünkhűtagjaiként
éltékazéletüket,akicsiksemhiá-
nyoztakszintesohaagyermekbiblia-
körről.Ahittelhordozottgyászésaz
alázattalelfogadottéletfolytatásIsten
áldásaáltalérettéletörömméválto-
zott.
Valaholhazánkegysarkábanfáj-

dalmashírtközöltahelyilap.Hosszú,
küzdelmes betegség után meghalt
egy tizenéves gyermek. A szülők
fájdalmaleírhatatlan,mertezaszo-
morú fordulat rettenetes lezárása
egy fájdalmas időszaknak.Agyer-
mekhalálhírénekolvastánbelesajdul
mindannyiunk szíve, és megtelik
részvéttel.Csakaszépnekszántnek-
rológbanvoltegyelszomorítómoz-
zanat:„Mesévelmentelagyermek”
–írtaaszöveg.
Nemtudjuk,milyenmesérőllehe-

tettszóadrámaieseményekközepet-
te,detalánfontosabbfelidézniazÚr
Jézusnakeztamondatát:„Jézusezt
mondta:»Engedjétek,ésneakadá-
lyozzátok,hogyhozzámjöjjenekakis-
gyermekek,mertilyenekéamennyek
országa.«” (Mt19,14)

g RibárJános

Nem me se!

„Mivel a halálról beszéltem, nem
hagyhatomki,hogynemondjakva-
lamit a temetkezésről. Először is,
mivelazorvosoknaktöbbtapaszta-
latukvan,hogyeztmegítéljék,ezért
rájukhagyom,hogyveszélyes-e,ha
avárosközepénvanatemető.Nem
tudom,hogyasírokbólkipárolgógá-
zokésgőzökmérgezik-emegaleve-
gőt.Haezígyvolna,akkorafentem-
lített figyelmeztetés elegendő alap
lennearra,hogyatemetőketaváro-
sonkívülhelyezzékel.Mivelhallot-
tuk,mindannyianfelelősekvagyunk,
hogyamivelcsaktudunk,védekez-
zünk a mérgezés ellen. Az Isten
megparancsolta,hogygondozzuka
testünket,kíméljükésőrizzükmeg,
hanemküldránkbajt.MásrésztIs-
ten megparancsolta, hogy bátran
tegyükkockáratestiépségünket,ha
aveszélymegkívánja.Azőakaratá-
bólfelkellkészülnünkazéletreésa
halálra egyaránt. »Mert közülünk
senkisemélönmagának,éssenkisem
hal meg önmagának«, amint azt
SzentPálmondja(Róm14,7).Aztjól
tudom, hogy a régieknél éppúgy,
mint a zsidóknál, pogányoknál, a
szenteknélésabűnösöknélegyaránt
azvoltaszokás,hogyasírjukavá-
rosonkívülvolt.Arégiekbizonyosan
olyanbölcsekvoltak,amilyenekmi
csak szeretnénk lenni.Eztmutatja
nekünkaSzentLukácsszerintievan-
gélium,amikorazözvegyasszonyfi-
átJézusanainivároskapunálfeltá-
masztotta.»Amikorközeledettavá-
roskapujához,íme,halottathoztak
kifelé…« (Lk7,12)Ígytehátakkoraz
voltaszokás,hogyasírokavároson
kívülvoltak.Jézussírjaisavároson
kívülvolt.ÁbrahámisEfrónszántó-
földjétéskettősbarlangjátvásárol-
tamegsírboltnak,ésidetemetkez-
tekazősatyákis(1Móz23,10),innét
jön,hogyalatinbanazefferre aztje-
lenti,’kivinni’,amitmiúgyfordítunk,
hogy’sírbatenni’.Mertarégieknem-
csakkivittékaholttestet,hanemelis
égették,hogyalevegőténylegtiszta
maradjon.Ezenpéldákalapjánazén
javaslatomisaz,hogyatemetőkavá-
rosonkívüllegyenek.Itt,Wittenberg-
benegytemetőnkvan(atemplom
körül),ezértnemcsakaszükségből
fakadóan,hanemakegyelettőléstisz-
telettől indíttatva egy köztemetőt
kellenekialakítaniavároselőtt.Ate-
metőnekillőmódoncsendesésnyu-
godthelynekkellenelennie,amelyel-
különülakörnyezetétől.Ahovaáhí-
tattalmehetünk,ésottmegállhatunk,
hogyahalálról,azutolsóítéletrőlés
afeltámadásrólelmélkedjünk,vala-
mintimádkozzunk.Ígykelleneezek-
nek a temetőknek megbecsült és
majdhogynemszenthelyekkélenni-
ük, és így alázattal és tisztelettel
mehetnénk oda,mert kétségtelen,
hogyjónéhányszentnyugszikott.A
falakat gondolatébresztő képekkel
ésfestményekkellehetnedíszíteni.”

d LutherMárton:
Elmenekülhetünk-eahalálelől?

(KovácsÁronfordítása)

se MpeR ReFOR M AndA FEnyvEsiFélixLajos

Az el ső zsol tár
Kinemjárgonoszoktanácsán,
Átlépbűnökútján,boldogaz,
Csúfolókszékételkerüli,
Éstőlüksemmitelnemfogad.

Ragyogónappaléssötétéjen
GyönyörködikazÚrtörvényében.

Olyan,mintfolyóközelében
Plántáltatottékestermőfa,
Jógyümölcsétadjamindenkor,
Slevelétcsakőszbenhullatja.

Ezértamitazemberisvégez,
Ilyenszerencsévelmenjenvéghez.

Nemígyasokpogány,mintkönnyű
Olcsópelyvátszéjjelszórjaszél;
Semítéletben,semgyülekezetben
Hazugságszavuksemmitsemér.

AzÚrmindigigazakatpártol,
Másokélteelvészvalahányszor.
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IzsáknakésRebekánakkétfiaszüle-
tett:ÉzsauésJákób.Ikrekvoltak.Fel-
nővénÉzsauvadászlett,Jákóbpedig
földművelésbőlélt.
Amikorapjukmármegöregedett,

nagyon rosszul látott. Naphosszat
csakasátrábantartózkodott.Egynap
elhatározta,Ézsaunak,azidősebbfi-
ánakodaadjaazapaiáldást.Ezértbe-
hívatta,ésígyszólthozzá:
–Látod,megöregedtem,ésnem

tudom,mikorérkezikelazutolsóna-
pom.Ezértfogdavadászfelszerelé-
sedet,lőjnekemvalamivadat,éské-
szítsd el úgy, ahogy szeretem. Ha
megettem,utánamegáldalak.
Ézsau fogta a fegyvereit, és el-

mentvadászni.
Rebekaazonbankihallgattaket-

tejükbeszélgetését.Őaztszerette
volna,haJákóbkapjamegazapaiál-
dást.EzértaztparancsoltaJákóbnak,
hogyhozzonanyájbólegykecske-
gidát.
– Amikor idehozod, elkészítem

úgy,ahogyapádszereti.Tepedigbe-
viszedhozzáasátorba.
–DeÉzsaubátyámszőrösember,

énpedignemvagyokaz.Hamegta-
pogatazapám,rögtönrámfogismer-
ni–mondtaJákób.
–Neaggódj!Majdelintézzük.

Amikorelkészültazétel,Jákóbfel-
vette a bátyja legszebb ruháját. A
kecskegidabőrévelanyjabeborítot-
ta Jákóbkarjait ésnyakát.Tudták,
hogyIzsákaliglát,ígynemfográjön-
niaturpisságra.
Ígyis lett.BáramikorJákóbbe-

mentasátorba,azapjánakgyanús
lett,hogynemÉzsaujöttbehozzá.
Dearuhaillataésafiúkarjánaksző-
röstapintásamiattvégülelhitte.Az
ételelfogyasztásautánmegáldottaaz
ÉzsaunakhittJákóbot.
Időközbenazidősebbtestvérha-

zaért a vadászatból. Megfőzte és
nagyörömmelbevitteazelkészített
ételtazapjának.Izsákazonbanna-
gyonelszomorodott.Rájöttugyanis,
hogybecsapták.Ézsaupedigsírvafa-
kadt,hiszentestvéreelvettetőleaz
apaiáldást.
TestvéreharagjaelőlJákóbanyja

testvéréhez,Lábánhozment.

Fejtsétekmegatitkosírást,ésmeg-
tudjátokazáldásegyikmondatá-
nakelsőfelét!
„

,
zsírosföldet,sokgabonátésmustot.”
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b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban a há rom ős atya – Áb ra hám, Izsák

és Já kób – tör té ne tét ele ve nít jük fel. Mind egyik rész hez egy-egy fel -
adat is tar to zik. Ezek he lyes meg fej té se it össze gyűjt ve a so ro zat vé gén
küld jé tek el szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé -
ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)! A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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Szerkesztette: BodaZsuzsa

gyErmEkoldal

Kigondolná,hogyazőszimadárvo-
nulásmáranyárderekán,júliusban
megindul?Pedigígyvan.Azészakon
költő madarak közül jó néhányan
márekkormegérkeznekahazaivi-
zek mellé. Közéjük tartozik a kis
termetűréticankóis.
HazájaEurázsiaészakifelénvan.

Hozzánk legközelebbi költőhelye
Lengyelországbaltipartvidékénta-
lálható.Kedvelialápos,mocsaraste-
rületeketésafüzekkel,nyíresekkel
tarkállttundrát.Fészkétabujanö-
vényzetű réteken a tocsogók közti
zsombékokraépítinövényiszálakból,
levelekből.Közbenahímlátványos
nászrepülésétlehetmegfigyelni.
Anégytojásonaszülőkegymást

váltvakotlanak.Afiókákfészekha-
gyók,kikelésükutáncsakaddigma-
radnakafészekben,amígmegszárad-
nak.Szüleikvezetikőket,éshave-
szélyt sejtve vészhangot adnak, a
kicsikszorosanaföldhözlapulnak,
ígyaliglehetészrevenniőket,szin-
teláthatatlannáválnak.

Avonulás idején–különösena
nyár végén – hazánkban gyakori
madár.Acsillogótocsogókkaltarkállt
réteken,leeresztetthalastavakiszap-
padjainlehetmegfigyelni,detalálkoz-
hatunk vele csatornák mentén és
elöntésekenis.
Sohanemlátjuknagyobbcsapa-

tokban, általában csupán néhány
madárvanegyütt.Hafeléjükköze-
ledünk,izgatott„ti-ti-ti-ti”kiáltások-
kalegymásutánkelnekfel,éssebe-
senrepülvemenekülnek.
Alegnagyobbszámbanaugusztus-

ban és szeptemberben találkozha-
tunkvelük,deelőfordulnakoktóber-
ben,sőtegészenkivételesennovem-
berelejénis.TelelőhelyeikNyugat-
Afrikatrópusiésszubtrópusitájain

vannak,aholgyakranmásfajokkal
társulva a vizes élőhelyeket járják.
Tavasszal,márciusbanérkeznekaz

elsőpéldányokMagyarországra,de
vonulásukáprilisra,sőtmájuselejé-
reisátnyúlik.
Magyarországonelsősorbanafogási

nehézségek miatt csak nagyon kis
számbanjelölnekréticankókat.Egy-
egypéldányMaliban,illetveSzenegál-

bankerültmeg.Azutóbbiötezerki-
lométernyirevanajelöléshelyétől.
Aréticankótáplálékaférgekből,ro-

varokból,csigákbóláll.Védett,termé-
szetvédelmiértéketízezerforint.

g SchmidtEgon

kér dé sek
1.Melyikcankófajérkezikmégkorán
hazánkba?
2.Milyenszínűekatojásaik?
3.Mennyiidősentudnakmárrepül-
niafiatalok?

ré ti can kó

Me séLnek Az ÁLL AtOk

Válaszok:1.aszürkeésafüstös
cankó;2.olajzöldesek,nagysötétbar-
nafoltokkal;3.körülbelülharminc-
naposan.

g ye R Me kvÁR

r
a

Jz
: 

b
u

d
a

i 
t

ib
o

r

r
a

Jz
: 

Je
n

e
s

 k
a

ta
Li

n



EvangélikusÉlet 2012.november4. f »prEsbitEri«

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é s

AzEvangélikusÉlet szeptember23-i
számánakcímlapjánjelentmegD.dr.
Harmati Béla nyugalmazott püs-
pökírásaEgyházunkbelsőegységének
külsőjelei címmel.Agazdaghazaiés
nemzetköziteológiaiésgyakorlatita-
pasztalattal rendelkező nyugdíjas
egyházvezetőszomorúanésaggoda-
lommalírtazegyházunkbankialakult
liturgiaiösszevisszaságról.
Alapoktóber7-iszámának13.ol-

dalánTubánJózsef lelkésztollábólAz
egyházegységevagyazegységegyhá-
za? címmelhozzászólásjelentmeg
ehhezavezércikkhez.
A hozzászólás hangnemében és

stílusábanisnagyoneltérazeredeti
cikktől.HarmatiBélaegylétezőés
sokaknakfájdalmatokozóproblémá-
ra,egyházunkmegosztottságárahív-
tafelafigyelmet,ésebbőlazsákut-
cábólvalókiútkeresésrebuzdított.
AhozzászólásbanTubánJózsefhe-

lyesenállapítjameg,hogyakülső,for-
málisegységnélfontosabbazevangé-
liumtanításábanvalóegység.Aztavé-
leményétisjószívvelellehetfogadni,
hogyegyházunkbanahitoktatásban,az
igehirdetésekbenirányadószempont-
nakkelllenniealutherihitvallásosság-
nak,éshogyszószékeinkrőlatisztaés
igazevangéliumnakkellhangoznia.
Aközösnevezőrőlviszontegyszer

csakátváltegyharciashangnemre,és
támadásba lendül.Ettőla forduló-
ponttólmárnemahivatkozottcik-
kelfoglalkozik,hanemazövétőlel-
térővéleményűekkel.Afelvetésekre
nemérvekkelválaszol,hanemvádak-
kal.Mindenvéltbajértamáskéntlá-
tókathibáztatja…
Konkrétumoknélkül„kettősmér-

cével” és „aknamunkával” vádol,
majd„ügynöközni”kezd.Amáslitur-
giaivéleményenlévőkisebbséggel(?)
szembena„teológiai-liturgikaifelké-
születlenség”acímke.
Aszerzőúgyír,minthaazevangé-

likusliturgiaterületéncsakegyhe-
lyesformalétezne,ésezazegyetlen
helyesformakerültvolnaveszélybe…
Felsemvetődikbenne,hogyLuther
egyházábanéppenareformátorpél-
dájaéshitvallásainkbanisolvasható
érveinyománalakultkiasokféleli-
turgikusrendnéholdíszesebb,néhol
pedigegyszerűbbformája.
Lutherírja:„Amisecsakmerőem-

beritalálmány,nemIstenparancsol-
ta.Mipedigmindenemberi talál-
mánytbátranelvethetünk,ahogyan
KrisztusmondjaMt15,9-ben:»Hiá-
batisztelnekengem,haemberipa-
rancsolatokattanítanakistenitaní-

tásgyanánt.«” (Schmalkaldenicikkek,
másodikrész,másodiktétel,1.pont.)
Ahozzászóláskritikájaagyüleke-

zetekig (vagy a lelkészekig) is elér.
TubánJózseffelrója,hogyazénekes-
könyv megjelenése után harminc
évvelsemhasználjákazúgynevezett
liturgikusrendetagregoriándalla-
mokkalésfeleletekkel…
Nemtudjavagynemmerivégig-

gondolni,hogybizonyosformákkal
(ideértveazénekeskönyvésazújli-
turgiabizonyoselemeit)kapcsolatos
idegenkedésmögöttnem„egyszűk
csoportpéldátlanérzelmihadjárata”,
hanemtörténelmi,felekezetitapasz-
talatokésazevangélikusidentitást
érintő kötődések húzódnak meg.
Ezekrenemfigyelniésezekkelnem
számolnitöbbminthiba.
Azirány-ésaránytévesztéskoro-

nája,amikoraszerinte„érzelmihad-
járatotfolytatószűkcsoportot”(akik
ugyannemerőltetteksenkiresem-
mit,csupánmegfogalmaztákamás
véleményüket)azegységmegbontó-
ikéntállítjabe…
AkikevangélikuskéntittéltekMa-

gyarországonazelmúltkilencévben,
ésfigyelemmelkísértékegyházunkéle-
tét,azokjóltudják,hogymitörtént.
Akikolvastákazegyháziújságokat,lát-
tákéshallottákazevangélikushitéleti
műsorokat,azokjóltudják,hogyaje-
lenlegiösszevisszaságotésmegosztott-
ságotazegyoldalúéserőszakospro-
paganda korbácsolta fel, amely lé-
nyegébenpárbeszédképtelenvolt.Ez
erősítettefeléspolarizáltaazegyéb-
kéntismeglévő,dekomolyproblémát
nemokozószemléletbeliésteológi-
aikülönbségeket.Ennekvoltunkta-
núiéselszenvedőiaközegyházban,a
lelkészek között, és sajnos ez okoz
mindmáigproblémákatnéhánygyü-
lekezetben,aholaliturgiaiterületen
egyoldalúanelkötelezettlelkészráerő-
szakoljaakaratátaközösségre.
Ebből a zsákutcából kiutat kell

találni.
Személyesen is elkötelezett va-

gyokebben,püspökkéntpedigtör-
vényben előírt kötelességem is az
egyházegységénvalómunkálkodás.
Avilágúgyműködik,hogyazerő-

szak ellen ellentétes irányú, de na-
gyobberőszakotvetnekbe.Azerő,az
erőszakhatalmánakezalogikája.Erő-
szakkalviszonylagegyszerűenrendet
islehetneteremteniebbenazegyházi
zűrzavarbanis.Ehhezazegyikvagya
másik formát kötelezően el kellene
rendelni.Viszontparancsszóvalcsak
látszategységet,külsőegyformaságotle-

hetteremteni.Mindendiktatúraeltud-
jaérniazegységetafelszínen.Decsak
afelszínen.Azerőszaklátszategysége
alatt azonban mindig megnő a fe-
szültség.Erresajnosazegyháztörté-
netébenistalálunkpéldákat…
Jézusmódszereazonbanmás.Ne-

künkpedigJézusrakellfigyelnünk,és
őt érdemes követnünk.Ő nem az
erőszak,hanema szeretet erejével
dolgozik.Őnemerőltetirámások-
ramégajótsem.„Akarsz-emeggyó-
gyulni?” (Jn5,6b)–kérdeziaBethes-
damellettabénától.Aszeretetfigyel-
mes és tapintatos.Nemgázol át a
másikon.Képesúgyisszeretniésel-
fogadniamásikat,ahogyanvan.Jé-
zusnemafelszíntváltoztatjameg,
hanembelülrőlindítjaelaváltozást.
Jézusnálnincsuniformis,mégisát-
alakuláltalaminden.Aközelébenfel-
ébred az összetartozás érzése, és
bennelétrejönazegység.
MilyenjófelfedezniazÁgostaihit-

vallás VII. cikkében, az egyházról
szólótanításbaneztajézusi,nagyvo-
nalú,megengedő, ugyanakkor a lé-
nyegrefigyelő szemléletmódot: „Az
egyház valódi egységéhez elegendő,
hogyegyetértéslegyenazevangélium
tanításában és a szentségek kiszol-
gáltatásában.Denemszükséges,hogy
azemberieredetűszokásokésszertar-
tások mindenütt egyformák legye-
nek…”HarmatiBélaidézicikkébenezt
aszakaszt.TubánJózsefhozzászólá-
saisutalrá,őazonbancsakazelső
mondatotidézi.
Ajelenleginyomorúságunkésaki-

útteológiaimegközelítésben:
Egyházunkbanegyfontos,denem

központikérdés(aliturgiakérdése)
helytelenülacentrumbakerült.Ali-
turgiaiformák(emberieredetűszo-
kások)nemateológiaicentrumbava-
lók!Areformátoriútmutatásszerint
ahelyükrekelltenniésahelyükön
kellkezelniőket.
Azevangélikusegyházbanafőhe-

lyenaJézusKrisztusbankapottöröm-
hírnek,azevangéliumnakkelllennie.
Jézusnak, akiről az evangélium bi-
zonyságot tesz, és aki a szentséget
szentséggéteszi.Haténylegőleszafő
helyen,akkorazemberi(liturgiai)for-
mákkevésbélesznekzavarókésmeg-
osztók.Bennemindenegyébkülön-
bözőségeltörpül,ésaviharlecsende-
sül.Őteremthetimegközöttünkazt
az egységet, amelyet mi, emberek
csakelrontanitudunk.

g SzEmErEiJános,
aNyugati(Dunántúli)
Egyházkerületpüspöke

Ami meg oszt, és aki össze köt

Ad ven ti gyer tya gyúj to ga tás 
Ba la ton szár szón

Szeretettelvárunkanovember30.ésdecember2.kö-
zöttihosszúhétvégéreazEvangélikusKonferencia-és
MisszióiOtthonba,Balatonszárszóramindenérdeklő-
dőt,akiszeretnéazadventetcsendesegyüttléttelkez-
deni,avárakozásörömétközösségbenmegtapasztalni.
Programkínálat:adventikoszorú-készítés,népdaltanu-
lás,betlehemezés,mézeskalács-készítés,sok-sokének-
lés.AhétvégelelkivezetőjeSmidéliuszGábor lelkész.
Részvételidíj(teljesellátásttartalmazpéntekva-

csorátólvasárnapebédig):felnőtteknek13000forint,
gyermekeknek14éveskoralatt7000forint;3éves
koralattingyenesarészvétel.
Mindenkitszeretettelvárunk!

h i r d e t é s

pak si pro ur be díj 
PaksVárosÖnkormányzatánakKépviselő-testületeProUrbeemlékér-
metadományozottavároskulturáliséstársadalmiéletébenkifejtettki-
emelkedőteljesítményéértSzabóVilmosBélának, aPaksiEvangélikus
Egyházközséglelkészének,aTolna-BaranyaiEgyházmegyeesperesének.
Akitüntetéstazoktóber23-ivárosiünnepségenadtaátHajdúJános pol-
gármester.

Szokásoshavinyugdíjas-összejövetelünketkivételesennovember9-én
10órakortartjukaNyugdíjasLelkészekOtthonában(BudapestII.,Hű-
vösvölgyiút193.).Azalkalmondr.ReussAndrásAteológiamaihelyze-
te–kísérletazáttekintésre címentartelőadást.

Öku me ni kus kó rus ta lál ko zó
AMagyarEgyházzeneiTársaság(MET)november17-én,szombaton10–
14óraközöttabelvárosiSzentMihály-templomban(BudapestV.,Vá-
ciutca47/b)ökumenikuskórustalálkozóttart.Ideitémánk:zsoltárok
azadvent–karácsonyiünnepkörben.
Mindenérdeklődőtszeretettelvárunk!Aszervezőknevében:
Dr.KinczlErZsuzsanna,aMETpedagógusszekciójánakvezetője

h i r d e t é s

Há la adó is ten tisz te let nagy bán he gye sen
ÜnnepiistentiszteletkeretébenadunkhálátIstennekfalunkért,ahová
százhetvenévvelezelőtttelepültekőseink,ésszázötvenévesműemlék
gyülekezetiházunkért,amelyazévfordulóramegújult.Örömünnepün-
ketnovember11-én,vasárnap15órakortartjuktemplomunkbanszlo-
vákésmagyarnyelven.Igéthirdet:GáncsPéter elnök-püspök.
Szeretettelvárunkmindenkitalkalmunkra.

Anagybánhegyesievangélikusgyülekezetettagjai

Ál lás hir de tés
AnyíregyháziTúróczyZoltánEvangélikusAngolKétTanításiNyelvű
ÁltalánosIskolaésÓvodaazalábbiálláshelyekethirdetimeg:kétfőha-
tározatlanidejűóvodapedagógusmunkakör.
Apályázatokbenyújtásánakhatárideje:2012.november16.(Apályá-

zathozlelkésziajánláscsatolásaszükséges.)Cím:4400Nyíregyháza,Lu-
theru.7.
BővebbfelvilágosítástKovácsnéMrázÁgnes intézményegység-veze-

tőnéla20/824-9067ésa42/504-936telefonszámokonlehetkérni.

h i r d e t é s

Meg hí vó fér fi nap ra
Regionálisevangélikusférfinaplesznovember17-én,szombaton10-től
16óráigaPesterzsébetiEvangélikusEgyházközségnagytermében(1204
Budapest,AdyE.u.89.)Álljahelyedreacsaládban,agyülekezetben,a
társadalomban! címmel.Atémátelőadás,zeneiműsoréscsoportosbe-
szélgetéssegítségéveldolgozzukfel.
SzerényebédrőlapesterzsébetiJózsuéférfikörgondoskodik.
ÉrdeklődniésjelentkezniGyőriJánosSámuel evangélikuslelkésznél

lehet a jelentkezők létszámnak megadásával november 10-ig (tel.:
20/824-5855,e-mail:zmc@enternet.hu).
Mindenférfitestvértszeretettelvárunk.

F i z E s s E n  E l ő  l a p u n k r a !
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– Édesapám 1909-ben született
Békéscsabán.Teológiaitanulmányai
végeztéveltöbbhelyenvoltlelkész,
NyíregyházaésCsömörvoltakétleg-
fontosabbszolgálatihelye.Csömör-
re1948.december6-ánköltöztünk,
ittazutánhuszonkétévigszolgált.
– Így az 1956-os eseményeket is

ezenaBudapestmellettitelepülésen
éltékát.
–Miakkorikertestvéremmel,Pa-

lival tizenhatévesgimnazistákvol-
tunk.Mintalegtöbbfiatal,
miislelkesenvetettükbe-
le magunkat az esemé-
nyekbe.AKossuthtéren
október25-énazértéltük
túlamészárlást,mertatö-
meglegkülsőrészénvol-
tunk–báregybarátunk
mellettünkhaltmeg.Szü-
leinkotthonsírvagyászol-
tak,mertazthitték,miis
áldozatulestünk.
Afővárosiharcokazon-

bannemriasztottakvissza
bennünket,hazaérvecsat-
lakoztunk az időközben
megalakultcsömörinem-
zetőrséghez.Tagjaivállal-
ták többekközött a csö-
möriek élet- és vagyon-
biztonságának őrzését.
Azokbanadrámainapok-
ban egyetlen pisztolylö-
véssemdördültelatele-
pülésen.
– November 4-e után

Csömörönismegindulta
bosszúhadjárat.
–Aforradalomleveré-

se után a nemzetőrséget
feloszlatták,tagjaitésszim-
patizánsaitsorbanelővet-
ték. Egy este a parókia
nyugalmátisfegyveresek
dörömbölése verte fel.
Édesapámatazzalvádolták,hogyen-
gedte,hogyafiaitmagávalragadjaaz
„ellenforradalom” szele. Ezenkívül
bűnevoltazis,hogyBudapestrőlki-
tiltottvagypolitikaiokokbólbörtön-
viseltszemélyeketisbefogadottátme-
netilegazotthonába.Arrólnemisbe-
szélve,hogyafelesége–ahogyanők
fogalmazták–a„kapitalizmussötét
ügynöke”volt,mertaSzabadEuró-
paRádióthallgatta.Felforgattákaz
egészházat,mertfegyvertkerestek,
determészetesennemtaláltak,hiszen
nekünknemvoltilyenünk.
Azonalázálomszerűéjszakánvé-

gülédesapámatmagukkalvitték,mi
perszeaztsemtudtuk,hova.
–Mittudtaktenniebbenahely-

zetben?
–Rábeszéltemédesanyámat,hogy

Palivalegyüttengedjenelbennünket
Ordass püspökúrhoz,hogysegítsé-
getkérjünktőle.
–Sikerreljártak?
– A püspök úr meghallgatott

minket, majd azzal bocsátott el,
hogyimádkoznifogédesapámért,il-
letveapásztornélkülmaradtgyüle-
kezetért.Zárójelbenjegyzemmeg:
csaknéhányévvelezelőttjutotttu-
domásunkraazEvangélikusOrszá-
gosLevéltárjóvoltából,hogyapüs-

pökúrakkorírtegyleveletisédes-
apámügyében.Desajnosnemjárt
sikerrel.
Azonbannemadtukfel.Testvé-

remmelelmentünkDezséryLászló-
hoz, akiakkormárlemondottapüs-
pökitisztről.
–Miértponthozzámentek?
–Édesapámmalrégótaismerték

egymást,ésjóbanisvoltak.Dezséry
nagyreményű,evangélizálólelkész-
nekindult,aztánelsodortaapoliti-

kaszele.Amikorfelkerestük,ésel-
mondtukneki,mitörtént,megígér-
te,hogymegpróbálsegíteni.
–Közbenérkezettvalamihíracsa-

ládfőről?
–Aztmegtudtuk,hogyakistarcsai

internálótáborbavitték,determésze-
tesensemmiesélyünksemvolt,hogy
kapcsolatbakerüljünkvele.Egykis
időmúlvatitkoscsatornákonértesül-
tünkarról,hogyátszállítottákavá-
ci börtönbe. Nagyon kétségbees-
tünk,merttudtuk,hogyannakvagy
kivégzés,vagynagyonhosszúbör-
tönbüntetés lehet a vége. Ekkor
megint felkerestük Palival Dezsé-
ryt,akirögtöntelefonáltvalakinek.
Egyhosszabb,fojtotthangúbeszél-
getés után csak annyit mondott:
„Édesapátokél,éshamarosanvissza-
térhetazotthonába.”Ígyistörtént.
Igaz,hogylefogyva,összeverve,ron-
gyosan,büdösenésborotválatlanul,
denéhánynapmúlvabelépettapa-
rókiaajtaján.
–Beszéltarról,mitörténtvele?
–Akkor semmit nemmondott.

Leakasztottaaszögrőlatemplomkul-
csot,átmentatemplomba,magára
zártaazajtót,éstöbbmintegyórán
keresztül térden állva imádkozott
azoltárelőtt.

Hosszú-hosszú napok teltek el,
mirelassan,szinteharapófogóvalki
tudtunkhúznibelőlevalamitakistar-
csaiésabörtönélményeiről.Olyan
szenvedésekenmentkeresztül,ame-
lyek a haláláig elkísérték.Az őrök
egyikkedvencnapikínzásapéldául
az volt, hogy elmondatták vele a
Miatyánkot.Amikora„bocsásdmeg
amivétkeinket,miképpenmiismeg-
bocsátunkazellenünkvétkezőknek”
sorokhozért,elkezdtékütni,verni,
rugdosni.
Kivertékafogaitis.Egyóvatlanpil-

lanatban valahogy sikerült őket
összeszednieésazsebéberejtenie.
Néhány évvel későbbmegjelent

egyférfiaparókián.Titokban,mert
sokáigazegészcsaládunkmegfigye-
lés alatt állt. Édesapámat kereste:
meg akartaneki köszönni, hogy a
börtönbenmegmentette az életét.
Történtugyanis,hogyamikorezta
férfitcsaknemfélholtravervebelök-

tékacellába,asérülései
miatt szinte résnyire
semtudtakinyitniaszá-
ját.Egy-kétjobbérzésű
őrtitokbangyümölcsda-
rabkákat adott nekik.
Ezeket édesapám az
összegyűjtött, zsebébe
rejtett fogakkal péppé
vagdosta,reszelte,ésez-
zeletettékaszerencsét-
lenembert.Ezadottaz-
tánerőtennekakőmű-
vesnek,hogyneahalált,
hanemazéletbenmara-
dástkívánja.
– Hogyan szabadult

azédesapja?
–Egyiknapkinyílta

börtöncellaajtaja,ésőt
szólították.Lelkilegfel-
készültaszokásos,napi
verésre,demeglepetésé-
re a börtönparancsnok
irodájába kísérték, aki
közöltevele,hogyazel-
leneemeltvádakalapta-
lanok, ezért szabadon
bocsátják. Előtte azon-
banalákellettírniaegy
papírt,amelyenigazolta,
hogy testi fenyítésben
nemrészesült.Amikor
édesapámhatvanhárom
éves korában meghalt,

azorvostólmegtudtuk:csoda,hogy
a börtönben szétrúgott veséje és
májamárkorábbannemmondtafel
aszolgálatot.
–Gondolom,papgyerekekkéntaz

Önökszámáranemvoltegyszerűa
továbbtanulássem.
–Hátnem.Ági nővérünketcsak

aziskolakezdésutánnégyhónappal
vettékfelagimnáziumba.Hiábata-
nultnagyonjól,éshiábaszeretett
volnabiológiaszakramenni,csaka
gyors-ésgépíróiskolátvégezhetteel,
deodaiscsakprotekcióvalkerülhe-
tettbe.
Dr.VörösIstván igazgatóúrnagy

bátorságról tett tanúbizonyságot,
amikor két év múlva Ági öccseit,
vagyisminket,azújabbkétpapgye-
reketfelvetteaTrefortutcaigyakor-
lógimnáziumba.Palitestvérembőlki-
válóállatorvoslettvolna;hatszoruta-
sítottákelafelvételin.VégülGödöl-
lőn végzett agrármérnökként. Én
mindigislelkészszerettemvolnalen-
ni,ígynekemvoltatovábbtanulás-
banalegegyszerűbbdolgom.
Nagyonkegyetlenészűrzavaros

korszakvolt,amelybennekünkisré-
szünkvolt.Akikbenneéltek,amai
napighordozzákterheit.

g BodaZs.

Ki vert fo gak re ményt adó ere je

MaléterPál (1917–1958)emléktáblá-
jánakmegkoszorúzásávalkezdődött
október26-ánazországospresbité-
riumülése.Egyházunkvezetőtestü-
lete többéves hagyományt folytat,
mikormegemlékezikaz1956-osfor-
radalomésszabadságharcidejénhon-
védelmiminiszteripozíciótbetöltő
evangélikuskatonatisztről.
Azünnepieseményenrésztvevők

–azországospresbitériumtagjaiés
azországosirodadolgozói–eléne-
keltékaHimnuszt,KákayIstvánDe-
zső országosirodaigazgatóelhelyez-

teakoszorútazemléktáblán,majd
Gáncs Péter elnök-püspökkel és
PrőhleGergely országosfelügyelővel
együttfőhajtássalfejeztékkitiszte-
letüket a szabadságharc mártírja
előtt.
MaléterPálorvostanhallgatóként

1939elsőfelébenlakójavoltazÜllői
út24.alattiépületnek;egykoritt,a
maiországosirodaszékhelyénmű-
ködött a híres Luther Otthon. Az
épületfalán2008.november4.óta
őrziemléktáblaamártíremlékét.

g Balla

Ma lé ter Pál ra em lé kez tek
b Az 1956. ok tó be ri for ra da lom né hány na pos öröm má mo rát na gyon

ha mar fel vál tot ta a meg tor lás ke gyet len idő sza ka. Elég volt egy
rossz in du la tú fel je len tés vagy akár egy fél re ér tett pil lan tás, egy
rossz he lyen ki mon dott szó, és az il le tő már is a ke gyet len val la tók kar -
mai kö zött ta lál hat ta ma gát. A Csö mö rön szol gá ló SolymárJános egyi -
ke volt azok nak az evan gé li kus lel ké szek nek, akik sa ját bő rü kön ta -
pasz tal hat ták meg, mit je len tett 1956. no vem ber 4-e után, ha va la ki -
re az „el len for ra dal már” bé lye get sü töt ték. Fi á val, SolymárPéter nyu -
gal ma zott evan gé li kus lel késszel be szél get tünk.

ASolymárcsaládahatvanasévekelején–(balróljobbra)
Pál,Ilona(Cila),János,ÁgnesésPéter

AszeretetvendégségenAradiGyörgy
áhítatahangzottel.AlelkészehhezOr-
dassLajos 1956októberébenírtegyik
igehirdetésének részleteit hívta se-
gítségül.EzutánaGyöngyösicsalád
fényképarchívumából kiválasztott
mintegy hatvan kép vetítésével az
1950-esévekfasoriéletétidéztékfel.
GyöngyösiVilmosaz’56-osese-

ményekidejénafasorigyülekezetlel-
készevolt;hatvanévekezdtemegitt
aszolgálatát,ésötvennégyévetávo-

zott.A fasoriakmeghívásáramost
előszörgyülekezettösszeutolsóma-
gyarországi lakhelyén mind az öt
Gyöngyösigyermek:Krisztina, Vil-
mos, István, Béla ésJudit.ADamja-
nichutcailelkészlakásegykorilakói
gyerekfejjel élték át a forradalom
napjait,anagyobbtestvérekazonban
élénken emlékeztek a történtekre,
majdédesapjukmeghurcolására.
1958-bananémetgyökerekkelis

rendelkezőlelkipásztorútleveletka-
pott, és elhagyta Magyarországot:
családjávalegyüttanyugat-németor-
szágiFrankfurtbantelepedettle.A
németülkiválóanbeszélőGyöngyö-
sigyülekezeti,majdkórházlelkész-

kéntszolgálhatottnyugalombavonu-
lásáig. A Miskolcról indult életút
nyolcvan év után aMainzmelletti
Rüsselsheimbenértvéget1995-ben.
Ezen a szombati rendezvényen

Gyöngyösiháromegykorisegédlel-
készeközülkettő–dr.JuhászGéza
ésdr.CserhátiSándor–, valaminta
harmadik,MezősiGyörgy özvegyeis
köszöntött.Személyesemlékeithoz-
zászólásábanosztottamegajelenlé-
vőkkelD.dr.HarmatiBéla nyugal-

mazott püspök és Szirmai Zoltán
nyugalmazottfasoriesperes-lelkész.
Az este folyamán elhangzott a

„Paradicsomnak te szépélő fája…”
kezdetűevangélikusénekis;ennek
Gyöngyösi által németre fordított
verziója–DuschönerLebensbaum
desParadieses –egyikeazonkétma-
gyaréneknek,amelyabajorevangé-
likusénekeskönyvetisgazdagítja.
Anapzárásakéntajelenlévőkkö-

zösensétáltakelaz56-osokterénlé-
vőemlékműhöz,aholagyülekezetne-
vébenkoszorúthelyezettelLukátsKa-
talinpresbiterésifj.GyöngyösiVilmos.

g PElikánAndrás,
AradiGyörgy

fa so ri sze re tet vendégség ’56 je gyé ben
b Kü lön le ges al ka lom ra szólt a fa so ri evan gé li ku sok meg hí vó ja: ok tó -

ber 20-án nem csak az 1956-os for ra da lom ese mé nye it idéz ték fel az
egy be gyűl tek, ha nem egy ko ri es pe res-lel ké szük re, GyöngyösiVilmos-
ra is em lé kez tek, aki 1952 és 1958 kö zött szol gált a kö zös ség ben.
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Balróljobbra:ifj.GyöngyösiVilmos,Freitag(Gyöngyösi)Judit,dr.CserhátiSán-
dor,özv.MezősiGyörgyné,mögötteAradiGyörgy,dr.JuhászGéza,PelikánAnd-
rás,Mänicke-GyöngyösiKrisztina,mögötteGyöngyösiIstvánésGyöngyösiBéla



Reformációünnepe.Liturgikus
szín:piros.Lekció:Mt5,1–10;
Ézs62,6–7.10–12.Textus:Róm
3,20–27.Énekek:254.,258.

I., Bécsi kapu térde.11.(úrv.)BenceImre;
du.6.JohannesErlbruch;Csil lag hegy–Bé -
kás me gyer, III., Mező u. 12. de.10.Ko-
czorTamás;Óbuda, III., Dévai Bí ró M.
tér du.6.(úrv.)HorváthFerenc;V., De ák
tér 4.de.9.(úrv.)SmidéliuszGábor;de.11.
(úrv.)GáncsPéter;du.6.CselovszkyFe-
renc;VIII., Karácsony S. u. 31–33. du.6.
(úrv.)RománnéBolbaMárta;Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. du.fél6.BenkóczyPé-
ter;Kelenföld, XI., Bocs  kai út 10. de.fél
11.(úrv.)MolnárSándorreformátuslelki-
pásztor;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. du.6.
(úrv.)SzőkeNoémireformátuslelkipász-
tor;Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73.
(nagy temp lom) du. 6. (úrv.); Rá kos -
szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11.du.
6.(úrv.)FeketeGy.Viktor;Cinkota, XVI.,
Ró zsa le vél u. 46. de.fél11.VetőIstván;
Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3.
du.6.DeákLászló;Kispest, XIX., Temp -
lom tér 1. de.10.(úrv.)SzéllÉva;Pest  er -
zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de.10.(úrv.)
GyőriJánosSámuel;Cse pel, XXI., De ák
térdu.6.KériTamásreformátuslelkipász-
tor;Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de.10.
(úrv.)HokkerZsolt;Budaörs, Sza bad ság
út 75. du.6.EndreffyGéza.

• 2012. október 31.
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Azelmúltpárhónapbansokszorle-
hetetthallaniatérképekről.Történt
ugyanis,hogyazApple,atalánleg-
ismertebb okostelefon, az iPhone
gyártójaúgydöntött,készülékeirea
korábban igen jól teljesítő Google
Maps helyettsajáttérképmegoldását
telepíti.Ezazonbankorántsemannyi-
raéretttermék,mintazegyébkéntte-
lefontésoperációsrendszertfejlesz-
tőriválismegoldása–devalamikor
lépniekellettavilágmatalánlegér-
tékesebbvállalatának.Rengetegszol-
gáltatásépülugyanisahelymeghatá-
rozásra,ésazApplekénytelensaját
térképkezelő rendszert fejleszteni,
hanemakarhosszútávúfüggésbeke-
rülnimásoktól.

Atérképalkalmazása22-escsapdá-
janévenelhíresültfogalomegyikélő
példája.Heller szatirikusregényénekcí-
meazegymástkizárólehetőségekkö-
zöttifeloldhatatlanellentétszinonimá-
jalett.Akönyvbena22-esszabálysze-
rint minden olyan katonát fel kell
menteniaszolgálatalól,akimegőrült,
ezértkériafelmentését;viszonthaké-
ri,akkorgondolasajátbiztonságára,
ezpedigaztjelenti,hogynemőrült.
Afelhasználóielégedettségresokat

adócégkénytelenvoltfélkészrend-

szerrelkijönni,ugyanis–sitta22-es
csapdája–afelhasználókhibajelzései
kellenekahhoz,hogyatérképalkalma-
zásminélpontosabb legyen.Éppen
ezért a tréfák kereszttüzébe került
szolgáltatásfolyamatosanfogfejlőd-
ni,ésmindenbizonnyalmegszűnnek
azolyanjellegűhibák,mintaGellért-
hegymellettállósziklakápolnameg-
jelenéseaDunaközepén.
A világ másik felén azAndroid

operációs rendszert használó ké-
szülékekgazdáitovábbraisélvezhe-
tik aGoogleMaps előnyeit, amely
méltánérdemelnékia„korunkleg-
jobbtérképalkalmazása”címet.
EricS.Raymound állapítjamegA

katedrálisésabazár címűkönyvé-

nekegyik,programozóknakfelállított
tételeként,hogyazokalegjobbalkal-
mazások, amelyek nemcsak a szá-
mukrakijelöltfeladatbanjeleskednek,
hanemolyanproblémákismegold-
hatók velük, amelyekre eredetileg
nem is gondoltak.AGoogleMaps
StreetView, azazutcainézetmódja
lehetővéteszi,hogyúgyjárjunkvé-
gigútvonalakat,minthamimagunk
isottlennénk.Azérzetnemvéletlen,
ugyanisezeketaterületeketaGoogle
panorámakamerával felszerelt au-

tóijártákbe,folyamatosanképeket
készítveróluk–aböngészőbenaz-
tánmimagunkisvégiglépkedhetünk
ezekenazutakon.
Mivelatechnológiaadottvolt,a

Googleelhatározta,hogyazutcán
barangolást beviszi a múzeumok
belsejébe.ÍgyszületettmegaGoogle
ArtProject(http://www.googleart-
project.com), amely2011-esindulá-
sakorkilencországtizennégymú-
zeumánakcsaknemezeralkotását
kínáltamegtekintésre–úgy,mint-
haazadottmúzeumkiállítótermeit
látogatnánkvégig.
A projekt akkora figyelmet ka-

pottavilágkulturálisintézeteinekré-
széről,hogyidéntavasszalmárnegy-
venországszázötvenegymúzeumá-
nakmintegyharmincezeralkotása
szerepelagyűjteményben.
Nemcsak bejárhatjuk a virtuális

múzeumokat,hanemaképekbőlsa-
ját katalógust is összeállíthatunk,
amelyet utána bármikor könnyen
ésgyorsanmegtekinthetünk.Ezen
túlmenően pedig kommentelni is
lehetafestményeket,illetvemegis
oszthatjukbarátainkkalésismerőse-
inkkelkedvencképeinket…
Báresorokírójapróbáltamegtalál-

ni idősebb Lucas Cranach Luther
Mártonról festettportréját,aznemré-
szeagyűjteménynek.Deakitérdekel-
nek a reneszánszmesterművei, az
megtalálhatjaaz1531-esÁdámésÉva
aparadicsomban vagyaz1501-esKe-
resztrefeszítés címűképet aművész
másvallásitémájúalkotásaivalegye-
temben.Ésperszemégszámosmás
nevesfestőagaranciaarra,hogyakár
napokraelvesszünkalátnivalókközött.

g N.B.

tér kép ből mú ze um ba
e g yH Áz é s viL Ág H ÁLÓ

Rovatgazda:NagyBence

Bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem
ABécsikaputérievangélikustemplomkápolnájában(BudapestI.ker.,
TáncsicsMihályu.28.)mindenhónapelsőhétfőjén19óraikezdettelsza-
badegyetemielőadásokhangoznakel.Akövetkezőalkalomnovember
5-énlesz.Előadó:dr.FábriGyörgymédiakutató,azÉszakiEgyházkerü-
letfelügyelője.Téma:Értéktartalomazújmédiavilágában.Házigazda:
dr.FabinyTamás püspök.Arészvételingyenes.Aszervezőkmindenér-
deklődőtszívesenlátnak.

kan tá ta ze nés is ten tisz te let
Szeretettelhívogatunkmindenkitreformációikantátazenésistentiszte-
letreaferencvárosigyülekezetbe(IX.ker.,Gátutca2.)november4-én
11órára.ElhangzikJ.S.BachEinfesteBurg (BWV80)kantátája.Köz-
reműködik a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar, a Ferencvárosi
Kántorátus,JuhászOrsolya –szoprán,WernerÁgnes –alt,UjházyMár-
ton –tenor,MuntagLőrinc –basszus.Vezényel:GémesiGéza. Igéthir-
det:KoczorTamás.

evan gé li kus mű sor a Ma gyar te le ví zi ó ban
November4-én,vasárnapazM1-en11.30-kor,azM2-n14.35-korazÚt-
mutató címűműsorbanSchulekMátyásmondjaelgondolataitazéle-
tetmegtartóIstenszeretetéről,azörökéletüzenetérőlésamásokértfel-
áldozottéletről.Szerkesztő:NagyLászló, rendező:HorváthTamás.

h i r d e t é s

kÖt-össze jö ve tel
AKeresztényÖkumenikusBarátiTársaság(KÖT)következőösszejöve-
telenovember5-én,hétfőn18órakorleszaKelenföldiEvangélikusEgy-
házközségXI.ker.,Bocskaiút10.számalattigyülekezetitermében.Elő-
adó:SoltPál, aLegfelsőbbBíróságkorábbielnöke.Azelőadáscíme:Az
ökumenéútjai–aTaizéiKözösség.Mindenérdeklődőtszeretettelvárnak.

szí ve sen se gí te ne?
AMagyarRákellenesLigaönkéntessegítőtársakat keresdaganatosbe-
tegeklelkitámogatásához.AzérdeklődőkszámáraBudapestennovem-
berközepétől,körülbelülnégyhónaponkeresztül,hetiegydélutánt
igénybevevőingyenesképzéstindítunk.Jelentkezésétnovember15-ig
várjuk!Elérhetőségeink:MagyarRákellenesLiga,1507Budapest,Pf.7.
E-mail:lelkisegely@rakliga.hu,telefon:1/225-1621,20/565-5589.

h i r d e t é s

gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan fo lyam
Piliscsabán,aBéthelEvangélikusMisszióiOtthonban(Széchenyiu.8–12.)
gyülekezetimunkatárs-képzőtanfolyamindulnovember23–25-én.Atan-
folyamonvalórészvételingyenes.Rövidéletrajzéslelkésziajánlásszük-
séges.JelentkezésazOrszágosIroda(PolyákKata), 1085Budapest,Üllői
út24.címenvagya20/824-2013-asmobilszámon,illetveakata.polyak@lu-
theran.hue-mailcímen.Jelentkezésihataridő:november12.
Ajelentkezőketörömmelvárja:

D.SzEbikImrEnyugalmazottpüspök,tanfolyamvezető

h i r d e t é s

Szentháromságünnepeutáni22.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Mt18,21–35;Fil1,3–11.Textus:1Móz50,15–21.Énekek:466.,79.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)Johannes
Erlbruch;de.11.(úrv.)BencénéSzabóMárta;du.6.BaliczaIván;Fébé, II., Hű -
vösvölgyi út 193. de.9.(úrv.);Sarepta, II., Modori u. 6. de.3/411.(úrv.)Sztojanovics
András;Pest hi deg kút, II., Ördögárok u. 9. de.fél10.(úrv.)FodorViktor;Csil lag -
hegy–Bé kás me gyer, III., Mező u. 12. de.10.(úrv.);Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de.10.(úrv.)BálintnéVarsányiVilma;Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.10.
(úrv.)SolymárPéterTamás;Káposztásmegyer, Tóth Aladár út 2–4. dr.9.(úrv.)
SolymárPéterTamás;Deák tér, V., Deák tér 4. de.9.(úrv.,családi)Grendorf-Balogh
Melinda;de.11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)GáncsPéter;du.6.(úrv.,Megálló
nevűifjúságiistentisztelet)dr.VargaGyöngyi;Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de.
fél10.(angolnyelvűáhítat)ScottRyll;de.10.(családi)PelikánAndrás;de.11.(úrv.)
PelikánAndrás;Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. de.fél11.RománnéBolbaMárta;
VIII., Rákóczi út 57/a de.10.(szlovák)GulácsinéFabulyaHilda;VIII., Ka rá csony
S. u. 31–33. de.9.RománnéBolbaMárta;Fe  renc vá ros, IX., Gát u. 2. (ka to li kus
temp lom) de.11.(úrv.,kantátazenésistentisztelet)KoczorTamás;Kőbánya, X., Ká -
pol na u. 14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;Kerepesi út 69. de.8.(úrv.)TamásyTa-
más;Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.8.dr.BlázyÁrpádné;de.fél10.(családi)Gáncs
Tamás;de.fél11.(úrv.)AdorjániDezső;du.6.(vespera)dr.BlázyÁrpádné;XI., Né -
met völ gyi út 138. de.9.dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye, XII., Szi lá gyi E. fasor 24.
de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Budahegyvidék, XII., Kék Go lyó u. 17. de.10.
(úrv.);negyed12.;An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.10.(úrv.)Grendorf
Péter;Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.11.(úrv.)TamásyTamás;XIV. Gyar mat u. 14.
de.fél10.TamásyTamás;Pest új hely, XV., Templom tér de.10.(úrv.)SzabóB.András;
Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fó ti út 73. (nagytemplom) de.10.(úrv.)PonicsánErzsé-
bet;Rá kos szent mi hály, XVI., Hő sök tere 10–11. de.10.(úrv.,családi)BörönteMárta;
Cin ko ta, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de.fél11.(úrv.)VetőIstván;Má tyás föld, XVI.,
Pro dám u. 24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.9.(úrv.)
NagynéSzekerÉva;Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de.fél11.(úrv.)Nagyné
SzekerÉva;Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.9.(úrv.)KovácsÁron;Rá kos -
li get, XVII., Gózon Gy. u. de.11.(úrv.)KovácsÁron;Pestszentlőrinc, XVIII., Kos -
suth tér 3. de.10.(úrv.)GyőriGábor;Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re -
for má tus temp lom) de.8.(úrv.)GyőriGábor;Kispest, XIX., Templom tér 1. de.
10.(úrv.)SzéllÉva;XIX., Hun gária út 37. de.8.(úrv.)SzéllÉva;Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de.10.(úrv.)GyőriJánosSámuel;Csepel, XXI., Deák tér de.fél11.
(úrv.)ZólyomiMátyás;Bu  da  fok, XXII., Já ték u. 16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Bu -
da örs, Szabadság út 75. de.10.(úrv.)EndreffyGéza;Budakeszi, Fő út 155. (gyü -
le ke ze ti terem) de.fél10.dr.LacknernéPuskásSára.

• 2012. november 4.

Összeállította: BodaZsuzsa

istentiszteleti rendek

XI., Né met völ gyi út 138. du.4.Gáncs
Tamás;XV., Rá kos pa lo ta, Ré gi Fó ti út
73. (nagy temp lom) du.6.PonicsánEr-
zsébet;XVI., Si mon gát u. 2. (cin ko tai
köz te me tő) du.2.VetőIstván.

• 2012. november 1.
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Fa so ri dzsesszis ten tisz te le tek
Afasoridzsesszistentiszteletekmásodikévadjaindulnovember11-én
este6órátólafasorievangélikustemplomban(VII.ker.,Városligetifa-
sor17.).AzeneiközreműködőezúttalisaMonamo lesz(SzirtesEdina
Mókus–ének,hegedű,NagyJános–billentyűshangszerek,MogyoróKor-
nél –ütőhangszerek).
Azigényesésfiatalosistentiszteletevangélikusénekekdzsesszfeldol-

gozásain,igeolvasáson,imádságon,meditációnkeresztülkínálmegis-
mételhetetlenspirituálisélménytarésztvevőknek.Azistentiszteletfó-
kuszábanmostazegyüttműködéstémájaáll.
Abelépés(természetesen)díjtalan,mindenérdeklődőtszeretettelvá-

runk!
Afasorievangélikusgyülekezet

h i r d e t é s

AzEvangélikusÉlet
2005–2011.évilapszámai
PDFformátumbanletölthetők
awww.evangelikuselet.hu
címről.
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VASÁRNAP

12.05 / Bartók rádió
BudapestiBach-hét,2012
Bach:114.és115.kantáta
aDeáktérievangélikus
templomban
12.30 / Vörösmarty Rádió
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(www.vorosmartyradio.hu)
14.15 / M2
TúrmezeiErzsébet-portré
14.40 / M2
Fasoritanárok
15.05 / Bartók rádió
Beszélgetések
azegyházzenéről
BachkantátáirólKamp
Salamonbeszél
19.35 / Bartók rádió
KapcsoljukaBartókBéla
NemzetiHangversenytermet
Franck:150.zsoltár

HÉTFŐ

08.40 / Duna World 
Párizsvarázsa
(magyarismeretterjesztő
film)
13.30 / Kossuth rádió
ErősváramiIstenünk!
Azevangélikusegyház
félórája
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
GáborjániSzabóPéter
építész
18.15 / Pax Tv
Kitöltöttűr
PortréfilmSzitaIstván
evangélikuslelkész
festőművészről
20.15 / Duna Tv
,,NépekKrisztusa,
Magyarország’’–1956
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
4/3.rész

KEDD

8.30 / Duna Tv
Hazajáró
Keresztény-havas
BrassótólaTömösi-szorosig
10.30 / Pax Tv
MolnárMárianyomdokain
Portréfilm
areformátusdiakonisszáról
13.30 / Kossuth rádió
Tanúimlesztek!
Arómaikatolikusegyház
félórája
16.00 / Duna Tv
Mesélőcégtáblák
(ismeretterjesztősorozat)
21.00 / Duna Tv
Aviátor
(amerikaijátékfilm,2004) (163’)
23.00 / Bartók rádió
Éjszakaidzsesszklub
VálogatásMichellerMyrtill,
valamintVácziEszter
ésaQuartetfelvételeiből

SZERDA

10.40 / M2 
MindentudásEgyeteme2.0
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…’’
Areformátusegyházfélórája
15.00 / Pax Tv
Maulbertsch
Magyarországon
(ismeretterjesztőfilm)
15.25 / Duna World
Talentum
HernádiGyula77arca
19.35 / Bartók rádió
SchiffAndrás
Beethoven-szonátaestje
21.00 / Duna Tv
Egerekésemberek
(amerikaijátékfilm,1992)
(106’)
23.05 / M1
Múlt-kor
Történelmimagazin

CSÜTÖRTÖK

09.35 / Duna World
Magyarelsők
Azelsőmagyarlombikbébi
11.00 / Duna Tv
Híreszeneszerzőknyomában
Berlioz
12.05 / Bartók rádió
TátraiVilmos100
X/6.rész
14.06 / Kossuth rádió
Arcvonások
JankovicsMarcell
15.00 / Pax Tv
TitokzatosErdély
(útifilm)
19.05 / Duna Tv
Talentum
SzabadiVilmos
19.30 / Pax Tv
Szárnyasoltárok
(ismeretterjesztőfilm)
23.00 / Bartók rádió
DzsesszaMárványteremben
AKaltenecker-triókoncertje

PÉNTEK

08.35 / Duna Tv
Szerelmesföldrajz
,,Szétnézveegy-egy
pillanatramég’’
IkávalTihanyban–
IllyésGyulaemlékére
11.00 / Duna Tv
IndiaésNepál
(spanyolismeretterjesztő
sorozat)
15.30 / Duna Tv
Univerzum
Varázshegyek–
AMagas-Tátravadonja
21.05 / Duna Tv
Aranypálca
KálmánImrenemzetközi
operett-musical
karmesterverseny
21.05 / Bartók rádió
AzAlpoktólZoborvidékig
Zenésbarangolás
anagyvilágban:
Kazahsztán,Kána

SZOMBAT

05.25 / Duna Tv
Élőnépzene
09.15 / Duna Tv
Istenkezében
GachalJános,
avértanúpüspök
12.15 / Duna Tv
CyranodeBergerac
(amerikaijátékfilm,1950)
(109’)
16.10 / M1
Én,JózsefAttila
Ígykészült
aMadáchSzínházelőadása
16.35 / Duna Tv
Pestimese
(magyarjátékfilm,1937) (72’)
16.55 / Duna World
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
NádasdyTamás(1498–1562)
19.35 / Bartók rádió
Mozart:Tituskegyelme
Kétfelvonásosopera

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
AzEvangélikusRádiómisszió
műsora
(www.civilradio.hu)
10.00 / M1
HuszárGál
11.45 / Duna World
II.RákócziFerenc
ábécéskönyvecskéje
(magyarismeretterjesztő
film)
14.45 / M1
Nulladikóra
(amerikaifilm,1985) (93’)
15.05 / Bartók rádió
Musicasacra
19.35 / Bartók rádió
PerényiMiklós(gordonka),
SzokolayBalázs(zongora)
hangversenye
02.00 / Petőfi rádió
ÉjszakaPetőfivel

va sár nap (no vem ber 4.)
Micsodaahalandó,hogytörődszvele,ésazemberfia,hogygondodvanrá?Zsolt
8,5(Róm5,8;Mt18,21–35;Fil1,3–11;Zsolt143)DesmondMorris humáneto-
lógusszerintaligszázemberrelehetgondunk.Őktartoznakhozzánk.Atu-
dósnevetségesnektartjaakeresztyén„mindenkitszeressünk”eszményt.Mi
azérttörekszünkarra,hogyminélkevesebbenlegyenekegyedül,nehogyva-
lakitiselveszítsünk.Általábannemsikerül.Azsoltároshite,hogyIstengon-
dolránk.Bentvagyunkabbanakörben,amelyhozzátartozik.Fontosakvagyunk
neki.Akeresztegyiklényegesüzenete:értedtörtént.Ennyitérekneki.

Hét fő (no vem ber 5.)
Krisztusmondja:„Nagyobbörömleszamennybenegyetlenmegtérőbűnösön,
mintkilencvenkilencigazmiatt,akineknincsszükségemegtérésre.” Lk15,7(Ézs
55,7;Hós12,1–7;2Kor8,10–24)Azelveszettbáránynemmegfordult,ésvissza-
tértanyájhoz,hanemapásztorkerestemeg,megfogtaéshazavitte.Amikor
amennyazegyetlenmegtérőbűnösnekörül,azelveszettéshazavittbárány-
nak,akkornemegyjobbbáránynak,egykevésbébűnösnekszólezazüdvöz-
lés,hanemannak,akiutánament.Annakörülamenny,hogyIstennemhagy
elvesznisenkit.Annakörülamenny,hogyeljönmégutánamis,hogyezaz
irányultságaakaratának,hogymegakarmentenimindenkit.Ezténylegöröm.

kedd (no vem ber 6.)
Isten,sajátfülünkkelhallottuk,elbeszéltéknekünkapáink,mitvittélvéghez
napjaikban,arégiidőkben.Zsolt44,2(1Pt1,8–10;Jer19,1–4.10–13;2Kor9,1–
9)Annakafülnekamásikoldaláraisszeretnékmakerülni.Apámhitélmé-
nyeivelgyakranvitáztam.„Könnyűvoltnektek,máskorbanéltetek”–mond-
tamneki.Mégisazőhitevezetettjóutakra.Néhaazérdekel,hogyvajonén
tudok-evalahaúgybeszélniarról,hogyIstenmittettvelem,hogyvalaki–
bárki–aztmondhassarólam:Istencselekedettazéletében.Mertnemabi-
zonyságtevőkhatásosságavisziátahírtnemzedékekenát,hanemIstenmély-
séges,maiscselekvőszeretete.Merthaőteszvalamit,aznemzedékekenke-
resztüláldásthoz.

szer da (no vem ber 7.)
Pálírja:Azerőtlenségeimmeldicsekszem,hogyaKrisztuserejelakozzékben-
nem. 2Kor12,9(1Sám2,4;Mt7,1–5/6/;2Kor9,10–15)Páltelevolttestinyo-
morúsággal.Rosszvoltaszeme,fájtafeje,talánepilepsziájaisvolt,különben
isöregedett.Elégviharoséletesemkedvezettazegészségének.Ittazonbanmind-
eztátértékeli.Nemlehetmondani,hogynemnyavalygott.„Háromszoriskér-
temazUrat…”–írja.Mostazonbanmegértvalamit:mindengyengeségeaki-
szolgáltatottságánakkiábrázolása.Őlelkilegisígyél:segítségreszorulva,meg-
mentést,sőtmegváltástvárvafolyton.Minttagjai,úgyfájmindenvétke.Ahogy
nemlát,úgykeresgéliafénytis.Mindenerőtlenségearrólbeszél,hogyKrisz-
tuscselekszikhelyetteésáltala.Megértvalamit,amitazerőseknem.Istenelőtt
mindenerőnkgyengeséggélesz.

Csü tör tök (no vem ber 8.)
Tiaztmondjátok:NemkövetkezetesazÚr.Figyeljetekide,Izráelháza!Én
nemvagyokkövetkezetes?Inkábbtinemvagytokkövetkezetesek! Ez18,25(1Pt
5,6;Jel3,14–22;2Kor10,1–11)Ezegynagyvitaekörülamondatkörül.Is-
tenkövetkezetességénektengere.Abűnösbüntetéstérdemel.Istenmegbíz-
hatóságátmutatja:neféljetek,megkapjátok.Anépnyilvánabbanlátta,hogy
Istenkövetkezetlen,hogynemazőkedvükretörténtekadolgok.Istenkö-
vetkezetességerettenetes.DeEzékielmelléhaddsoroljukodaJónástis,aki
szinténIstenkövetkezetességétkériszámon.Jajnekünk,haIstenkövetke-
zetesabűn-büntetéslogikájában.Deszerencsénkremáshozkötikövetke-
zetességét:azirgalomhoz.Valamihihetetlenkitartássalakarjaezt.Amígvég-
reáttörkeménységünkön.

pén tek (no vem ber 9.)
Kezedrebízomlelkemet,teváltaszmegengem,Uram,igazIsten! Zsolt31,6
(1Kor3,22–23;Mt26,20–25;2Kor10,12–18)Kirebíznámmagam?Megret-
tentazajövő,amikorvalakimásdöntmajdhelyettem,máslép,ésmáscse-
lekszik.Riaszt,hogyvalakirerákellbíznommajdmagam.Dehamégis,va-
jonkirebíznámazéletem?Haígylesz,akkoriscsakatestembízomvalaki
másra.Dealelkemetkirebízhatnám?Kiismer,szeret,figyelrámannyira,hogy
alelkemetrábízhatnám?Agondolataim,belsőérzéseim,ahitemtitkaikit
illetnek?„Kezedrebízomlelkemet,teváltaszmegengem,Uram,igazIsten!”

szom bat (no vem ber 10.)
HálalegyenIstennek,akiaKrisztuserejeáltalmindenkordiadalravezetben-
nünket. 2Kor2,14(Zsolt118,15–16;Ézs1,18–27;2Kor11,1–6)Akeresztyén-
ségnemtűzikicéluladiadalmat.Sőt!Utunkmeghatározójaakicsinység,
amásokfeléfordulószeretetvesztesútja,azérzékenység,melysebezhető-
véteszminket.Ezafordítás–dr.CserhátiSándoré– közelebbállhozzám:
„Istennekpediglegyenhála,akiminketdiadalmenetbenhordozaKrisztus
által.” Páldiadalmenetrőlír,decsakabbanazértelemben,hogyútjukatsi-
kerkoronázta,afalvakésvárosokmegértették,mitakartakelmondaniKrisz-
tusról.Ezaződiadalútjuk.Ígymamiisadjunkhálátazokértahelyekért,ahol
Krisztusevangéliumaéletettámasztaszívekben,sorsokatfordítmeg,ésem-
beriéleteketteszértelmessé.

g KoczorTamás

Új nap – új kegyelemFo ga dó órá mat mindenhónap
elsőhétfőjéntartom.Mindenkit
szeretettelvárokdélutánhárom
órátólötóráigaDéliEgyházke-
rületszékházában(1088Buda-
pest,Puskinu.12.).

RadosnéLengyelAnna
országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

h i r d e t é s

VASÁrNAPtÓL VASÁrNAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólnovember4-étőlnovember11-éig

A sze líd re for má tor: Hu szár gál
AzEvangélikusHittudományiEgyetemaKároliGáspárReformátusEgye-
temBölcsészettudományiKarávalközösentudományoskonferenciátszer-
vezHuszárGál születésénekötszázadikévfordulóján,amagyartudomány
ünnepén.Akülföldiéshazaielőadókhistoriográfiai,liturgikai,himnoló-
giai,dogmatikaiésnyomdatörténetiszempontbólelemzikareformátor
munkásságát.ArendezvényenaHuszárGáláltalszerkesztettgraduálé-
banszereplőénekekisfelhangzanak.AkonferenciahelyszíneazEvangé-
likusHittudományiEgyetemauditoriummaximuma(BudapestXIV.ker.,
Rózsavölgyiköz3.),időpontjanovember7.,szerda10-től14óráig. nyu ga ti egy ház ke rü le ti

köz gyű lés
Tisztelettelésszeretettelhívjuk
aNyugati(Dunántúli)Evangéli-
kusEgyházkerületközgyűlésé-
nek szavazati és tanácskozási
joggal rendelkező tagjait,vala-
mintmindenérdeklődőtagyő-
ri kerületi székházban (Győr,
Bajcsy-Zsilinszky út 26.) no-
vember17-én,szombaton9.30-
korkezdődőközgyűlésre.

h i r d e t é s

ün ne pi hang ver seny a bu da hegy vi dé ki temp lom ban
RezessyLászló születésénekszázadikévfordulójaalkalmábólünnepihang-
versenytrendezünknovember11-én,vasárnap18órakorabudahegy-
vidékievangélikustemplomban(XII.,KékGolyóu.17.).Gyülekezetünk
egykorikarnagyárakórusműveinekelőadásával,szakmaiéletútjánakát-
tekintésével,személyesemlékekfelidézésévelésegyjubileumikiadvány
bemutatásávalemlékezünk.
Alkalmunkramindenérdeklődőtszeretettelvárunk!

h i r d e t é s

HÍREK, HIRDETÉSEK


