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„Szteh lo Gá bor alak ja azért ki emel ke dő a
szá munk ra, mert vész ter hes idők ben volt
ké pes meg mu tat ni, hogy mennyi re mé lyen
el kö te le zett az evan gé li um ügye iránt.”

A legkisebbek szolgája f 4. oldal

„Vég té re is Deb re cen ben most az tör tént, hogy
egy ré szek re sza kadt – ré szek re szab dalt – pro tes -
táns fe le ke zet ön ma gán kezd te el az »eggyé lét el«
(Jn 17,21–22) jé zu si kí vá nal má nak meg va ló sí tá sát.”

Egyesítő menet f 6. oldal

„Is ten ben nünk mun kál ko dó Lel ke
egy szer re for dít min ket fel fe lé, az
örök ér té kek or szá ga fe lé és vissza -
fe lé, em ber tár sa ink irá nyá ba.”

Atya, Fiú és Szentlélek f 11. oldal

Ha pün kösd kö zöt tünk is meg tör té nik, ha a Szent lé lek ere je ki árad a
ma gyar or szá gi és a ha tá ron tú li evan gé li kus gyü le ke ze tek ben, ha fel -
ügye lők és pres bi te rek lel ké ben vissz hang zik a pün kö di kér dés: „Mi
akar ez len ni?” – ak kor 2009. szep tem ber 12-én zsú fo lá sig meg te lik a
pest szent im rei Sport kas tély az evan gé li kus pres bi te rek or szá gos ta -
lál ko zó ja al kal má val.

Az Evan gé li kus Élet hús vé ti szá má ban Gáncs Pé ter püs pök meg ad ta az el ső
or szá gos pres bi te ri ta lál ko zó alap hang ját: Is ten mun ka tár sai va gyunk. A ki -
je len tő mód ban fo gal ma zott cím hús vét egye nes kö vet kez mé nye, mert a fel -
tá ma dott Krisz tus nem csak a le zárt sí ron lé pett túl, ha nem ta nít vá nyai ta ga -
dá sán, hi tet len sé gén, al kal mat lan vol tán is. Nem hány ja sze mük re bot rá nyos
el bu ká su kat, ha nem egy sze rű en ki je len ti: „…ta nú im lesz tek…”

Mes ter, én meg ta gad ta lak, még is rám bí zod a nyá jat? – kér dez het te Pé ter.
Uram, én hi tet len vol tam, még is bí zol ben nem? – így Ta más. Ma gad ra hagy -
tunk a szen ve dés ben, mit kez desz ve lünk? – mond hat ták a töb bi ek. A le vi téz -
lett ta nít vá nyok csak kér dő for má ban mond hat ták vol na: még is Is ten mun ka -
tár sai va gyunk? Ez a mély pont, ez a tel jes ku darc, de pün kösd cso dá ja ezen a
mély pon ton szü le tik!                                                   

f Folytatás a 13. oldalon

„Mi akar ez len ni?” – 
Is ten mun ka tár sai va gyunk?

Missziói nap az egyházkerületekben

Adj, Úristen, nékünk Szentlelket! f 2. oldal
Kirchentag 2009 f 8–9. oldal
Nemzetiségi oldalak f 7. és 10. oldal
Pünkösd és ökumené f 11. oldal
Gyermeknapi mosolygás f 12. oldal
Ne „papos”, hanem „neves” presbitereket! f 13. oldal

g Gy ri Gá bor

Kondoros
b „Bé két adj, Uram, kér lek, a há bor gó szí vek nek…” –

éne kel te Tolcs vay Lász ló ze ne szer ző, éne kes május 23-án,
a Dé li Egy ház ke rü let ál tal Kon do ro son meg ren de zett
misszi ói na pon. Az em be ri élet kü lön fé le vál sá ga i ból ki -
utat ke re ső gyü le ke zet szá má ra ez a ref rén ként el hang -
zó egy sze rű imád ság is irányt mu tat ha tott. A ke rü let leg -
na gyobb ren dez vé nyén gaz dag és szí nes prog ram vár ta
a részt ve vő ket a há zi gaz dák ál tal gon do san elő ké szí tett
hely szí ne ken.

A ta lál ko zó ra ér ke ző ket a Me ző be rény 1. ke rü le ti evan gé li kus
réz fú vós kör tér ze né je fo gad ta, majd a dél előt ti prog ram az evan -
gé li kus temp lom ban vet te kez de tét. A kö zel ezer fős gyü le ke -
zet egy ré sze a temp lom kert ben, ki han go sí tón ke resz tül kö vet -
het te a bent zaj ló ese mé nye ket. Ara di György ke rü le ti misszi -
ói lel kész kö szön té sét és a ven dég lá tó egy ház köz ség be mu tat -
ko zá sát kö ve tő en Dan kó Bé la, a te le pü lés pol gár mes te re és
Gáncs Pé ter püs pök üd vö zöl te a je len lé vő ket.

Veszp rém
b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let hez tar -

to zó gyü le ke ze tek tag ja it Veszp rém be vár ták az el múlt
szom ba ton a misszi ói nap szer ve zői. A több mint há rom -
száz részt ve vő a Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont ban gyűlt
össze. A prog ram Isó Zol tán he lyi lel kész, va la mint
Berecz ky Gyu la fel ügye lő, Por ga Gyu la al pol gár mes ter és
Ve rasz tó Já nos ke rü le ti misszi ói lel kész kö szön tő jé vel kez -
dő dött.

A kö szön tő ket Isó Do rottya Lk 21,28 alap ján tar tott ige hir de té -
se kö vet te. Egy rek lám szlo gen sze rint a mos ta ni vál sá gos idők -
ben csak ma gunk ra szá mít ha tunk. Meg osz tott sá gunk ban min -
den ki a má si kat hi báz tat ja a ki ala kult hely ze tért. Sa ját erőnk ből
csak a túl élés re, a má nak élés re, kö zöm bös ség be, ká bu lat ba va -
ló me ne kü lés re, fe le lőt len ség re te lik – ál la pí tot ta meg. Mi azon -
ban Krisz tus kö ve tői va gyunk, akik nem a vi lág rend jét kö vet jük.
Jé zus ta nít vá nyai fel egye ne sed het nek, mert meg lát ják az örök ér -
té ke ket a mu lan dók kal szem ben. Ez a mai nap üze ne te. Krisz -
tus sza vai sze rint a vi lág vé ge vál ság ál tal tel je se dik be. De mi tud -
juk, hogy szá munk ra ez a nagy ta lál ko zás lesz Krisz tus sal.

Nyír egy há za
b Az Észa ki Egy ház ke rü let leg na gyobb gyü le ke ze te, Nyír -

egy há za adott ott hont a 2009. évi misszi ói nap nak. Az egy -
ház ke rü let gyü le ke ze te i ből több mint ezer két szá zan – a
 ke rü let misszi ói nap jai tör té ne té ben ed dig a leg töb ben –
vet tek részt az idei kö zös sé gi al kal mon. A május 23-i ta -
lál ko zónak itt is a Van ki út a vál ság ból volt a témacíme.

Nyír egy há za nem csak a leg na gyobb lé lek szá mú gyü le ke ze te az
Észa ki Egy ház ke rü let nek, ha nem or szá go san is a leg na gyobb
evan gé li kus in téz mény há ló zat tal ren del ke ző vá ros. Ősz től az
óvo dá tól a gim ná zi u mig igénybe vehető lesz az evan gé li kus szel -
le mi sé gű ok ta tás, a dia kó ni ai in téz mé nyek pedig az idő sek től
kez dődően a haj lék ta la no kon át a fo gya ték kal élő k ápolásáig
végeznek szol gá latot. Jól tükrözte ezt a társadalmi szerepvállalást
maga a missziói nap is, mely nyi tott aj tót kí nált a vá ros la kó i -
nak és a ke rü let ből ér ke ző ven dé gek nek, hogy meg is mer hes -
sék a gyü le ke ze tet és az in téz mé nye ket. 

f Folytatás az 5. oldalon

f Folytatás az 5. oldalon

f Folytatás az 5. oldalon

f Mint a szél, a tűz és a mámor… – pünkösdi Égtájoló a 3. oldalon
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b Ezen a hé ten pün kösd ün ne pe
ro va tunk „szer kesz tő je”. Nagy
öröm mel mu tat juk be gaz dag
pün kös di ének re per to á runk
újabb ér té kes da rab ját.

Az Adj, Úr is ten, né künk Szent lel ket
(GyLK 816) a ré gi ma gyar éne kek
cso port já ba tar to zik; már a re for má -
ció el ső, egé szé ben fenn ma radt gyűj -
te mé nyé ben, Hu szár Gál 1560-as
éne kes köny vé ben meg je le nik. A kö -
te tet nyi tó ének cso port – A Szent lé -
le kért va ló kö nyör gé sek a pré di ká ció
előtt – har ma dik tag ja ként fon tos he -
lyen sze re pel. Itt is, va la mint Hu szár
ki emelt je len tő sé gű gra du ál-éne kes -
köny vé ben (1574) is a Jer mi kér jünk
Szent lel ket kez de tű ének után kö vet -
ke zik, dal lam köz lés nél kül, „Azon nó -
tá ra” jel zés sel. Az 1574-es gyűj te -
mény ben már egy öt ének ből ál ló
cso port éne kel he tő, leg alább is a fel -
irat sze rint, a – Lu ther Már to né al -
cím mel el lá tott – Jer mi kér jünk
Szent lel ket ere de ti je, a Nun bit ten wir
den Hei li gen Ge ist dal la má ra.

Ha ezt meg pró bál juk, ki de rül,
hogy a stró fa el té ré se és a szó tag szá -
mok in ga do zá sa mi att a do log saj nos
nem igen megy. Va ló szí nű leg volt
en nek a dal lam nak egy ma gyar va ri -
án sa; ez vi szont nincs kö zöl ve a kö -
tet ben. Így hát sö tét ben ta po ga tó -
zunk. Vagy még sem?

A vá lasz hoz ér de mes rö vi den át -
te kin te ni az érin tett éne ke ket és a kö -
zöt tük lé vő kap cso la tot. A Jer, kér jük
Is ten ál dott Szent lel két (EÉ 232) for -
rá sa egy 12. szá za di, né met nyel vű,
egy stró fás pün kös di ének (el ne ve zé -

se a „Ky ri ele is” zá ra dék nyo mán
leise), mely hez Lu ther még há rom
vers sza kot il lesz tett. Az ének for dí -
tá sa két vál to zat ban (négy-öt vers -
szak, va la mint en nek hat-hét stró fás
bő ví tett pa ra frá zi sa) je le nik meg a 16.
szá za di éne kes köny vek ben; ver se -
lé se mind egyik nek meg le he tő sen
kez det le ges, ezért nem is ma rad tak
fenn so ká ig.

A pün kös di ének cso port ban meg -
ta lál ha tó még egy szá munk ra is me -
rős ének: Hall gass meg min ket, nagy
Úr is ten (EÉ 275); en nek dal la ma a

né met ere de ti ma gyar va ri án sa, me -
lyet – 16. szá za di for rás hí ján –
elő ször az 1744-es ko lozs vá ri éne kes -
könyv kö zöl. A két stró fa fel épí té sét
a szó tag szám el té ré se el le né re is
ro kon nak érez zük, el ső sor ban a rö -
vid zá ró sor mi att. A ha son ló ság
nyil ván va ló: mind két dal lam jón
hang ne mű, az 1–2. sor kez de te dal -
la mi lag azo nos. A ma gyar dal lam el -
ső so ra az alap han got jár ja kö rül; a
má so dik sor a hár mas hang zat hang -
ja in meg fon tol tan fel fe lé lép del,
érin ti a szex tet, majd vissza tér. A 3–

4. sor fő képp nyol cad moz gás sal
hasz nál ja ki a hang ter je del met, míg
a zá ró rö vid sor ha tá ro zot tan ke re -
kí ti le a vers sza kot. 

Mai éne künk, az Adj, Úr is ten, (né -
künk) Szent lel ket GyLK-be li nó ta jel -
zé se ép pen er re az ének re hi vat ko zik,
így „nyo mo zá sunk” si ker rel járt.

Az ének négy vers sza ka szer ve sen
épül egy más ra. Az el ső stró fa az
Úr is tent szó lít ja meg, és az ige ál ta -
li épü lé sért, az igaz hi tért kö nyö rög.
A má so dik vers szak tól meg je le nik a
Szent há rom ság: a köl tő Atyá nak szó -
lít ja az örök Úr is tent, és ké ri, hogy hi -
tün ket Krisz tus is me re té ben nö vel -
je. A har ma dik vers szak már Krisz -
tus hoz, az Üd vö zí tő höz szól, az ő di -
cső í té sét zen gi. Vé gül a ne gye dik
stró fa cím zett je a Szent lé lek: az ő vi -
gasz ta lá sá ért imád ko zik a hí vő.

A Szent lé le kért, vi lá gos sá gért, sze -
re te tért, igaz sá gért, vi gasz ta lá sért
va ló kö nyör gés vál to za tos for má ban
va ló meg fo gal ma zá sa ál lan dó ele me
a pün kös di éne kek nek; mai köl te mé -
nyünk kü lön le ges sé ge, hogy ezt össze -
kap csol ja a Szent há rom ság meg -
ének lé sé vel és meg szó lí tá sá val.

A szö veg vi lá gos, lo gi ku san fel épí -
tett, a dal la mot már is me ri a gyü le -
ke zet: sem mi aka dá lya nem le het an -
nak, hogy gyor san meg ta nul juk és
be fo gad juk ezt az éne ket, mind -
annyi unk hit be li épü lé sé re!

g Ecse di Zsu zsa

A SZ ENT LÉ LEK AJÁN DÉ K A  A SZ ENT H Á ROM SÁG CS O DÁ JA

Adj, Úr is ten, né künk Szent lel ket!
C ANTATE

Az egy ház szü le tés nap já nak a há rom
nagy, „sá to ros” ün nep kö zül két ség -
te le nül a bronz érem jut. Nem csak
azért, mert so ká ig egy na pos ün nep -
ként sze re pelt az ál la mi nap tár ban, és
a „re ha bi li tá ció” óta a má sod nap
egy há zi ér te lem ben még nem kap ta
vissza a ré gi sú lyát, bár két ség te le nül
van több he lyen lel kes gyü le ke ze ti
vagy me gyei kez de mé nye zés. A ró -
mai ka to li kus nap tár ban a má sod nap
már nem is fő ün nep, a gö rög ka to li -
kus rend ben pe dig két na pos ez az ün -
nep, ka rá csony és hús vét azon ban
eggyel to vább tart. 

A né pi ha gyo má nyok ban sok-sok
je les nap nak meg van a ma ga ét -
rend je, ka rá csony nak, új év nek, hús -
vét nak, sőt még a for dí tá si hi bá ból el -
ne ve zett zöld csü tör tök nek is, pün -
kösd azon ban ki ma rad eb ből a sor -
ból is. Mai alap igénk tar tal maz né mi
étel re vo nat ko zó meg jegy zést ugyan,
de csak mel lé ke sen. (A Tá vol-Ke le -
ten élő né pek ke resz té nyei ér tet le nül
áll nak a ki té tel lel szem ben: ná luk a kí -
gyó hús sok he lyen so kak szá má ra
drá ga, nagy ün ne pi cse me ge.)

Az e nap ra ren delt evan gé li um két
vál to zat ban is mert az Új szö vet ség ben,
a fél múlt kor ban Vic tor Já nos fa ra gott
be lő le his to ri zá ló éne ket, Ti nó di dal -
la má ra. Ezt – gyü le ke ze te ink ben ma
hasz nált éne kes köny vünk ben – ké -
ré sek és kö nyör gé sek közt ta lál juk,
nem az egy há zi esz ten dő cso mó -
pont ja i hoz ren delt mű vek kö zé so rol -

ta tott. Ez így van jól, hi szen a Szent -
lé lek csak a zá ró mon dat ban sze re pel.

Va la mi sa já tos hang vé te lű el ha tá -
ro ló dás egyé ni mó don jel lem zi kol -
lek tív vi szo nyun kat az ün nep hez:
még az ide vo nat ko zó szó lá sa ink
sem po zi tí vak, il let ve ke vés bé ud va -
ri a san fo gal maz va egy ér tel mű en ne -
ga tí vak: „pün kös di ki rály ság”, „csak
a Szent lé lek tart ja”. Mi le het en nek az
oka? A kér dés re több fé le vá lasz is ad -
ha tó, ezek azon ban oda ve zet nek,
hogy a ra ci o ná lis vi lág ban a Szent -
há rom ság is te ni sze mé lyei kö zül a
Szent lé lek kel a leg ne he zebb bár mit
is kez de ni, mert ő a leg ke vés bé sem
kéz zel fog ha tó: a Te rem tő ke ze nyo -
mát érez zük a vi lág ban, a Meg vál tó
tör té nel mi út ja a ke resz tig nyo mon
kö vet he tő, a Meg szen te lő azon ban
ki csú szik a ke zünk kö zül, hi szen
„fúj”, ami kor és ahon nan akar, nincs
be fo lyá sunk tény ke dé sé re.

Egy má sik el gon dol kod ta tó tény,
hogy min den kö zös ség szá má ra fon -
tos a sa ját iden ti tás őr zé se. Ko moly
bel ső fe szült sé get rejt, hogy a ke resz -
tény ség szá má ra éppen az egy ház
szü le tés nap ja nem kép vi sel iga zi
súlyt. Ezt a kü lön fé le egy há zak el té -
rő egy ház fo gal má val le het ne ta kar -
gat ni, eset leg még ma gya ráz ni is,
de az alap prob lé mát ez nem eny hí -
ti. A re for má ció új ra fo gal maz ta szá -
munk ra az egy ház ké pet, de nem ak -
kor kez dő dik ne künk sem az egy ház -
tör té ne lem, ha nem pün kösd től.

Har mad sor ban gon dol junk be le,
is ten tisz te le ti éle tünk ben mi lyen
gyak ran (mi lyen rit kán) hív juk se gít -
sé gül a Lel ket? Kon fir má ció, ava tás,
ik ta tás – nyil ván va ló an sze mé lye sen
ál ta lá ban rit kán ke rü lünk ilyen hely -
zet be. Is ko lá ink ban még a tan év -
nyi tót em lít het jük, ezen fe lül né ha s
né hol a mun ka év kez dő ülé se ket so -
rol hat nánk ide. A hely zet va ló ban
erő sen de fi ci tes.

Van a ke resz tény ség nek olyan ré -
sze, az egy há zak egy cso port ja, il let -
ve van nak olyan egy há zon be lü li
cso por to su lá sok, ame lyek el len ke ző -
leg es nek túl zás ba: a Lé lek nem csak
hogy hang sú lyos, de ki fe je zet ten túl -
hang sú lyos lett. Ha nincs meg a „lé -
lek ke reszt ség” szá mos je le, sze rin tük
az a kö zös ség nem is ne vez he ti ma -
gát egy ház nak.

Aján dé kot kap ni szok tunk. Ne tán
né ha meg kér dez het nek min ket, mi -
re van szük sé günk, vagy mi nek
örül nénk iga zán. (Le szá mít va azo -
kat, akik ki pro vo kál ják ma guk nak
azt, amit akar nak.) Az ün nep lő gyü -
le ke zet, az egész egy ház, il let ve an -
nak fe le lős tag jai sok min dent kí ván -
hat nak egy ilyen al ka lom mal: új
szer ve ze tet, amely a ki hí vá sok ra re -
a gál ni tud; fe le lős szol gá kat; éle dő
kö zös sé ge ket; csök ke nő fe szült sé ge -
ket tár sa dal mi vagy nem zet kö zi
össze füg gés ben.

Ezek azon ban csak és ki zá ró lag ak -
kor va ló sul hat nak meg, ha a Lé lek va -

ló ban fúj. Nem úgy, hogy mi ál lít juk,
mint ha érez nénk; ha nem ami kor
ele mi erő vel resz ket nek a fa lak, ami -
kor iga zán át sü vít a ré se ken, ami kor
az egy ház ha jó já nak da gad nak a vi -
tor lái, sza kad nak a hor go nyai; mi kor
min den kit ki moz dít a ké nyel mes,
biz ton sá gos nak tar tott po zí ci ó ból. A
Szent lé lek a ma ga ere jé vel ugyan is
nem a meg szo kás (az az a tra dí ció),
ha nem a meg úju lás, a meg ele ve ne dés
irá nyá ba tol el va la mennyi ün ket. 

Ér de kes dia lek ti ka ez: Jé zus hív, a
Lé lek küld. A ket tő nem sem le ge sí -
ti egy mást, és nem is játsz ha tó ki egy -
más el len, ha nem tény le ge sen meg -
mu tat ja a Szent há rom ság em be ri
ér tel met meg ha la dó vol tát, azt, ami
tu dást fe lül ha la dó hi tet igé nyel (nem
a tu dást pót lót!).

Jé zus bá to rít: kér je tek Szent lel ket.
Kér jük bát ran, han go san: „Ve ni,
creat or Spi ri tus!”

g Lack ner Pál

Imád koz zunk!  Jöjj, égi láng, for gó szél!
/ Té ged óhajt mind, ki él. / Lán god
éled jen köz tünk, / Erő sítsd kö zös sé -
günk. Ámen.

PÜN KÖSD ÜN NE PE  LK 11,913 

Szü le tés na pi aján dék
A VA SÁRNAP IG ÉJE

2. Te vagy Atyánk, örök Úristen, Kiben semmi kétségünk nin-
csen, Neveljed hitünket te szent igédben, Szent Fiadnak, Krisz-
tusnak ismeretében, Üdvösségünkben.
3. Te vagy, Krisztus, mi Üdvözítõnk, Szent Atyádnál békesség-
szerzõnk: Te vagy mi életünk, lakozzál bennünk; Hogy minden
dolgunkban csak téged dicsérjünk És dicsõítsünk!
4. Ó, Szentlélek, így kérünk téged: Bátorítsad a mi szívünket,
Vigasztalj meg minket, igazgass minket, Hogy hallván megért-
hessük te szent igédet, Üdvösségünket!

Szöveg: Huszár Gál 1560. Dallam: Hallgass meg minket, EÉ 275. [RMIÉ 56].

816

Mennyei Atyánk! Lel ke det aján dé -
koz tad egy há zad nak, Lel ked aján dé -
ka i val hal mo zol el ben nün ket na pon -
ta. Szent lel ked ál tal is mer het tünk
meg té ged sze re tő Atyánk nak, és
is mer het tük meg Fi a dat meg vál tók -
nak. Szent lel ked biz tat, hogy for dul -
junk hoz zád bi za lom mal.

Kö nyör günk Lel ked aján dé ka i ért
a föl dön most élő egy há zad szá má -
ra. Se gítsd meg ma rad ni a ben ne va -
ló bi za lom re mény sé gé ben. Se gítsd
meg lát ni és meg él nie a hoz zád va ló
tar to zás örö mét és fe le lős sé gét. Add
meg ne künk azt az aján dé kot, hogy
élet tel és öröm mel te li kö zös sé gek -
ben él hes sünk, hogy hi te le sen él hes -
sük meg tő led ka pott lé tünk táv la ta -
it már itt a föl dön.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért és
min den tag já ért. Lel ked for mál ja
min den nap ja in kat, a ró lad szó ló
ige hir de tést, a ne ved ben vég zett
min den szol gá la tot. Add meg ne -
künk azt a ke gyel met, hogy ki-ki fel -
is mer ve a tő led ka pott aján dé ka it, a
meg fe le lő he lyen öröm mel és fe le lős -
ség gel vé gez hes se azt a szol gá la tot,
ame lyet rá bíz tál.

Kö nyör günk azért is, hogy a test -
vér ben fel is mer jük a te aján dé ka i dat,
és en nek örö mé vel fo gad has suk be
egy mást.

Kö nyör günk azo kért, akik lé lek te -
len ro bo to lás ként, szen ve dés ként,
ki lá tás ta lan küz de lem ként élik min -
den nap ja i kat. Atyánk, csak te nyit -
hatsz táv la tot az em ber éle té nek, és
te ad tál utat min den em ber nek hoz -
zád. Se gítsd meg azo kat Lel ked ere -
jé vel, akik nem tud nak in dul ni, és
nem tud nak lép ni fe léd. Add, hogy
egy kor min den ki meg is mer hes sen té -
ged az egye dül élő és egye dül ir gal -
mas Is ten ként.

Mennyei Atyánk! Pün kösd ün ne -
pén Lel ked aján dé ka i ért kö nyör -
günk. Él tess min ket, bá to ríts min ket,
aján dé kozz meg ben nün ket a ben ned
va ló élet örö mé vel most és majd
egy kor, mi kor Fi ad új ra el jön, hogy
tel jes ség re jus son az élet, aki te vagy,
és amit ne künk aján dé ko zol. 

Ámen.

Oratio
œcumenica

„A Szent lel ket olyan nak kell
meg is mer nünk és hin nünk,
ami lyen nek ma ga mond ja ma -
gát. E sze rint ő nem a ha rag és
ret ten tés Lel ke, ha nem ke gye -
lem és vi gasz ta lás Lel ke. Így az
egész Szent há rom ság csu pa ke -
gye lem. 

A Fiú az zal vi gasz tal, hogy
kö nyö rög a Szent lé le kért, az
Atya meg az zal, hogy ad ja a
Szent lel ket, a Szent lé lek pe dig
ma ga a Vi gasz ta ló. A ke resz tyé -
ne ken te hát nincs ha rag, fe nye -
ge tés vagy ret ten tés, ha nem csu -
pa szí vé lyes sze re tet s édes vi -
gasz ta lás égen-föl dön. Mi ért?
Hát azért – mond ja ő –, mert
töm löc tar tó tok és hó hé ro tok
úgy is elég van, aki ret tent sen és
gyö tör jön ben ne te ket.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! 

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa
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„A pün kösd nek je les nap ján / Szent -
lé lek Is ten kül det ék / Meg erő sít ni szí -
vü ket / Az apos to lok nak” – így éne -
kel jük egyik ősi éne künk ben. Lu -
kács, az el ső egy ház tör té nész, aki
nem csak az egyik evan gé li u mot, ha -
nem Az apos to lok cse le ke de te it is
ír ta, el mond ja, mi tör tént azon a ne -
ve ze tes na pon Je ru zsá lem ben. 

Szo kás sze rint sok tíz ezer – zsi dó
és ve lük szim pa ti záns – za rán dok töl -
töt te a pün kös döt a szent vá ros ban,
hogy meg em lé kez ze nek a Sí nai-he -
gyen tör tént szö vet ség kö tés ről, és
meg ül jék az év el ső ara tá si ün ne pét.
És hús vét, Jé zus Krisz tus fel tá ma dá -
sa után öt ven nap pal (ma ga a pün kösd
név is azt je len ti, hogy öt ve ne dik) tör -
tént az a cso dá la tos ese mény, amely -
ről Lu kács tu dó sít: az apos to lok át él -
ték a Szent lé lek ki ára dá sá nak meg ren -
dí tő cso dá ját, bát ran ta nú sá got tet tek
Jé zus Krisz tus ról, és Pé ter apos tol pré -
di ká ci ó ja nyo mán há rom ezer em -
ber meg tért. Meg szü le tett az egy ház,
el kez dő dött az egy ház tör té ne te… 

Pün kösd gaz dag, sok ar cú ün nep,
ezért csak rész le te ket vil lant ha tunk
fel be lő le. Ma ta lán ép pen azok ra a
vo ná sok ra ér de mes fi gyel nünk, ame -
lyek né ha el sik kad nak elő lünk. Kü lö -
nö sen ak kor nagy en nek ve szé lye, ha
egy ol da lú an csak az ün nep „cso dás”
vo ná sa it hang sú lyoz zuk.

Pün kösd ről, az anya szent egy ház és
a Krisz tus-hit szü le té sé nek cso dá já -
ról csak ké pek kel és ha son la tok kal be -

szél he tünk. Cso dák ra vá gyód hat az
em ber, de azo kat, mint ét lap ról a
meg kí vánt ételt, meg nem ren del he -
ti. Imád koz ha tunk és re mény ked he -
tünk, hogy ígé re te it be tel je sít ve meg -
ad ja Is ten né pé nek – ne künk! – a mi
ko runk ban is ezt a cso dát.

Akik ma él he tik át, ugyan úgy élik
meg, mint egy kor az apos to lok és ve -
lük együtt az el ső je ru zsá le mi gyü le ke -
zet. Ezt az ese ményt nem le het az em -
be ri ér te lem ko or di ná ta-rend sze ré be
szo rí ta ni. Ah hoz, hogy el mond has suk,
mi tör tént, ne künk is ké pek re és ha son -
la tok ra van szük sé günk. Lesz nek – ter -
mé sze te sen lesz nek –, akik mo so -
lyog nak, akik vissza uta sít ják, és lesz -
nek, akik nem tud nak ve le mit kez de -
ni, tün te tő en há tat for dí ta nak, és azt
mond ják: me se be széd. Gram mok kal,
cen ti mé te rek kel ki mér he tő vi lá gunk -
ban Is ten je len lé vő ere je? Ugyan,
ilyen nincs – így vé le ked nek. De aki -
nek szí vé ben meg szü le tik a bi zo nyos -
ság, és vissz hang zik az üze net, az bol -
do gan is me ri fel: ezek Is ten cso dá la tos
dol gai! Ő ma ga cse lek szik itt.

S ez sok szor úgy tör té nik, mint ha
va la mi szél tá mad na… Az em ber
né ha fel ri ad éj jel. Csend volt, ami kor
le fe küdt, mély sé ges mély csend, szin -
te álom ta lan álom ba zu han ilyen kor a
test és a lé lek; s éj jel egy szer csak fel -
ri a dunk, re meg nek az ab la kok, és
messzi ről, ki tud ja, hon nan, meg in dult
a szél. Így van a Szent lé lek mun ká ja is
az em ber ben. Az em ber lé lek ha lá los

mély ál má ból fel ri a dunk, és érez zük,
va la mi meg moz dult kö rü löt tünk és
ben nünk. Meg ele ve ned nek a ré gen ta -
nult és már el fe lej tett bib li ai mon da -
tok, és ra gyog ni kezd Is ten sok szor
meg ta pasz talt, de ed dig meg nem
be csült jó sá ga. Fel tisz tul a lá tó ha tár, és
a Szent lé lek sze le el fúj ja a szí vünk re te -
le pe dett port és kö döt. Té ve dé se ink és
ha zug sá ga ink le lep le ződ nek, és a ko -
mo lyan nem vett igaz sá gok ra gyog ni
kez de nek. Ál dott ez a szél! Tisz tít és fel -
fris sít, és Jé zus ne vé nek di csé re tét
zen dí ti szí vünk ben és szán kon.

És olyan is, mint va la mi tűz…
Elő ször ta lán csak pis lá kol, de egy re
na gyobb láng ra kap. A sze me tet el -
ége ti, a fa gyos ko dó nak me le get ad.
Így a Szent lé lek tü ze is. Pusz tít ja a
sze me tet. Ahol ő van mun ká ban,
ott nincs he lyük a tév ta ní tá sok nak,
a kód fej tő ba bo nák nak, csil lag jós -
lás nak és ho rosz kó pok nak. S mi nél
job ban pusz tul a sze mét, an nál szeb -
ben és hí vo ga tó an vil lan az evan gé -
li um fé nye: egye dül Jé zu sért van üd -
vös sé günk, és raj ta kí vül nin csen
más! Igen, a Szent lé lek olyan is, mint

a tűz. Ami ká ros és sze mét, el pusz -
tul a láng já ban; de me le gé ben a der -
medt, hi tet len ség be és sze re tet len -
ség be fa gyott szív ol va doz ni kezd.
Mennyi re kel le ne ne künk is ez a
tűz! Hi szen akik a Szent lé lek nél kül
szű köl köd nek, fa gyos kod nak, di de -
reg ve húz zák össze lel kü ket. Mint ha
a fáj dal mas Jó zsef At ti la-i ví zió vál -
na ilyen kor va ló ra az em be ren: „A
sem mi ágán ül szi vem, / kis tes te
hang ta lan va cog…” S ez így ma rad
mind ad dig, amíg Is ten ez zel a tűz zel
nem kezd el min ket fel ol vasz ta ni,
meg tisz tí ta ni, élet re me le gí te ni. 

De olyan is, mint va la mi má mor…
Le het, hogy töb be ket meg hök kent ez
a kép; de ne fe led jük, az el ső pün kösd -
kor is vol tak, akik úgy gú nyol ták az
apos to lo kat, hogy édes bor tól ré sze ged -
tek meg. Igen, er re a ha son lat ra is szük -
sé günk van, hogy el mond has suk a
pün kös di üze ne tet. Va ló ban, sok szor
olyan, mint va la mi má mor. Ilyen kor
sa já tos el ra ga dott ság lesz úr rá az em -
be ren. Ilyen kor szü let nek a nagy val -
lo má sok. Így éne kel ték az apos to lok,
hogy ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé -
zus Krisz tus Aty ja, aki új já szült min -
ket új re mény ség re! Így zen dí tett Pál
apos tol a Krisz tus-him nusz ra, és biz -
to san így éne kel te az el ső ko rinthu si
le vél sze re tet him nu szát is. Így állt
ott Lu the rünk or szág-vi lág előtt, és
mond ta: „Itt ál lok, más ként nem te -
he tek, se gít sen meg en gem az Is ten!” 

Hát nem volt os to ba ság a gyű löl -

kö dő vi lág ban sze re tet him nuszt éne -
kel ni? Acsar ko dó el len fe lek kö zé
fegy ver nél kül oda áll ni? Akár gá -
lyá ra is men ni? Hol van itt a szi kár-
hű vös ér te lem lo gi ká ja, a vi lág böl -
cses sé ge, a po li ti ku sok tak ti ká ja? S
még is – de hogy még is, ha nem ép pen
ezért! – mi cso da erő van ezek ben a
val lo má sok ban, s mi lyen szép ség,
mert a Szent lé lek szül te őket. Ami -
kor ő mun kál ko dik, az va ló ban olyan,
mint va la mi szent má mor, amely
meg in gat ha tat lan bi zo nyos ság gal
töl ti el az em bert. Ami kor Is ten em -
be rei ez zel az erő vel szól nak, ak kor
épül az Is ten or szá ga, és ezen a po -
kol ka pui sem vesz nek erőt. 

Ked ves ol va só! Ez már nem je ru -
zsá le mi tör té net, ha nem örök, és a
mi énk is le het. Mert ahol a Szent lé -
lek Úr is ten mun ká ban van, ott meg -
in dul a szél, láng ra kap a szik ra, és re -
mény ség gel te lik meg a szív. Vagy is
pün kösd lesz, meg szü le tik és épül a
Krisz tus-hí vők kö zös sé ge.

Mint a szél, a tűz és a má mor…
Pün kösd: re mény ség szá raz ság ide jén, szél csen des idő ben 

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Fé lel me tes tu do mány a rek lám pszi cho ló gia.
Ar ról szól, hogy az em ber meg kí ván jon és meg -
ve gyen egy olyan ter mé ket, amely nél kül is bol -
do gan él het ne. El hi te tik ve lünk, hogy csak az
adott ter mék bir to ká ban él he tünk tel jes em be -
ri éle tet, nél kü le sze gé nyek és szá nal ma sak va -
gyunk. És meg je len nek a rek lá mok ban szo mo -
rú ar cú gye re kek, aki ket az anyu ká juk nem sze -
ret iga zán, mert nem ve szi meg ne kik az in tel -
li gens mo só port, az egy perc alatt ha tó láz csil -
la pí tót, a jég kré met a hű tő ből vagy az üdí tőt,
ame lyet már min den gye rek iszik, csak ő nem. 

Va la hon nan is me rős ne künk ez a mód szer. Ott
a Bib lia el ső lap ján is meg pró bál ja el hi tet ni a fő
Rek lám pszi cho ló gus az el ső em ber rel, hogy a kö -
zép ső fa gyü möl cse nél kül nem él het tel jes em -
be ri éle tet. „A leg jobb tól akar el til ta ni a zsar nok
Is ten, pe dig azt te is meg ér dem led” – szi szeg te
a kí gyó. „Jöj jön, ami nek jön nie kell” – mond ta
az em ber, és sza kí tott a fá ról. Egy út tal sza kí tott
Is ten nel is. Az óta is is mét lő dik, szün te le nül is -
mét lő dik ez a szo mo rú tör té net. És az em ber
meg szok ta, sőt meg sze ret te ezt a sze re pet. 

Amíg nem lá tunk ma gunk előtt na gyobb,
iga zabb célt, ad dig ma rad az, amit a kor szel lem
kí nál. Ma rad a be vá sár ló ko csi, amit a hi per-szu -
permar ket ban to lo ga tunk rek lá mok tól ki lú go zott
aggyal. Ha nincs X de zo do rom, ki írom ma gam
a kul tu rált em be rek tár sa dal má ból, ha nincs Y in -
ter ne tes mo bil te le fo nom, el ve szí tem a kor lát lan
sza bad sá go mat, ha nem Z olaj jal sü tök, ment he -
tet le nül ma ra di va gyok. A pénz tár nál ki rak juk a
fu tó sza lag ra a zsák mányt. Mind ez már az enyém,
meg dol goz tam ér te, meg ér dem lem. Mi az, ami -
re ezek ből iga zán szük sé günk van?

Atyá nak és Fi ú nak Lel ke, győzd le ben nünk a
Kí sér tő lel két!

Jé zus biz tat: „Ne félj, ki csi nyáj!” Ne féltsd az
éle te det, mert Is ten nek az a szán dé ka, hogy
meg tart. Ne félj az em be rek től, akik nem a kis
nyáj hoz, ha nem a nagy csor dá hoz tar toz nak.
Nem rég még te is ott vol tál. Ki vá lasz tot ta lak,
ki emel te lek, nagy aján dé kot sze ret nék ne ked
ad ni. Sa ját ma ga mat. Min den be szé de met ér -
ted mon dom, min den cse le ke de te met ér ted te -

szem, az éle te met ér ted ál do zom. Az én sor ren -
dem más, mint a tö me gé. Az én Lel kem át fog -
ja ben ned ír ni a sor ren det. Ke resd az én kin -
cse i met, or szá go mat, és a min den na pi ke -
nye ret is meg fo god kap ni. 

Úgy tet szett Is ten nek, hogy ne künk ad ja az
or szá gát. De itt nem csak a „túl vi lág ra” kell gon -
dol nunk. Sőt na gyon is itt, a föl di vi lá gunk ban
kez dő dik az el ső fel vo nás. Az zal, hogy Jé zus el -
jött, kö zénk köl tö zött az Is ten or szá ga. Hogy
ezt egy ál ta lán meg ta lál juk, és ben ne él jünk, na -
gyon nagy szük sé günk van a Szent lé lek re.
Nél kü le esé lyünk sincs er re. 

Az egész a ke resz te lés nél kez dő dik. Nem te vá -
lasz tot tál en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak té ged
– mond ja Jé zus. Az el ső lé pés az övé. Még ak kor
is, ha a mai em ber sze re ti ma gát úgy lát ni, mint
aki sa ját ke zé ben tart ja az éle te dol ga it, dön té se -
it, sor sát. Ezt ugyan úgy nem te dön töd el, mint azt,
hogy hol és mi kor szü les sél, kik le gye nek a szü -
le id, ro ko na id, fiú vagy lány le gyél, mi lyen tes ti vagy
lel ki tu laj don sá ga id le gye nek. Ki nyí lik a bör tön -
aj tó, és a hát rá nyos hely ze tű – nem Is ten or szá -
ga, ha tal ma, ural ma alatt ál ló – em ber meg kap -
ja az esélyt, hogy meg szűn jön a bűn, a ha lál és a
sá tán ha tal ma, és Is ten ural ma kö vet kez zen. De
ad dig hosszú az út, vi szont vé gig se gít a Lé lek. 

El ső lé pés, hogy meg hal lod a hí vást. Nem
han gos, nem to la ko dó, ha nem sze líd hang ez.
Ar ról be szél, hogy Is ten sze ret, hogy az a
szán dé ka, hogy üd vös ség re juss, és hogy fi zet
is ér ted. Jé zus vé ré vel és ha lá lá val. Nem azért,
„mert meg ér dem lem”, ha nem mert fon tos
vagy Is ten nek, aho gyan a szü lő nek a gyer me -
kei a leg fon to sab bak. Is ten Lel ke hal ló vá te szi
a fü le det er re a hang ra. Ha hal lod ezt a han got,
tudd, hogy Is ten Lel ke tett hal ló vá. 

Má so dik lé pés ben ész re ve he ted, hogy nem
vagy egye dül. So kan hal lot ták ezt a han got, és so -
kan in dul tak el. Lát juk a Krisz tus hoz tar to zók
nem ze dé ke it, ahogy át ve szik és ahogy to vább -
ad ják hi tü ket, míg vé gül el ért hoz zánk is. Át él -
het jük, hogy Krisz tus nak nem kü lön ál ló bá rá nyai
van nak, ha nem nyá ja van, akik együtt hall gat ják
a Pász tor hang ját. Ha ben ne vagy a nyáj ban, tud -

jál ró la, hogy Is ten Lel ke gyűj töt te össze a gyü -
le ke ze te ket, hogy ben ne egy más test vé rei le gye -
tek, és egy mást erő sít sé tek. 

Har ma dik lé pés ben ész re ve he ted, hogy Is ten
kö ze lé ben mennyi aján dék van, amely más hol
nem ér he tő el. Se hol más hol nem le het bű ne -
ink iga zi bo csá na tát kap ni. Krisz tus egy há zán
kí vül a bű nö ket csak men te get ni, más ra há rí -
ta ni, el rej te ni, re la ti vi zál ni vagy egy sze rű en
el fe lej te ni le het. De meg bo csá ta ni csak Is ten tud.
Egye dül ne ki van eh hez ha tal ma és szí ve.

El nem avu ló er szény és ki fogy ha tat lan kincs
a hű ség, az ada ko zás, a má si kat meg elő ző sze -
re tet. Az a le he tő ség, hogy az el len ség töb bé ne
el len ség, ha nem akár ba rát is le gyen. Kincs az
ének. Éne kel ni az egy sze rű ko rált vagy hall gat -
ni Bach pas si ó it pó tol ha tat lan kincs. De a leg na -
gyobb krisz tu si kincs az, ha a má sik em ber szá -
má ra él vez he tő gyü mölcs az éle ted. Ha amer re
jársz, a lá bad nyo mán bé kes ség és vi gasz ta lás fa -
kad. Ha úgy ér zed, hogy ed dig sö tét ség ben él tél,
és most vi lá gos ság ban vagy, tisz tán látsz, tud jál
ró la, hogy Is ten Lel ke gyúj tot ta meg a fényt. 

Az utol só lé pés ben már nem akarsz más hoz
tar toz ni, mint Krisz tus hoz, más ról tud ni, mint
Krisz tus ról. Rö vid az élet, ho va, ki hez me het -
nénk, ha már meg ta pasz tal tuk, hogy az örök élet
be szé de őná la van? Jé zus a sze re te té vel meg ra -
ga dott. A kí sér tő nem nyu go dott be le a ve re sé -
gé be, és új ra meg új ra a bu ká sod ra tö rek szik. A
föld re, a föld be akar ja jut tat ni a te kin te te det, a
vá gya i dat, a szí ve det. De ha Krisz tus ural ma alatt
éled az éle ted, biz tos le hetsz a má so dik fel vo -
nás ban, az üd vös ség ben. Tud jál ró la: Is ten
Szent lel ke tart Krisz tus nál. Hogy ahol éle ted -
ben a kin cse i det meg ta lál tad és gyűj tö get ted,
oda ke rül jön a szí ved, lel ked, te ma gad. 

g Me kis Ádám

Imád koz zunk! „Jer, Vi lá gos ság, ra gyogj fel ne künk,
hogy csak Krisz tus le gyen Mes te rünk! El ne
hagy juk őt, mi hű Meg vál tón kat, aki né pé nek
örök sé get ad! Szánj meg, Is ten!” (EÉ ,) Ámen.
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Is ten fel húz ta a vas füg gönyt
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Evan gé li kus mű so rok
a Ma gyar Te le ví zi ó ban

Evan gé li kus ma ga zin jelentkezik jú ni us 7-
én 10.40-kor az m1-en, majd az m2 13.40-
kor meg is métli. A mű sor   – egyebek
mellett – be szá mo l az Al ber ti n meg ren de -
zett evan gé li kus ovis olim pi á ról is.

* * *
Gyó ni Gé za cím mel a 125 éve szü le tett köl -
tő re em lé ke zünk jú ni us 7-én az m1-en
11.15-kor, majd az m2-n 14.15-kor. 

Az evan gé li kus köl tő élet raj zi ada ta in kí -
vül el han goz nak a mű sor ban leg is mer tebb
ver sei is. Köz re mű köd nek Ku bik An na,
Papp Já nos és Papp Zol tán szín mű vé -
szek. A mű sor szer kesz tő je Nagy Lász ló,
ren de ző je Ne mes Takách Ág nes.
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) a 2009-es évet
Szteh lo-év vé nyil vá ní tot ta. Ez
a so kat ígé rő el ne ve zés ab ból a
meg fon to lás ból szü le tett, hogy
szü le té se szá za dik év for du ló já -
nak évé ben az em ber te len ho lo -
kauszt ide jén em ber fe let ti bá tor -
ság gal te vé keny ke dő Szteh lo Gá -
bor evan gé li kus lel kész ről, a le -
gen dás gyer mek men tő ről, di a -
kó nus ról és ne ve lő ről egy há za
mél tó kép pen em lé kez zen meg,
és – ed dig mél tat la nul mel lő zött
– élet mű vét, szol gá la tá nak em -
lé ke ze tét, sze mé lyé nek pél dá ját
kö ve ten dő min ta ként ál lít sa a je -
len és a jö vő egy há zi szol gá la tot
vég ző hí vei elé. A Szteh lo-év
„nyi tá nya” va ló já ban már 2008-
ban meg tör tént: ta valy ősszel a
fő vá ros XII. ke rü le té ben ut cát
ne vez tek el ró la. A Szteh lo-év
egyik ki emel ke dő ese mé nye az
MEE Or szá gos Iro dá já nak Dia -
kó ni ai Osz tá lya ál tal szer ve zett
kon fe ren cia volt, amely re má jus
25-én ke rült sor a Bu da hegy vi -
dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség
temp lo má ban.

A kon fe ren cia szer ve zé sé ben egy há -
zunk dia kó ni ai osz tá lyá nak a Szteh -
lo-em lék bi zott ság, a Szteh lo Ala pít -
vány, va la mint a Ba rá ti Kör a Ho lo -
kauszt Em lé ké nek Meg őr zé sé ért
Egye sü let nyúj tott se gít sé get.

A ta lál ko zót és a kon fe ren cia ple -
ná ris ülé sét Gre ger sen-La bos sa
György, az MEE Dia kó ni ai Bi zott sá -
gá nak el nö ke nyi tot ta meg, majd
Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je kö szön töt te a je len lé vő ket.
Meg nyi tó be szé dé ben re mé nyét fe jez -
te ki, hogy ez a kon fe ren cia is hoz zá -
já rul azok nak a kér dés ék nek a tisz -
tá zá sá hoz, ame lyek kel az egy ház -

nak szem be kell néz nie: mit te het az
egy ház, hogy ne fogy jon a lét szá ma?
Ho gyan kell he lye sen vi szo nyul nunk
a múl tunk hoz, hogy az se gít se je len -
be li elő re ha la dá sun kat? Szteh lo Gá -
bor alak ja azért ki emel ke dő a szá -
munk ra, mert vész ter hes idők ben
volt ké pes meg mu tat ni, hogy
mennyi re mé lyen el kö te le zett az
evan gé li um ügye iránt. Ben ne meg -
volt az a bá tor ság és az a jó ér te lem -
ben vett „va gány ság”, amely ré vén az
élet ve szé lyes fe nye ge tett sé gek kö -
ze pet te is meg tud ta őriz ni em ber sé -
gét, és a leg ki seb bek, a leg el eset teb -
bek éle té nek meg men tő jé vé vált.

Itt zés Já nos el nök-püs pök meg nyi -
tó áhí ta tá ban ki je len tet te: Szteh lo Gá -
bor éle té vel és szol gá la tá val Krisz tust
kép vi sel te. Sze mé lyé nek tit ka ab ban
ke re sen dő, hogy olyan em ber volt az
em ber te len ség ben, aki mind vé gig
tu da tá ban ma radt: Ura szent szol gá -
lat ra hív ta el őt. „És bár mi ezen a
meg em lé ke zé sen nem Szteh lo Gá -
bort di csér jük, de há lát adunk ér te Is -
ten nek, aki szent té tet te őt.” Itt zés Já -
nos ki emel te, hogy Szteh lo Gá bor
pon to san azt és úgy cse le ked te meg

a leg ki seb bek kel, amit és ahogyan
Krisz tus pa ran csol ta, mert min den
rá szo ru ló ban ké pes volt meg lát ni és
sze ret ni a Krisz tust.

El ső ként Ba log Zol tán re for má tus
lel kész, az Or szág gyű lés em be ri jo gi,
ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi -
zott sá gá nak el nö ke mon dott kö szön -
tő be szé det. „A múlt ra min dig rá te lep -
szik a je len. Vagy is ami kor a múlt ról
vi tat ko zunk, azt min dig a je len ér de -
ké ben tesszük” – kezd te meg le pő
fel ütés sel be szé dét. Sze rinte a ho lo -
kauszt em ber men tői ab ból az ok ból
nem kap ták meg a ne kik já ró, mél tó
el is me rést, mert ke resz té nyek vol tak,
akik a teg nap Ma gyar or szá gán pél da -
ké pek nem, csak bű nö sök le het tek. A
mai hely ze tet ele mez ve a lel kész-
kép vi se lő hang sú lyoz ta: a po li ti ká nak
tel jes mér ték ben ki kell ma rad nia az
egy há zak sa ját múlt juk kal va ló szem -
be né zé sé nek fo lya ma tá ból. E té ren
pél da ér té kű nek ne vez te a Szteh lo-
kon fe ren cia vál lal ko zá sát, amely
nagy mér ték ben se gít he ti az evan gé -
li kus egy ház múlt já nak fel dol go zá sát.

A kö vet ke ző kö szön tőt Lé vai Ka -
ta lin eu ró pai par la men ti kép vi se lő, a
Ba rá ti Kör a Ho lo kauszt Em lé ké nek
Meg őr zé sé ért Egye sü let el nö ke
mond ta a hall ga tó ság nak. Sú lyos hi -
á nyos ság nak ne vez te, hogy Ma gyar -
or szá gon hosszú év ti ze de kig sem mit
nem ta ní tot tak a ho lo kauszt ról, sem
az ál do za tok ról, sem az em ber men -
tők ről. Né met or szá got em lí tet te en -
nek el len pél dá ja ként, ahol a tör té nel -
mi kon zek ven ci á kat le von va gon do -
san ügyel tek ar ra, hogy a múlt min -
de nütt je len le gyen, ab ból a cél ból,
hogy az em ber te len ség, a bor zal -
mak so ha töb bé ne is mét lőd hes se nek
meg. Szteh lo Gá bor pél dá já ra szük -
sé günk van az em lé ke zés és az em lé -
kez te tés szem pont já ból. Ma is tud -
nunk kell, hogy mi tör té nik a hát rá -
nyos hely ze tű gyer me kek kel, a ki sebb -
sé gek kel, hi szen a ve lük va ló tö rő dés
min den tár sa da lom nak ele mi ér de ke.

Az „em lé kez ni és em lé kez tet ni”
kö ré cso por to sí tot ta mon da ni va ló ját
dr. Har sá nyi Lász ló, a Ho lo kauszt-
em lék köz pont ügy ve ze tő igaz ga tó ja.
Le szö gez te: a ho lo kausz tot sem ta -
gad ni, sem re la ti vi zál ni, sem fe lej te -
ni nem sza bad – élő em lé ke ze tét
őriz ni kell. Szteh lo Gá bor evan gé li -
kus lel kész tu dott va la mi na gyon
fon tos igaz sá got: a tör vény nél, a jog -
nál, a po li ti kai aka rat nál sok kal több
a jó ság és na gyobb a sze re tet; ez az,
ami vel so kak nak le he tő sé get adott a
to vább élés re.

A ple ná ris ülés ezt kö ve tő en elő -
adá sok kal foly ta tó dott, amelyek előtt
Bartosné Stiasny Éva – Sztehlo Gá -
bor egyik volt munkatársa – üd vö zöl -
te a találkozó hallgatóságát. A kon -
fe ren cia nap já ra je lent meg D. Ke ve -
há zi Lász ló nyu gal ma zott lel kész,
egy ház tör té nész 100 éve szü le tett
Szteh lo Gá bor cí mű élet raj zi mun ká -
ja a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban; a ki -
ad ványt min den re giszt rált részt ve -
vő kéz hez kap ta. Ke ve há zi Lász ló –
aki ma ga is a „Szteh lo-gyer me kek”
kö zé tar to zik, és a Ga u dio po lis
(Öröm vá ros) ne vű if jú sá gi ál lam el -

ső mi nisz ter el nö ke volt – a le gen dás
gyer mek men tő élet raj zát fog lal ta
össze elő adá sá ban sze mé lyes él mé -
nye i vel meg fű sze rez ve az élet út leg -
fon to sabb ese mé nye it.

Dr. Ko vács Áb ra hám re for má tus
egy ház tör té nész Éli ás Jó zsef ről, a Jó
Pász tor Bi zott ság ve ze tő jé nek te vé -
keny sé gé ről tar tott tu do má nyos ala -
pos ság gal össze ál lí tott re fe rá tu mot.
Éli ás Jó zsef re for má tus se géd lel kész
ve szé lyes szol gá la tot vál lalt, ami -
kor át vet te a zsi dó szár ma zá sú em -
be rek men té sét vég ző bi zott ság irá -
nyí tá sát. Szteh lo Gá bor a gyer mek -
men tő szol gá la to kat ko or di nál ta a bi -
zott sá gon be lül.

A két utol só elő adás a ho lo kauszt
túl élé sé nek és a trau ma ti kus él mé -
nyek fel dol go zá sá nak pszi cho ló gi ai
as pek tu sa i val és te rá pi ás le he tő sé ge -
i vel fog lal ko zott. Mir jam Ben Dá vid
szak pszi cho ló gus, a Ba rá ti Kör a
Ho lo kauszt Em lé ké nek Meg őr zé sé -
ért Egye sü let tag ja men tők és men -
tet tek pszi cho ló gi ai vi szo nyát ele -
mez te elő adá sá ban, Bár dos Ka ta lin
szak pszi cho ló gus, a KÚT Ala pít -
vány ve ze tő je pe dig az ala pít vány ren -
de lő jé nek te vé keny sé gé ről szá molt
be, ahol tár sa dal mi trau ma ti zá ci ók és
poszt tra u ma ti kus tü ne tek mi att szen -
ve dők te rá pi ás ke ze lé sét vég zik.

A Szteh lo-kon fe ren cia szer ve zői
kü lön le ges meg le pe tést is tar to gat tak
az elő adá sok vé gé re: a meg hí vó ban
nem sze rep lő elő adó, Hor váth Ádám
film ren de ző lé pett a pul pi tus ra, aki
Ke ve há zi Lász ló mi nisz ter el nök sé ge
ide jén Ga u dio po lis el ső kul tusz mi -
nisz te re volt. Be szé dé ben fi gye lem re
mél tó lé nyeg lá tás sal fog lal ta össze
Szteh lo Gá bor mun kás sá gá nak leg -
főbb te rü le te it, mi köz ben meg rá zó
ké pek se gí tés égé vel tet te sze mé lyes -
sé vissza em lé ke zé sét. A nép fő is ko la
szer ve ző jé nek, a gyer mek men tő nek
és az ár va gyer me kek ne ve lő jé nek úgy
fog lal ta össze az éle tét, hogy köz ben
– rend kí vül szo kat lan és vá rat lan
mó don – „kül sős ként” ő von ta le az
em lé ke zés leg főbb kon zek ven ci á it.
Szteh lo Gá bort ak kor, a leg na gyobb
fe nye ge tett ség ben sem mi lyen szer ve -
zet, dip lo má cia nem véd te, csak is a
sa ját lel ki is me re te, ha lált meg ve tő
bá tor sá ga és ön fel ál do zá sa. Ne künk
pe dig ma ko moly lel ki is me ret-fur da -
lá sunk le het: az or szág nak, az egy ház -
nak, az em lé ke zők nek egy aránt. Sú -
lyos mu lasz tá sunk, hogy so ká ig hall -
gat tunk ró la, és sú lyos fel ada tunk,
hogy em lé két ápol juk, sok kal töb bet
be szél jünk ró la, és to vább ad juk azt a
„su gár fer tő zést”, ame lyet mo so lyá -
val, de rű jé vel és mély sé ges em ber sze -
re te té vel má sok ra árasz tott.

A kon fe ren cia prog ram ja dél után
szek ció ülé sek kel foly ta tó dott. Az ér -
dek lő dők a tör té nel mi, a szo ci á lis és
a ne ve lé si szek ci ó ban, va la mint a
men tők és men tet tek szek ci ó já ban is -
mer ked het tek meg kö ze lebb ről Szteh -
lo Gá bor pél da adó szol gá la tá val.

g Pet ri Gá bor

A leg ki seb bek szol gá ja
Dia kó ni ai kon fe ren cia Szteh lo Gá bor em lé ké re

Megújító ta lál ko zások 

Meg hí vó
A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő -
ket Cser há ti Sán dor Pál apos tol nak a ko -
rinthu si ak hoz írt má so dik le ve le cí mű köny vé -
nek be mu ta tó já ra az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem Teo ló gus ott ho ná nak föld szin ti ká -
pol ná já ba. 
Idő pont: jú ni us 10., 17 óra. Cím: 1141 Bu da pest,
Ró zsa völ gyi köz 3.

H I R D E T É S

– Az is ten tisz te let alap öt le te az
volt, hogy mind azok nak, akik a meg -
szo kott is ten tisz te le ti for mák nál, tra -
dí ci ók nál na gyobb ele ven sé get vár nak,
nyújt sunk egy új tí pu sú ta lál ko zá si for -
mát. A kez de mé nye zés csak egyes ele -
me i ben ro ko nít ha tó a Ta más-mi sé vel.
Míg a Ta más-mi sé nek ál lan dó li tur -
gi á ja van, ná lunk a li tur gi ai ele me ket
az ha tá roz za meg, hogy mit tu dunk a
tar ta lom meg ér té sé hez szol gá lat ba
ál lí ta ni. Az adott té ma szab ja meg te -
hát a li tur gia fel épí té sét. El ső sor ban fi -
a ta lok jár nak az al kal mak ra, de há rom
év után ki ala kult egy sta bil, idő sebb ré -
teg is, amely hű sé ge sen lá to gat ja az is -
ten tisz te le te ket. Hi szen a ke re sés, a lel -
ki nyi tott ság, az új for mák irán ti kí ván -
csi ság nem kor füg gő.

– Még is mi től új, mi ben más ez az
is ten tisz te let, mint a töb bi?

– Szin te min den ben, a lé nye get le -
szá mít va…. Az is ten tisz te let kö zép -
pont já ban, a li tur gia szí vé ben itt is az
ige hir de tés áll. A ze ne az Új ének fü -
ze tek ből va ló. Ké pi, szín ját szás ra épü -
lő, iro dal mi és mű vé sze ti esz kö zök kel
pró bál juk az ak tu á lis té mát, az ige üze -
ne tét kö zel hoz ni, a hí vek ak tív be vo -
ná sá val. Teo ló gu sok is be kap cso lód -
nak a mun ká ba, el ső sor ban a ze nei
szol gá lat ba. Az ál tal, hogy min den
hó nap ban „ván do ro lunk”, a gyü le ke -
ze tek is ta lál koz nak, meg is me rik egy -
mást, test vé ri kap cso la tok szö vőd nek. 

Há rom éve már, hogy az evan gé -
li kus egy ház sok szí nű sé gé be ez az is -
ten tisz te le ti for ma is be le tar to zik.
Fon tos sá gát töb bek kö zött úgy fo gal -
maz ha tom meg, hogy so kak nak ez
ad hat ja azt a kis lé pést, amely az Is -
ten re ta lá lás hoz ve zet. 

– Mit mu tat nak az el múlt évek,
mek ko ra igény van er re a for má ra?

– Át la go san öt ven-het ven fő kö zött
van a lá to ga tott ság. A lel készek tu da -
to san töb be ket vonnak be már az elő -
ké szü le tek be, így most már egy kis
sta bil mag vég zi ezt: fel nőtt fi a ta lok,
if jú há za sok. Az is ten tisz te let me ne -
te is ar ra tö rek szik, hogy mi nél több
szol gá lat te vő le gyen. Az egyes úgy ne -
ve zett „imád ság ál lo má sok” igye kez -
nek meg szó lí ta ni a gyü le ke zet tag ja -
it, akár az öku me né, akár a há zas ság
a té ma. Sze re tünk érin tet tek nek is
szót ad ni, hogy va ló ban ez egy kö zös
ta lál ko zás le gyen, s ne „csak” a lel ké -
szek szol gál ja nak.

– Pün kösd re az év leg ak tu á li sabb
év for du ló já hoz kap cso lód va vá lasz -
tot tak té mát…

– A Szteh lo-év kap csán úgy érez -
tük, hogy az Új ta lál ko zás is ré szé -
vé kell, hogy vál jon a meg em lé ke zé -

sek nek. Így most, jú ni us 1-jén Szteh -
lo Gá bort és szol gá la tát fog juk kö rül -
jár ni. Az is ten tisz te let el ső ré szé -
ben a kor tör té ne ti sé ge, kro no ló gi á -
ja, Szteh lo Gá bor élet út ja lesz a fó -
kusz ban, majd egy tér kép se gít sé gé -
vel be jár juk az Öröm vá rost, Ga u dio -
po list. Meg je len nek a kor szak főbb
ese mé nyei, a fe nye ge tett ség pél dá ul
II. vi lág há bo rús vi de ós be ját szá so kon,
de en nél is fon to sabb, hogy meg szó -
lal nak au ten ti kus, élő ta núk, akik ré -
sze sei vol tak az ese mé nyek nek. 

Mi volt Szteh lo Gá bor vá la sza és
cse lek vé se a kor ra? Ez az, ami szá -
munk ra üze ne tet hor doz. Nem len -
ne azon ban tel jes a kép, ha nem
mu tat nánk rá: a cse lek vés mö gött ott
van az em be ri fé le lem is. Egy kis szín -
da rab ban hal lunk majd er ről. Még -
sem erő sebb a fé le lem, mint az Is ten
el hí vott em be ré nek bá tor sá ga! Vé gül
a Ga u dio po lis al kot má nyá ból is fel -
ol va sunk egy rész le tet.

– Tör té nel mi mo za i ko kat em lít –
ho gyan ta lál juk szem be ma gun kat
mai fel ada tunk kal?

– Az ige hir de tés után meg vizs gál -
juk: mai fe nye ge tett hely ze tünk ben
mik jel lem zők, s ho gyan re a gál rá a
ma fi a tal ja, a ma ke resz té nye, mi lyen
el len ál lást, kí sér tést szen ved, van-e
bá tor sá ga to vább vin ni az Is ten ügyét?
Vé gül a ke resz tény öröm át élé sé nek
él mé nyé vel fog be fe je ződ ni a Szteh -
lo Új ta lál ko zás is ten tisz te let, Ga u -
dio po lis ké pé vel.

– Mi lyen vissza jel zé se ket kap nak
mun ká juk ról?

– Sze re tik a részt ve vők a köz vet -
len sé gét, azt, hogy sok faj ta mó don
nyújt ta lál ko zást, nem „csak” az ér -
te lem és a szel lem, ha nem mű vé sze -
ti ágak, öt le tek erő sí tik meg azt,
ami ről az ige hir de tés szól. Át él he tő
az ige, nem csak meg hall gat ha tó.
Az imád ság já rás pe dig azért ked velt,
mert amit a fel ve ze tő rész ben, il let -
ve az ige hir de tés ben va la ki hal lott, ki -
pró bál ja az adott szi tu á ci ó ban, egy
kép zet tár sí tás sal se gít ve a be le élést. 

– „El adó” a li cenc?
– Ter mé sze te sen! Fény ké pek, pla -

ká tok, öt le tek meg te kint he tők az is ten -
tisz te let hon lap ján, a http://uj tal al ko -
zas.lu the ran.hu-n. Min den kit sze re tet -
tel vá runk most és a jö vő ben is!

g K há ti Dó ra

A leg kö ze leb bi Új ta lál ko zás is ten tisz -
te let hely szí ne és idő pont ja: rá kos pa -
lo tai evan gé li kus nagy temp lom (XV.
ker., Ré gi Fó ti út .), június ., pün -
kösd má so dik nap ja,  óra. 

b Az Új ta lál ko zás el ne ve zé sű is ten tisz te let há rom fő vá ro si, észak ke -
let-bu da pes ti evan gé li kus gyü le ke zet, Rá kos pa lo ta, Új pest és a
har ma dik ként be kap cso ló dott Pestúj hely im már har ma dik évé be lé -
pett vál lal ko zá sa. A há rom fi a tal lel kész – Bá tovsz ky Gá bor, Soly már
Pé ter Tamás és Sza bó B. And rás – ha von ta egy szer „ve tés for gó” rend -
szer ben ad ott hont temp lo má ban az egyes ele me i ben if jú sá gi, de
összes sé gé ben min den kor osz tály, min den ke re ső, min den, a ke resz -
tény sé gét új mó don el mé lyí te ni vá gyó hí vő szá má ra meg hir de tett ta -
lál ko zás nak. Az egyik szer ve ző vel és há zi gaz dá val, Bá tovsz ky Gá bor -
ral be szél get tünk az zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy la punk ol va -
só it a so ron kö vet ke ző új ta lál ko zás ra: a jú ni us 1-jei, pün kösd hét -
fői al ka lom ra hí vo gas suk… 
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A dél előt ti evan gé li zá ci ón Sze ve ré nyi Já nos Lk 21,25–28 alap -
ján hir det te Is ten igé jét. Pré di ká ci ó já ban az or szá gos misszi ói
lel kész ar ra a Jé zus ra mu ta tott, aki az em be ri élet leg na gyobb
vál sá gá ra, a te rem tő Is ten től va ló el sza kí tott ság ra kí nál meg ol -
dást. Ál ta la és ben ne va ló ban le he tő ség nyí lik a mai Ma gyar -
or szá gon is a lel ki, szel le mi és tes ti gyó gyu lás ra. Ál ta la, aki úgy
mu tat ko zik be szá munk ra, mint út, igaz ság és élet, vál sá ga ink -
ból is csak ő le het a ki út – zár ta gon do la ta it a misszi ói lel kész.

Az ige hir de tést kö ve tő en dr. Kopp Má ria or vos-pszi cho ló -
gussal, egye te mi ta nár ral és fér jé vel, dr. Skrabs ki Ár pád szo cio -
ló gus sal Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő be szél -
ge tett a ma gyar né pes ség lel ki ál la po tá val kap cso la tos ku ta tá -
sa ik ered mé nye i ről. A tu dós há zas pár sza va i ból töb bek kö zött
ki de rült, hogy a hit élet rend sze res és kö zös ség ben tör té nő meg -
élé sé nek dön tő ha tá sa van az em be ri egész ség re. Fel mé ré se ik
sze rint eb ből a szem pon tól a val lá su kat „ma guk mód ján” gya -
kor lók hely ze te a leg rosszabb. Ma szin te ki zá ró lag gaz da sá gi mu -
ta tók alap ján mé rik egy-egy or szág fej lett sé gét, pe dig a sze mé -
lyi ség fej lő dé se szem pont já ból az em be ri és transz cen dens kap -
cso la tok az alap ve tő ek. A kér dés re, hogy va jon mer re ta lál ha -
tó ki út a vál ság ból, el mond ták: nap ja ink ban kü lö nö sen nagy az
igény a va ló di ér té kek hi te les meg szó lal ta tá sá ra és fel mu ta tá -
sá ra, eb ben pe dig dön tő sze rep jut az egy há zak nak is.

A dél előt ti prog ram ke re té ben ke rült sor az idei hű ség ér me -
sek, Tes se dik-dí ja sok, Or dass La jos- és Pró nay Sán dor-em lék -
pla ket tel ki tün te tet tek dí ja i nak ün ne pé lyes át adá sá ra is. (A dí -
ja zot ta kat a la punk jö vő he ti szá má ban ol vas ha tó dé li ke rü le -
ti mel lék let ben mu tat juk be. – A szerk.)

Az is ko la sport csar no ká ban ki osz tott ebé det a kör nye zet tu -
da tos ság je gyé ben ci pó ban tá lal va kap ták kéz be a részt ve vők,
így az íz le tes ra gu le ves ki ka na la zá sa után a tá nyér ját is bát ran
el fo gyaszt hat ta min den ki. Szomj ol tás ra szin tén kör nye zet kí mé -
lő meg ol dást vá lasz tot tak a szer ve zők: a fö lös le ges hul la dé kot
ter me lő pa lac ko zott víz he lyett szó da víz állt ren del ke zés re.

Dél után pár hu za mos prog ra mok vár ták az ér dek lő dő ket az is -
ko lá ban: az ud va ron fel ál lí tott szín pa don Ta len tu mok cím mel a
szar va si és az oros há zi evan gé li kus is ko lák és a bé kés csa bai evan -
gé li kus kö zép is ko lá sok be mu ta tó ja zaj lott, a könyv tár ban pe dig
Jó né Ju ta si An ge li ka tar tott ve tí tett ké pes be szá mo lót fér jé vel kö -
zö sen vég zett in di ai misszi ói szol gá la tá ról. A hu mor sa rok ban Kö -
ves di Mik lós Gá bor hu mo ris ta szó ra koz tat ta a hall ga tó sá got.

A nap to váb bi ré szé ben – már új ra a temp lom ban – a Tolcs -
vay-tri ó ból és a Fo no gráf együt tes ből jól is mert Tolcs vay Lász -
ló val Ra dos né Len gyel An na be szél ge tett. Az Er kel Fe renc-dí -
jas és a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend tisz ti ke reszt jé vel ki tün -
te tett ze ne szer ző hi te le sen és őszin tén me sélt éle té ről, pá lya fu -
tá sá ról és sze mé lyes hi té ről egy aránt. A be szél ge tés egyes ré sze -
it a szer ző elő adá sá ban meg szó la ló da lok ke re tez ték, me lyek ének -
lé sé be időn ként a pa dok ban ülők is be kap cso lód tak.

A nap ese mé nye it Ara di György úti ál dá sa zár ta, majd a ke -
rü let fel ügye lő je kö szön te meg Tus ka Ti bor kon do ro si lel kész -
nek és gyü le ke ze té nek a há zi gaz da ként vég zett szol gá la tot. A
ta lál ko zó offer tó ri u ma a te lek ge ren dá si misszi ói ott hon és a for -
má ló dó te lek ge ren dá si gyü le ke zet cél ja it szol gál ja.

g Smi dé li usz And rás
(Dr. Sramó Andrásnak a Déli Egyházkerület missziói napjáról
készített, hanganyagokat is tartalmazó képes beszámolója
elérhető az alábbi linken: http://survivorbit.hu/DEKmn9.html)

Há rom elő adást hall gat hat tak meg ez után az egy be gyűl tek. El -
ső ként dr. Ko czisz ky Éva iro da lom tu dós Vál ság ban az em ber? cím -
mel, sze mé lyes han gon mu tat ta be a kor sza kot, amely ben
élünk. Szólt ar ról, ho gyan lát ják ezt a vi lá got azok a tu dó sok, fi -
lo zó fu sok, akik ma a tár sa dal mat gon do la ta ik kal be fo lyá sol ják,
il let ve hogy mit ír er ről a Bib lia, és azt is meg osz tot ta a je len lé -
vők kel, mi lyen mó don ve zet te őt Is ten ar ra, hogy ezt az igaz sá -
got fel is mer je. Egy rossz tör té nel mi hely zet re egy má sik rossz po -
li ti kai dön tés sel vá la szo lunk – ál la pí tot ta meg. De egy re töb ben
van nak, akik fel is me rik, hogy raj tunk már csak Is ten se gít het.

A Bib li á ban a vál ság nincs kü lön em lít ve, mert a bűn be esés -
sel a krí zis már el kez dő dött. A krí zis hely ze te ket ar ra hasz nál ja Is -
ten, hogy meg áll junk, el gon dol kod junk, ez sze re pel Is ten ter vé -
ben. A mai vi lág vál sá gát úgy kell fo gad nunk, hogy vagy a vi lág -
ra jel lem ző kény szer pá lyán moz gunk, ahol nincs meg ol dás,
vagy ki lé pünk a sza bad ság ba Krisz tus ál tal. „Ta pasz ta lom, hogy
Is ten nap mint nap min den ne héz ség ből ki se gít az éle tem ben. Meg -
ta nul tam, hogy nem a kar ri er a fon tos, ha nem az, hogy Is ten sze -
rint vé gez zem a fel ada ta i mat” – zár ta gon do la ta it Ko czisz ky Éva.

Vál ság ban a tár sa da lom? cí mű el adá sá val Cza kó Gá bor író kö -
vet te őt a pul pi tu son. „Bo csásd meg, hogy egy pil la na tig nem gon -
dol tam rád!” – ez zel az imád ság gal kezd te mon dan dó ját. Ap ró
elő nyö kért ké pe sek va gyunk meg ta gad ni min den kit, akit sze re -

tünk. Vagy gaz da sá gi, vagy öko ló gi ai vál ság ural ko dik el raj tunk.
A kul tú ra ere den dő en azt je len tet te, hogy a vi lá got mű vel ni kell,
át szel le mül ten Is ten hez emel ni. A re ne szánsz tól kezd ve az tán ki -
ala kult egy új vi lág, olyan, amely ből Is ten hi ány zik – fej tet te ki.
Az An ti krisz tus nem tud meg tes te sül ni, ha nem raj tunk ke resz -
tül cse lek szik. „Ha nincs Is ten, ak kor ban ko kat és tan ko kat kell
épí te ni” – gon dol ta az em ber. Óri á si tech ni kai fej lő dés in dult meg
a volt ke resz tény Eu ró pá ban. Ma gas szin ten elé gí tik ki az em be -
ri ség ala csony szin tű igé nye it. Az elő adó meg ál la pí tá sa sze rint
az élet szín vo nal meg szün tet te a lé lek szín vo na lat. 

Vál ság ban az egy ház? című elő adá sá ban Itt zés Já nos püs pök
a Bib lia egy ház ké pe it so ra koz tat ta fel az élő kö vek ből épült ház -
tól a bá rá nyo kon át a test tag ja i ig. De az egy ház lé nye ge a fel -
tá ma dott Krisz tus. Így az egy ház lé nye ge sze rint nem ke rül het
vál ság ba – ál la pí tot ta meg. Mi ért le het sé ges, hogy vál ság je lek
van nak kö zöt tünk? Prob lé ma a sze ku la ri zá ció, amely trón fosz -
tot tá, ki csi vé tet te Is tent. Vé gül az in di vi du a liz must hir de ti, a
hi tet ha mi san ma gán ügy ként be ál lít va, pe dig ez a leg sze mé lye -
sebb köz ügyünk. Ne fe le lőst ke res sünk azon ban – mu ta tott rá
a püs pök –, ha nem Is ten cél ja it ke res sük a vál sá gos idők ben is. 

A dél előt ti prog ram az elő adók ke rek asz tal-be szél ge té sé vel
zá rult.

Mi köz ben Veszp rém ben a ke rü le ti misszi ói nap ese mé nyei
zaj lot tak, a kö ze li Sóly ban négy me gye – Fej ér, Pest, Veszp rém
és Za la – együt tes, ün ne pi köz gyű lé sét tar tot ta ar ra em lé kez -
ve, hogy Szent Ist ván ki rály 1009-ben a te le pü lé sen ki adott ado -
mány le ve le el ső ként em lí ti me gyék ne vét. Ve tő Ist ván nyu ga ti
ke rü le ti püs pök he lyet tes a köz gyű lés ről ér kez ve át nyúj tot ta Itt -
zés Já nos püs pök nek azt a zász lót, ame lyet a me gyék kép vi se -
lői ad tak át ez al ka lom ból.

Dél után Csen des cso dák cím mel Re mé nyik Sán dor ver se it tol -
má csolta Hű vös völ gyi Il di kó szín mű vész Né gyessy Ka ta lin csel ló -
mű vész köz re mű kö dé sé vel, majd az orosz lá nyi evan gé li kus ének -
kar zár ta a kul tu rá lis prog ra mot. Vé gül az egyházkerület püs pökének
Róm 13,11–14 alap ján tar tott áhí ta tá val fe je ző dött be a misszi ói nap.

A per sely pénzt a szer ve zők a veszp ré mi Él tes Má tyás Fo gya té -
ko sok Nap pa li In téz mé nye és Gon do zó há za ja vá ra aján lot ták fel.

g Me nyes Gyu la

Az ér dek lő dők az evan gé li kus ál ta lá nos is ko la au lá já ban – La -
borczi Gé zá nak, a nyír egy há za-kert vá ro si evan gé li kus gyü le ke -
zet lel ké szé nek ve ze té sé vel – meg te kint het ték az Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat és a Joób Oli vér Sze re tet in téz mény ins tal lá -
ci ó ját. A haj lék ta la nok ke ze i ből meg for mált jel ké pek – hű ség,
bi za lom – „ké zen fog ha tó vá” tet ték a dia kó ni ai in téz mé nyek he -
lyi szol gá la tát.

A misszi ói nap a Nagytemplomban tartott is ten tisz te let tel
vet te kez de tét. Ezen Blat nicz ky Já nos  Dánielnek, az Észa ki Egy -
ház ke rü let misszi ói lel ké szé nek igei kö szön tő je után Kecz kó Pál,
a bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet lel kipásztora szolgált ige hir de tés -
sel Lk 21,28 alap ján. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy „a ke -
reszt az óta is hir de ti és vi lá gos sá te szi szá munk ra Is ten fe lénk
for du lá sát, azt, hogy min den nél job ban sze ret ben nün ket, s ha
ér nek is ben nün ket meg pró bál ta tá sok, s ha nem tud juk is egy-
egy hely zet nek a ma gya rá za tát, a ke reszt re te kint ve tud hat juk:
nincs olyan mély ség, nincs olyan bű nös ál la pot, nincs olyan fé -
le lem, amely ből ő ki ne sza ba dít hat na min ket”. 

Az igehirdetést követő fó rum be szél ge tés elején Ki út a vál -
ság ból cím mel tartott rö vi d felvezetőjében dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke azt ele mez te, hogy „mit szól -
na Lu ther a vál ság hoz?”. Min den bi zonnyal ő is rá mu tat na ar -
ra, hogy nem a „vál ság ról”, ha nem a „vált ság ról” kell be szél nünk.
A fó rum be szél ge tés há rom részt ve vő je egyébként Sü ve ges
Ger gő televíziós új ság író, Dez ano ve Bar to lo meu Iná cio, az Ol -
ta lom Sze re tet szol gá lat in téz mény ve ze tő je, va la mint dr. Ko vács
Lász ló At ti la, a nyír egy há zi evan gé li kus gyü le ke zet lel ké sze volt. 

Be mu tat ko zá suk után há rom hely szí nen foly ta tód tak a cso -
port be szél ge té sek. Sü ve ges Ger gő vel az ál ta lá nos is ko la dísz ter -
mé ben dis pu tált Hor váth-He gyi Oli vér, a szent end rei gyü le ke -
zet lel ké sze. E beszélgetés fó kuszá ban a csa lád állt „Csa lá dok a
vál ság ban, vál ság a csa lá dok ban” címmel. A vál ság ke ze lés egyik
na gyon fon tos esz kö ze le het, ha ha son ló élet hely ze tű csa lá dok
össze fog nak, és egy kö zös sé get al kot va egy mást se gí tik. 

Dez ano ve Bar to lo meu Iná cio be szél ge tő part ne re Győr fi
Mi hály, a Nyír sző lő si Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze volt
a Lu ther Már ton Kol lé gi um dísz ter mé ben. Az in téz mény ve ze -
tő rá mu ta tott ar ra, hogy ál ta lá ban nem fi gye lünk egy más ra; igaz
ez ki csi ben – szom szé dok kö zött – és nagy ban, tár sa dal mi mé -
re tek ben egy aránt.

A har ma dik cso port ban Ko vács Lász ló At ti lá val az egy ház -
ban ta pasz tal ha tó vál ság ról cse rélt esz mét Sán dor Fri gyes, a Bor -
sod-He ve si Egy ház me gye es pe re se. Kö zös konk lú zi ó ként fo gal -
maz ták meg, hogy az egy ház ban ta pasz tal ha tó vál sá gok min -
dig az egy ház meg újí tá sá hoz ve zet tek. 

A Fel ső ve ze ték ze ne kar délutáni kon cert jét követően a Kos -
suth-gim ná zi um ta nu lói mu tat koz tak be ze nés és pró zai da ra -
bok kal, majd – Ros tás Ju dit ve ze té sé vel – a va nyar ci ro ma misszió
mun ká já ba te kint het tek be a jelenlévők. (Idén a misszi ói na pon
össze gyűlt per sely pénz  is ezt a szol gá la tot tá mo gat ta.) 

Az egy ház ke rü let el nök sé ge Or dass-dí jat ado má nyo zott
Bozo rády Zol tán, Bozo rády Zol tán né, La bos sa Lász ló és Ma -
gyar Lász ló nyu gal ma zott lel kész nek. Pró nay-dí jat ka pott
Bánsz ky Ist ván nyu gal ma zott igaz ga tó és Hegy me gi Ilo na nyu -
gal ma zott pe da gó gus, Mag era Já nos nyu gal ma zott egy ház fi és
Ta kács Fe renc nyu gal ma zott igaz ga tó. 

A zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten Sztan kó Gyön gyi, a Haj -
dú-Sza bol csi Egy ház me gye es pe re se szol gált ige hir de tés sel. Az
egy ház ke rü let el nök sé ge kö szö ne tet mon dott az in téz mé nyek
igaz ga tó i nak és mind azok nak az ön kén te sek nek, di á kok nak, gyü -
le ke ze ti ta gok nak, akik mun ká juk kal elő se gí tet ték a misszi ói nap
le bo nyo lí tá sát. Kü lön kö szö net il le tte Po koracz ky Já nos cuk rászt,

aki hű sí tő fi nom sá gok kal eny hí tet te a részt ve vő több száz em -
ber hő ség ér ze tét – a nap folyamán kilencszáz gombóc fagylaltot
osztott szét.

Az idei missziói nap jól példázta a helyi szintű összefogás
nagyszerűségét, hiszen az evan gé li kus ál ta lá nos is ko la, a
Nyíregyházi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um, a Lu ther Már -
ton Kol lé gi um, va la mint az evan gé li kus gyü le ke zet együt tes
erő vel és kö zös mun ká val te rem tet te meg a ki vá ló fel té te le ket.

g Czön dör Ist ván

MISSZIÓI NAP AZ EGYHÁZKERÜLETEKBEN
Kondoros Veszprém Nyíregyháza

f Folytatás az 1. oldalról

Tolcsvay László a kondorosi énekkar és gitársuli tagjai körében

Készülődés a zá ró úr va cso rás is ten tisz te le tre

A művelődési központ színpadán (balról jobbra): 
Czakó Gábor, dr. Kocziszky Éva, Ittzés János, Verasztó János

Az oroszlányi evangélikus énekkar

Dr. Kopp Máriával és dr. Skrabski Árpáddal beszélget 
Lengyel Anna
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b Hogy 2009. má jus 22. „csak” a re -
for má tus egy ház tör té net lap ja in,
avagy az egye te mes ma gyar tör -
té ne lem fe je ze te it tag la ló köny -
vek ben is ki tö röl he tet le nül ra gyo -
gó dá tum ként ha gyo má nyo zó -
dik-e az utó kor ra, azt ma még
nem tud hat juk. Az a tíz ezer nél
né pe sebb gyü le ke zet, mely nek
tag jai múlt pén te ken a Kár pát-
me den ce ma gyar re for má tus sá -
gá nak egé szét kép vi sel ve se reg let -
tek Deb re cen be a Ma gyar Re -
for má tus Egy ház al kot má nyo zó
zsi na tá nak ün ne pi ülé sé re, min -
den eset re ok kal érez het te úgy,
hogy e nap tör té nel met ír. A deb -
re ce ni Nagy temp lom hom lok za -
tá ra fe szí tett mo li nón ol vas ha tó
fel irat („Krisz tus a jö vő – együtt
kö vet jük őt”) ugyan ak kor sen ki -
ben nem hagy ha tott két sé get afe -
lől sem, hogy a ma gyar re for má -
tus egy há za kat egye sí tő ün ne pi
ak tus részt ve vői el ső sor ban a tör -
té ne lem Urá nak „nagy köny vé -
be”– az élet köny vé be – vá gya -
koznak be iratni.

„El tö röl ték a ha tá ro kat”, „Deb re cen -
ben ki mond ták a Tri a non után szét -
szag ga tott re for má tus egy ház egye -
sü lé sét” – ilyen sza lag cí mek kel ol va -
só ink is ta lál koz hat tak a mé di u mok
el múlt hét vé gi hír adá sa i ban. Nem ta -
gad va, hogy test vér egy há zunk békés
tör té nel mi lé pé sé nek po li ti kai ol va -
sa ta is pél da ér té kű üze ne tet köz ve -
tít het a ma gyar ság össze tar tá sát cél -
zó tö rek vé sek re gya nak vás sal te kin -
tők szá má ra, szö gez zük le, hogy má -
jus 22. nagy sze rű sé ge va ló já ban épp
az „el len sé ges” szán dé kok tól men tes
hit val ló bi zony ság té tel ben rej lik.
Vég té re is Deb re cen ben most az
tör tént, hogy egy ré szek re sza kadt –
ré szek re szab dalt – pro tes táns fe le -
ke zet ön ma gán kezd te el az „eggyé
lét el” (Jn 17,21–22) jé zu si kí vá nal má -
nak meg va ló sí tá sát.

A tri a no ni bé ke dik tá tum kö vet -
kez té ben ré szek re sza kadt ma gyar
re for má tus ság ki lenc év ti ze den át élt
cson ka csa lád ban. A kö zös al kot -
mány alá írá sá val most va ló ban ha tá -
ro kat eli mi ná ló „csa lád egye sí tés”
tör tént, amely nek kö vet kez té ben
mint egy há rom mil lió ma gyar re -
for má tus tud hat ja ma gát egy azon
egy ház tag já nak. Mi ként azon ban
Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház zsi -
na tá nak lel ké szi el nö ke hang sú lyoz -
ta, nem új egy ház jött lét re. A kö zös
al kot mánnyal még csak nem is csor -
bult a rész egy há zak bel ső au to nó mi -
á ja. Az alap do ku men tu mot elő ké szí -
tő, 2004-ben ala kult Ge ne rá lis Kon -

vent ál tal ki tű zött cé lok (egy sé ges li -
tur gia és jog al ko tás, lel ki pász tor-
és teo ló gus kép zés stb.) ugyan is a jö -
vő ben is csak a tag egy há zak il le té kes
tes tü le te i nek elő ze tes hoz zá já ru lá sá -
val ke rül nek az egy sé ges zsi nat na -
pi rend jé re.

Az al kot má nyo zó zsi nat ülé se kö -
ré szer ve zett – be szé des szim bó lu -
mok ból épít ke ző, ki tű nő en ko re og -
ra fált – há la adó ün nep ség tet te má -
jus 22-ét min den részt ve vő szá má ra
fe led he tet len ese ménnyé. A kál vi nis -
ta Ró ma ként is em le ge tett cí vis vá ros
fő te rét és a kör nye ző ut cá kat sze gé -
lye ző sát rak ban a re for má tus egy ház
meg annyi in téz mé nye, mun ka ága
mu tat ta be szol gá la tát, és egész nap -
ra va ló él ményt kí nál tak a ki sebb-na -
gyobb szín pa dok kul tu rá lis prog -
ram jai is. Ez zel együtt nem ha tott túl -
zsú folt nak a re for má tus fi esz ta, mert
a ren de zői böl cses ség mind össze öt
ki emel ke dő „moz za nat ba” sű rí tet te
az ün nep lé nye gi mon da ni va ló ját.

A nap nyi tá nya ként az al kot má -
nyo zó zsi nat tag jai vo nul tak az ősi
kol lé gi um épü le té ből a Kos suth tér -
re, ahol a ré gi or szág tér ké pek ről jól
is mert, Kár pát-me den cét for má zó
desz ka me den cé be hin tet tek egy-egy
ma rék, ott hon ról ho zott föl det. A
száz húsz zsi na ti kül dött ez után a
Nagy temp lom ban kezd te meg ülé se -
zé sét, mely nek vé gén a ha zai re for -
má tus egy ház ke rü le tek, a kár pát al -
jai, az er dé lyi, a Ki rály-há gó mel lé ki
és a dél vi dé ki ma gyar re for má tus
egy ház ré szek püs pö kei lát ták el kéz -
je gyük kel az új alap ok mányt. A szlo -
vá ki ai re for má tus egy ház püs pö ke –
a ki lenc egy ház me gyé jük so rá ban
ta lál ha tó két szlo vák egy ház me gye
vé tó ja mi att – most ugyan még nem
ír hat ta alá a do ku men tu mot, de saj -
tó tá jé koz ta tó ján Fa ze kas Lász ló egy -
ér tel mű vé tet te, hogy bár res pek tál -
ják a sa ját egy há zuk hoz tar to zó ki -
sebb sé gek ódz ko dá sát, lé lek ben ma -
guk is az egy sé ges Ma gyar Re for má -
tus Egy ház tag ja i nak te kin tik ma gu -
kat, és an nak mun ká ját min den ben
ké szek tá mo gat ni.

Az al kot mány alá írá sá val tu laj -
don kép pen má sod szor jött lét re egy -
sé ges Ma gyar Re for má tus Egy ház:
1881-ben már szü le tett dön tés ar ról,
hogy – az ak ko ri Oszt rák–Ma gyar
Mo nar chi án be lül – egy sé ges struk -
tú rá ban mű köd jék a re for má tu sok
egy háza. Mos ta ni dön té sé vel a zsi nat

lé nye gé ben a Kár pát-me den cei ma -
gyar re for má tus egy ház ré szek al -
kot mány jo gi egy sé gét mond ta ki.
Az új al kot mány sze rint „az egy ház
a csat la ko zó rész egy há zak zsi na ti
kö zös sé ge, amely tör vényt al kot, és
meg nyi lat ko zik mind azok ban a kér -
dé sek ben, ame lyek re a rész egy há zak
leg ma ga sabb szin tű tes tü le tei fel ha -
tal maz zák”.

A nap leg lát vá nyo sabb ese mé nyé -
nek a Nagy temp lom előt ti tér ről ko -
ra dél után in dult fel vo nu lás bi zo -
nyult. A négy ma gyar or szá gi egy ház -
ke rü let püs pö ke és fő gond no ka ál tal
ve ze tett „kör me net hez” a Deb re cen

bel vá ro sá nak kü lön bö ző pont ja in
el he lye zett ha rang lá bak nál „csat la -
koz tak” a ha tá ron túl re kedt rész egy -
há zak kül döt tei. Aki nek meg ada -
tott, hogy pél dá ul lás sa, mi ként öle -
li át könny be lá badt szem mel – „De
rég óta vár tunk rá tok” mon dat kí sé -
re té ben – a ha rang láb emel vé nyé re
lé pő szol ga tár sa it az er dé lyi egy ház -
ke rü let püs pö ke, az még in kább át -
érez het te e szim bo li kus „egy sé ge sí -
tő me net” je len tő sé gét…

Mert pont ban dél után négy óra kor
egy va ló ban „hosszan tar tó me net”
ered mé nye ként hir det het te a Kár pát-
me den ce va la mennyi re for má tus
temp lo má nak ha rang ja az al kot má -
nyo zó zsi nat üze ne tét, ame lyet a
Nagy temp lom előtt ter mé sze te sen
élő szó ban is fel ol vas tak az egy be gyűl -
tek nek. Ezen az ün ne pi ese mé nyen
már je len vol tak a test vér egy há zak
kép vi se lői is – evan gé li kus rész ről
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
és dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let – kül ügye kért is fe le lős –
lel ké szi ve ze tő je. 

Ál dást kí vá nó le vél ben üd vö zöl te
az al kot má nyo zó zsi na tot a Re for má -

tu sok Vi lág szö vet sé ge, az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja és több test -
vér egy ház, va la mint az egy sé ge sü lést
kez det től szor gal ma zó Tő kés Lász ló,
a Ki rály há gó-mel lé ki Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke, aki je len leg
az Eu ró pai Unió „par la men te re ként”
küzd ha son ló cé lo kért. Ko ránt sem lé -
nyeg te len, hogy Ki rill, Moszk va és
egész Orosz or szág pát ri ár ká ja is üd -
vö zöl te a ma gyar re for má tus ság egy -
sé gét. A ro má ni ai or to do xi á ra is be -
fo lyás sal bí ró egy há zi ve ze tő le ve lé -
ben azt ír ta a re for má tu sok új ra egy -
sé ge sü lé sé nek kap csán, hogy az
„újabb erőt ad a ke resz té nyek kö zöt -

ti pár be széd nek”. Zsi na ton fel ol va sott
üze ne té ben Só lyom Lász ló köz tár sa -
sá gi el nök pe dig – a töb bi kö zött –
így fo gal ma zott: „A ma gyar iga zol -
vány be ve ze té se óta nem tör tént ha -
son ló hord ere jű po zi tív lé pés, mint
ez a mos ta ni, amely nem csu pán
va la mely szom szé dos or szág ma -
gyar sá gát érin ti, ha nem az összes ma -
gyar nem zet részt a Kár pát-me den cé -
ben s szám sze rint is mil li ó kat.”

A sza bad té ri is ten tisz te let volt a
há la adó ün nep csúcs pont ja, s bár a
szer ve zők ké ső es tig gon dos kod tak
kül té ri prog ra mok ról, „oda fenn” úgy
dön töt tek, hogy az úr va cso rai kö zös -
ség iga zán mél tó zá rá sa a nap nak…
Nyolc óra táj ban hű sí tő zá por ho no -
rál ta az el ad dig rek ke nő hő ség ben
ün nep lő gyü le ke zet helyt ál lá sát, de
mert a ka taszt ró fa vé del mi ha tó ság
igen ve szé lyesnek ígérkező vi hart
prog nosz ti zált, a fris sí tő égi ál dás sá
sze lí dült zi va tar ér kez té re már szin -
te tel je sen ki ürült a Kos suth tér. Re -
for má tus test vé re ink nél má jus 22-én
vé gül pél da mu ta tó an ke rült sok min -
den és sok min  den ki a he lyé re.

g T. Pin tér Ká roly
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MES TER MÛ A DI GI TÁ LIS
OR GO NÁK KÖ ZÖTT

Mes ter sé günk „tit kai”:
• csak a va ló di sí pok hang já hoz mér he tõ

hang mi nõ ség
• egye dül ál ló meg bíz ha tó ság

• in to nál ha tó ság a hely szín akusz ti ká ja
és a fel hasz ná ló íz lé se sze rint

• pá rat lan tí pus vá lasz ték
• temp lo mi kiépítettségû hang su gár zás

a leg ki sebb mo del lek nél is
• el len õriz he tõ, fel ke res he tõ

ha zai re fe ren ci ák
• egye di szol gál ta tá sok, in gye nes

akusz ti kai fel mé rés
• 5 éves ga ran cia

• ked ve zõ árak és fi ze té si fel té te lek
Ér dek lõ désüket a hol land

Johannus Or go na gyár
ma gyar or szá gi kép vi se le tén vár juk:

SPEED-EX Kft.
1024 Bu da pest, Mar git krt. 41.

Tel./fax: 1/315-1787 vagy 1/316-7089.
E-mail: speedex@t-online.hu
Honlap: www.johannus.hu

JOHANNUS

A Női Misszi ói Szol gá lat idén is -
mét meg ren de zi az egye dül ál ló
szü lők és gyer me ke ik kon fe ren -
ci á ját Ag go da lom men tes élet cím -
mel a rév fü lö pi Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban
jú li us 18–25. kö zött. Az el múlt
esz ten dők gya kor la tá nak meg -
fe le lő en dél előt tön ként te ma ti kus
mun ka fo lyik, kor osz tá lyos cso -
por tok ban. A dél utá nok sza ba -
dok, al kal mat te remt ve ar ra, hogy
a szü lők nyu godt kö rül mé nyek
közt le hes se nek együtt gyer me ke -
ik kel. Es tén ként – az áhí tat után
– kre a tív, kö zös prog ra mok vár -
ják a részt ve vő ket. A rész vé tel tel -
jes dí ja fel nőt tek nek: 20 000 Ft.
Sok sze re tet tel vár juk a je lent ke -
zé se ket jú ni us 15-ig a kö vet ke ző
cím re: MEE Női Misszi ói Szol gá -
lat, 1450 Bu da pest, Pf. 21.; e-mail:
mar ta.pin ter@lu the ran.hu; tel.:
20/824-2791.

H I R D E T É S

A kő sze gi Evan gé li kus Me ző -
gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol -
lé gi um ke resz tyén el kö te le zett -
sé gű pe da gó gus ré szé re pá lyá za -
tot hir det fi zi ka–in for ma ti ka
sza kos ta ná ri ál lás be töl té sé re,
amely hez egye te mi vég zett ség
szük sé ges. Az evan gé li kus fe le -
ke zet hez tar to zás és a lel ké szi
aján lás előnyt je lent. Szol gá la ti
la kást igény ese tén biz to sí tunk.
Je lent kez ni írás ban, szak mai ön -
élet rajz zal és ok le vél má so lat tal az
is ko la igaz ga tó já nál le het jú ni us
15-ig. Cím: 9730 Kő szeg, Ár pád
tér 1.; te le fon: 94/562-110.

H I R D E T É S

A Rá kos szent mi hály–Sas hal mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség jú ni us
7-én, va sár nap 10 óra kor ün nep -
li temp lom szen te lé si ün ne pé nek
75. év for du ló ját. Utá na aga pé kö -
ve ti az al kal mat a temp lom kert -
ben. Dél után 2 óra kor a temp lom -
ban bi zony ság té te lek kel em lé ke -
zünk meg Is ten nagy sze re te té ről.
Az ün ne pen je len lesz nek a hür -
t hi test vér gyü le ke zet tag jai. 

H I R D E T É S

Reformátusok napja

Az alkotmányozó zsinat a debreceni Nagytemplomban

Református politikusok az egyesítő
menetben – Kósa Lajos, Debrecen
polgármestere és Orbán ViktorW W W . M Y L U T H E R . H U
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Slovenská príloha
Stranu zostavili: Tímea Guláčiová, Hilda Guláčiová-Fabuľová

„Nie vo jens kou 
mo cou, ani si lou,

ale mo jím Duc hom-
ho vo rí Hos po din

moc nos tí.” 
Za cha riáš 4,6

Svä tí me svä to dušné svi at ky, svi at ky
Bo ha Duc ha Svä té ho. Boh Duch Svätý
je tre tia oso ba Svä tej Tro ji ce, rov na -
ko ako Boh Otec-Stvo ri teľ, Boh Syn-
Ježiš Kris tus,Vy ku pi teľ. Sprí tomňu je -
me si veľkú uda losť zos la nia Duc ha
Svä té ho na jed not liv cov i ce lé zás tupy
ľudí v Je ru zal eme. Uda losť, kto rá sa
sta la v päťde si aty deň po vzk ri e se ní
Pá na Ježiša Kris ta, vo svi a tok Let níc,
ked’ Židia da ko va li za žat vu a pri po -
mí na li si vy da nie Božie ho zá ko na na
Si naji. Z mo ci Bo ha Duc ha Svä té ho
zro di lo sa pr vé kresťans ké spo ločenst -
vo,prvý kresťanský cir ke vný zbor.

Di elo Duc ha Svä té ho sa však ne -
zača lo len Je ho zos la ním vo svi a tok
Let níc,ako o tom čí tame v Skut koch
apošto lov v 2. ka pi to le. O Duc hu
Svä tom sa ho vo rí už dáv no predtým
v Sta rej Zm lú ve, i ked’ vý raz „Duch
Svätý” je v nej použitý len na dvoch
mi es tach – Ž.51,13 a Iz.63,11b. Čí tame
o Duc hu Hos po di no vom-Iz.63,14.-
ale bo o Duc hu Božom pri stvorení
sve ta – 1.Mz.1,2  – Duch Hos po di nov
zos tú pil na mnohých výz namných
ľudí – sta rozm lúvnych vod cov ľudu,
na pro rok ov. Pro ro ci ho vo ri li ve de -
ní – inšpi ro va ní Duc hom Božím.
Pro rok Jo el nám sprost red kú va vý rok
Hos po di nov: „Po tom vy le jem svoj ho
Duc ha na každé te lo…” – 3,1 – To to
pro roct vo cit o val aj apoštol Pe ter vo
svo jej svä to dušnej káz ni.Boh Duch
Svätý pô so bil pri poča tí Sy na Božie -
ho – Mt.1,20., L.1,35. – vi di teľne sa
zja vil po Ježišovom krs te –Mt.3,16.,
Mk.1,10., L.3,22., J.1,32. – ked’ došlo
k zja ve niu Svä tej Tro ji ce: Boh Otec
pre ho vo ril, Boh Syn bol prí tomný
ako pravý člo vek, Boh Duch Svätý sa
zja vil v po do be ho lu bi ce. Pán Ježiš
počas svoj ho účin ko va nia ho vo ril
o Duc hu Svä tom Ni ko dé movi – J.3,5.
– žene Sa ma ri tán ke -J.4,10–14.
a 23–24. – ked’ sa predsta vil ako
ch li eb živo ta – J.6,63. –: po dob ne vo -

lal na sláv nos ti stán kov-J.7,37–39. –
Naj viac vý rok ov o Duc hu Svä tom
po ve dal Pán Ježiš v reči ach na roz lúč -
ku-J.14,15-26 a J.15,26-16,15.-Tu je
Duch Svätý naz vaný poj mom Pa rak -
lé tos, čo v pre kla de zna me ná Pri vo -
laný na po moc, Po moc ník,Prí ho vor -
ca.Ob haj ca pred sú dom – 1.J.2,1. –
je Pán Ježiš Kris tus, ale aj Boh Duch
Svätý vo ch víľach skúšok pred
ľudským sú dom – Mt.10,17-20. – i
naším zás tan com – Prí ho vor com
pred Bo hom – R.8,26. – Kra lic kí pre -
kla date lia pre ložili po jem Pa rak lé tos
ako Utešiteľ. Náš slo venský au to ri -
zo vaný pre klad používa vý raz: Rad -
ca – J.14,16. – slo venský eku me -

nický pre klad vý raz Spo moc ník. V
každom prí pa de Pa rak lé tos cha rak -
te ri zu je Božiu oso bu, kto rá pô so bí
tam, kde sa zves tu je slo vo Božie
a pris luhu jú sa svi a tos ti podľa us ta -
no ve nia Pá na Ježiša Kris ta. Boh
Duch Svätý je naším Rad com, Po -
moc ní kom, Prí ho vor com, Ob haj -
com, Utešiteľom, ale aj naším Posvä -
ti teľom.

Všade tam, kde sa v Pís me Svä tom
ho vo rí o duc hov nom živo te kresťana,
o živo te podľa duc ha, nut ne sa ho vo -
rí aj o Bo hu Duc hu Svä tom.

g Mi loš Klá tik
Ge ne rálny bisk up ECAV 

na Slo vens ku 

Moc Duc ha Svä té ho je Božia moc

Svätý Duch-Posvä ti teľ
a Oživo va teľ
Lu the ro vo uče nie o Duc hu Svä tom
je, ako to už bo lo naz nače né ,hl bo ko
bib lic ké uče nie, kto ré je tiež v sú l ade
s uče ním cir ke vných ot cov. Je ho opo -
nen ti z ra dov učen cov sa ho po kúšali
ob vi niť z he ré zie, z to ho že ne učí podľa
Bib lie či podľa cir ke vných ot cov. Čas -
to sa pri Lu the ro vom uče ní zdô razňu -
je pri o ri ta Pís ma Svä té ho, pop ri kto -
r ej sa uče nie cir ke vných ot cov chá pe
ako pro tik lad. Fak tom však je, že mno -
hí cir ke v ní ot covia pra co va li s bib -
lický mi pra meň mi veľmi snaživo a Lu -
ther z toh to dô vo du z cir ke vných ot -
cov čas to čer pal a vážil si ich. Ok rem
to ho, v zák ladných ry soch je Lu the ro -
vo uče nie o Svä tej Tro ji ci vý raz ne har -
mo nic ké s uče ním cir ke vných ot cov.

Všet ky po kusy do ká zať u Lu the ra
he re tic ké uče nie pos tup ne, ale bo
veľmi rých lo zly ha li. Lu the ro vo uče -
nie o Duc hu Svä tom, pre dovšetkým
tak, ako ho sfor mu lo val v ka te chiz -
moch, tre ba pok la dať za pred nost ne
bib lic ké, ale i súh la siace s uče ním
cir ke vných ot cov. 

Lu ther učí o Duc hu Svä tom tak to:

„Tre tí člá nok – vi ery všeo bec nej
kresťans kej – je o Svä tom Duc hu,
Ktorý je je den Boh s Ot com a so Sy -
nom. Jemu pat rí úr ad posvä te nia
a oživo va nia.Tu člo vek mu sí ro zu -
mieť slo vám „Svätý Duc h”, čo to po -
jem „Svätý Duch” zna me ná.Pre tože
exis tu je i ľudský duch i zlí duc ho via
i Svätý Duch. Tu – v člán ku vi ery – je
nazý vaný Svätým Duc hom. Prečo je
tak to naz vaný? Pre tože posvä cu je. A
pre to ja ve rím v Svä té ho Duc ha, pre -
tože ma posvä til a stále posvä cu je.
Ako sa to sta ne? Takým to spô so -
bom: tak ako Syn pri jí ma a zís ka va sy -
novst vo a panst vo pros ted níct vom
svo jej smr ti,tak Duch Svätý posvä cu -
je v nas le du jú com: Naj sam prv ťa ve -
die do svä tej, ka to líc kej cirk vi a tvo rí
ti mi es to v lone cirk vi. Ale v tej to
cirk vi ťa och raňu je a prost red níct vom
nej káže a pri náša ťa ku Krist ovi skr -
ze slo vo. Kris tus je Pá nom skr ze
smrť. Ale k to mu ja ako prí d em? Ak
Je ho di elo os ta ne skry té, po tom je
stra te né. Pre to aby Kris to va smrť
a vzk ri e se nie neos ta li skry té, pri chá -
d za Svätý Duch a zves tu je: čo zna me -
ná, že Svätý Duch ťa ve die k Pán ovi,

Korý ťa vy kú pil. Takže ako Otec je môj
Stvo ri teľ a Kris tus je môj Pán, tak
Svätý Duch Posvä ti teľ. Pre tože posvä -
cu je ma skr ze nas le dov ne: od pus te nie
hri e chov, vzk ri e se nie te la a život
večný.”

Duch Svätý a „ule ten ci”
„Duch Svätý, slo vo Božie, vi e ra ne pot -
láča jú ci ty člo ve ka.” Skôr ich pod ne cu -
jú,učí Lu ther. Ne možno si však vybrať
svo je vlast né spô soby a snaženia. Lu -
ther spo mí na ot rasný prí beh mní cha
ako monštru ozný prík lad blúz ne nia
a tem no ty: Istý mních mus el trp ko
zap la tiť za to, čo si bláz ni vo vys lúžil.
Di a bol mu po ve dal, že prí de k nemu
dé mon v po do be ot ca, pre tože sa ten
dé mon doz ve del, že otec by mal prísť
v dohľad naj do be navští viť svoj ho sy -
na. Tak pri prí cho de ot ca mních vyšiel
vop red, pochy til se ke ru a dom ni e va -
júc sa, že je to dé mon, za si a hol ot ca do
hlavy a za bil ho. Ale neskôr zi stil,že to
ne bol dé mon, ale je ho otec. „Tí to
ľudia,” píše Lu ther, kto rí si zvo lia svo -
je vlast né cesty a snaženia, mu sia byť
tý ra ní a v za ja tí po dobných sa tanských
predstáv.”

Lu the ro va do ba bo la poz nače ná
ná božens kou blúz ni vosťou a fa natiz -
mom, kto ré bo lo tre ba po me no vať, va -
ro vať pred ni mi ,ale hlav ne ich jed noz -
nač ne od líšiť od pô so be nia Duc ha Svä -
té ho.Re for má cia oživi la zvesť o slo bo -
de. Na ra sta li oča ká va nia,že re formy
pri ne sú zlepšenie v so ci álnych prob -
lé moch doby. Z tých to oča ká va ní
povs tá vali fa lošní uči te lia blúz niv ci,
kto rí str há va li ľudí k fa na tiz mu. Lu -
ther od prvých ro k ov re for má cie
použív al ter mín „blúz niv ci” –
„Schwär mer”, v dnešnej do be by sa ho -
dil po jem  „ule ten ci” – pre tých , kto -
rí evan je li um nepo cho pi li ako utíšenie
sve do mia, skôr te les ne. Tí to „ule ten -
ci” zneužív ali evan je li o vú zvesť, aby vy -
vo lá va li ne po koj a roz ruch. Pre opí sa -
nie roz ne co va nia ne po ko ja si Lu ther
vy požičal ob raz pr irov ná va jú ci čin nosť
„ule ten cov” k hu ko tu vči el. Prí ležitost -
ne tak už i ra ná cir kev použív ala ten -
to ob raz pre opis blú dia cich duc hov,
kto rí bo li bez kon tak tu s re a li tou.

Istý ka za teľ v tej do be nap rík lad
strikt ne zrušil spo ved’ a omše. Lu ther
ho na po men ul, aby  nap re do val jas ne,
to tiž, aby pre dovšetkým a naj prv ká -

zal Kris ta, a od sú dil je ho rých le pob -
lúz ne nie. Ked’ po tom ten to ka za teľ
dovi e dol svoj zbor k to mu, aby ná sil -
ne pres adi li zmeny, Lu ther od po -
rúčal, aby ho mi estny kon vent a knieža
poz ba vi li úr adu, a ak to bu de nevy -
h nut né, zat vo ri li ho do vä ze nia.

Bol to je den prík lad z ni e koľkých
stovi ek no vá tor sti ev Lu ther ovej doby.
Ra di kál ne re form né prak ti ky sa ja vi -
li ako príťažli vé. Mno hí z nes korších
tvrdých Lu the rových Opo nen tov sa
snažili re for mač né uče nie za vi esť
ni e len do cirk vi a te o lo gie, ale v roz -
lič nom me rad le i do po li ti ky, eko no -
mic ky a spo loč nos ti. Vyús ti lo to do
ni e koľkých naj zá važnejších kríz ce -
lé ho re form né ho snaženia.

Lu ther tr pez li vo a dôs led ne roz -
lišoval duc hov: pre tých, čo niči li ob -
razy v kos to loch za vi e dol sta ron ový
vý raz „ob raz o bo riči”, pre sek tár ov,
kto rí si zak la da li vlast né exk lu zív né
sku piny použív al vý raz „fa na ti ci”.
Ne púšťal sa však do ener gic kej obrany
pro ti nim, skôr po nú kal užitoč né
riešenia pre bu dúc nosť.

g Jer guš Ole jár 
Se ni or Ge merské ho se ni o rá tu

Mar tin Lu ther, Svätý Duch, „ule ten ci…”

Zos la nie Duc ha Svä té ho
Uči teľ cirk vi. Úlo ha cirk vi vo sve te,
do kto ré ho je aj dnes vysla ná, nie je
jed no duc há ani ľah ká. Nie div, že sme
občas smut ní a odčas aj pl ní obáv.
Náš Pán rozptyľuje naše obavy a sm -
útok. Ne ne chal Svo ju cir kev sa mu na
se ba, ale dal jej vý bor né ho Uči teľa –
Duc ha Svä té ho. Cir kev s Ním ni e len
smie, ale aj má počí tať, má sa Ním
ne chať po učiť, vi esť, spra vo vať vo
všet kej svo jej čin nos ti. V tex te sú spo -
men u té dva vnú tor né prob lémy cirk -
vi: uče nie a vzá jom né vzťahy. S uče -
ním vždy bo li prob lémy a sta ros ti.
Rôz ne výk la dy Pís ma spô so bo jú roz -
de le nie, ne jed nosť, tým os la bu jú
hod no ver nosť zves to va nia. Pán Ježiš
už na začiat ku upozorňu je: Nes po -
li e haj te sa na svo ju múdrosť, na svo -
je výk la dy, nep res adzuj te svo je náz -
ory. Nec haj te sa vi esť Duc hom
Svätým, On vás na učí všet kému
a pri po me nie všet ko. Dô ležité je pre -
dovšetkým to, čo ho vo ril Ježiš. Je di -
ne Pís mo je zák la dom uče nia cirk vi.
Konflikty, roz pory, ne jed not nosť
v uče ní je potr eb né riešiť na mod lit -
bách. V ni ek torých ve ciach, po kiaľ
nej de o pod stat nó vec, je možné
pri jať do kon ca aj dva či viac náz orov.
Ne mu sím nut ne pres adiť svo ju prav -
du, môžem žiť aj s bra tom, ktorý to
vi dí ináč. Ča som prí d eme k spo loč -
né mu pohľadu. A tu sme pri dru hom

spo men u tom prob lé me: sú ním vzá -
jom né vzťahy. Ich zák la dom má byť
po koj, ktorý dá va do srdc a mys lí náš
Pán. Je ho po koj, nie po koj sve ta. 

Svä to dušný pon de lok
A vy za ko ho ma pok la dáte? Veľmi dô -
ležitá a pod stat ná otáz ka vi ery
kresťana. Kým je pre mňa Ježiš Kris -
tus? Čo o Ňom vi em, prečo Ho nas -
le du je, prečo v Ne ho ve rím, čo pre
mňa zna me ná? Bez zod po ve da nia
tej to otáz ky niet živej vi ery. Na naše
šťas tie, od po ved’ pri chá d za zho ra,
od Ot ca sve ti el. Otec nám dá va od po -
ve de skr ze Duc ha Svä té ho, ktorý je
prí tomný. Nie záz račným, ta juplným
či ma gickým spô so bom, ale skr ze
ká zane Slo vo. Pre to je dô ležité pra vi -
del né, každo den né čí ta nie Pís ma,
pra vi del ná účasť na bo hos lužbnom
živo te, a to ni e len v ne deľu, ale aj na
bib lických ho di nách. Kvô li to mu bo -
la us ta no vená cir kev a Duch Svätý ju
až do te raz zacho vá va. Tu zís ka vame
od po ve de. Ich pra vosť si ove ru je me
v Pís me, na mod lit bách a v roz ho vo -
roch. Za počú vaj me sa aj dnes do
Božích od po ve dí. Tam náš Otec ne -
beský zja vu je to pod stat né o Ježišovoi
Krist ovi, aby sme ve de li vždy a každé -
mu od po ve dať a po ve dať správ ne
vyz na nie. Na ta kom to zák la de a na oc -
hotných, pozorných a po korných pos -
lu c háčoch bu du je Boh Svo ju cir kev.
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Kirchentag

„Itt!” – hang zott a ki ál tás
egy szer re száz ezer to rok ból. Ez
a rö vid szócs ka (volt) a vá lasz az
idei Kirchen tag mot tó já ra. A
má jus 20. és 24. kö zött Bré má -
ban meg tar tott 32. né met evan -
gé li kus egy há zi na pok zá ró is -
ten tisz te le tén er re a bi zo nyos
„Em ber, hol vagy?” (vö. 1Móz
3,9) kér dés re zen gett a fe le let.

„Itt va gyok. Mit te he tek?” – pon to -
sí tot ta az al kal mat le zá ró be szé dé -
ben Ka rin von Welck, az idei
Kirchen tag el nök nő je a „vá laszt”,
ame lyet nap mint nap új ra és új ra ki

kell mon da nunk, il let ve fel kell ten -
nünk ma gunk nak. Hi szen amel lett,
hogy tud juk, Is ten mind annyi un kat
egyen ként szá mon tart, és hogy fo -
lya ma to san ke res és hív ben nün ket,
ke resz tény hi tünk, meg győ ző dé -
sünk ré sze az is, hogy fe le lős ség gel
tar to zunk em ber tár sa in kért (a kö rü -
löt tünk és a tő lünk tá vo labb élő kért
egy aránt) és a vi lá gért, amely ben
élünk (és amely ben az utá nunk kö -
vet ke ző nem ze dé kek fog nak él ni).
Nem há rít hat juk el ma gunk tól a
fe le lős sé get, nem ke res he tünk ki bú -
vó kat, nem hi vat koz ha tunk gyen ge -
sé ge ink re és kor lá ta ink ra, nem
mond ha tunk ne met az Úr nak ar ra
a fel adat ra, ame lyet ránk akar bíz ni.
Jó nás – aho gyan ar ra a nyi tó is ten -
tisz te le ten Ren ke Brahms, a bré mai
evan gé li kus egy ház lel ké sze utalt –
meg pró bál ta, de vég ér vé nye sen nem
tér he tett ki elő le…

A Kirchen ta gok prog ram jai ha gyo -

má nyo san há rom pil lér re tá masz kod -
nak – így volt ez már hat van év vel ez -
előtt az el ső, han no ve ri ta lál ko zón is.
Az egyi ket a reg ge li bib lia ta nul má -
nyok je len tik. Eze ken az idén a bűn -
be esés tör té ne te (1Móz 3) alap ján a
jó és a rossz tu dá sát, meg kü lön böz -
te té sét, az ir gal mas sa ma ri tá nus tör -
té ne té ből (Lk 10,25–37) ki in dul va a
„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ma ga -
dat!” pa ran cso la tot, Há gár tör té ne -
té ből (1Móz 16,1–16) pe dig a „Hon -
nan jössz, és ho vá mégy?” mon da tot
jár ták kör be az elő adók, köz tük nem -
csak teo ló gi ai vég zett ség gel bí rók
(pél dá ul Wolf gang Hu ber ber li ni és
Mar got Käß man han no ve ri püs pök),
ha nem la i ku sok is (így pél dá ul Wolf -

gang Schäub le bel ügy mi ni szer és
Wim Wen ders film ren de ző).

A teo ló gi ai elő adá sok, pó di um- és
fó rum be szél ge té sek – a má so dik pil -
lér – té mái kö zött sze re pelt pél dá ul
a spi ri tu a li tás, az egy ház re form, az
öku me né, a pár be széd a zsi dók kal és
a musz li mok kal. 

A tár sa da lom po li ti kai té mák cím -
sza vai kö zött ott volt a de mok rá cia
és a ha ta lom – az ezek ről szó ló
prog ra mok nak, így pél dá ul Ang e la
Mer kel né met kan cel lár és Ti mo thy
Gar ton Ash ox for di tör té nész be szél -
ge té sé nek kü lö nös ak tu a li tás adott,
hogy eb ben az esz ten dő ben ün nep -
lik a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság
meg ala ku lá sá nak hat va na dik, il let -
ve a ber li ni fal le om lá sá nak hu sza -
dik év for du ló ját, va la mint hogy a
Kirchen ta got két hét tel az eu ró pai
uni ós vá lasz tá sok előtt tar tot ták.
Szó esett to váb bá az em be ri mél tó -
ság ról, az ok ta tás-ne ve lés, az or vo -
si és bio e ti ka, a glo ba li zá ció, a mig -
rá ció kér dé se i ről és így to vább. Szá -
mos prog ram fog lal ko zott a kör nye -
zet vé de lem és a klí ma vál to zás, va -
la mint a gaz da sá gi vál ság té má já val
is; utób bi ak kö zé tar to zott Hel mut
Sch midt ko ráb bi nyu gat né met kan -
cel lár nak Ro bert B. Zo el lick kel, a Vi -
lág bank el nö ké vel foly ta tott be szél -
ge té se.

A Kirchen tag ál ta lá ban kul tu rá lis,
il let ve ki fe je zet ten gye re kek nek és fi -
a ta lok nak szó ló prog ra mok ban sem
szű köl kö dik. Nem volt ez más ként
most sem. Egy mást ér ték az újabb és
újabb ko moly- és könnyű ze nei kon -
cer tek a bré mai vá sár köz pont te rü -
le tén, a bel vá ros ban (pél dá ul a pi ac -
té ren, a We ser fo lyó part ján és a fő -
pá lya ud var nál fel ál lí tott sza bad té ri
szín pa do kon, a Szent Pé ter-dóm -
ban és a ki sebb temp lo mok ban, a
szín ház ban és a vá ros há za épü le té -
ben), va la mint az 1800-as évek vé gén
mes ter sé ge sen ki ala kí tott, de 1993-
ban be zárt sza bad ki kö tő, az Eu ro pa -
ha fen te rü le tén, a ví zi szín pa don, az
er re az al ka lom ra ott hor gonyt ve tett
ha jó kon és az egy ko ri han gá rok ban.
A leg nép sze rűbb a Wi se Guys ne vű
a cap pel la for má ció fel lé pé se volt; a
köl ni csa pat ra hat van ez ren vol tak kí -
ván csi ak.

Ap ro pó, részt ve vők. A zá ró is -
ten tisz te let kap csán száz ezer főt em -
lí tet tünk; ennyi he ti je gyet – va la mint
to váb bi hu szon négy ezer na pi je gyet
– ad tak ki, il let ve el. Ez a szám még
ak kor is ámu lat ba ej tő, ha egy ha -

zánk nál lé nye ge sen na gyobb or szág
nagy ság ren dek kel né pe sebb egy há -
zá nak ren dez vé nyé ről van szó. A
he ti jeggyel ren del ke zők egy har ma da
köz re mű kö dő ként (elő adó ként, kó -
rus tag ként vagy ép pen va la me lyik, a
le he tő sé gek pi a cán be mu tat ko zó
szer ve zet kép vi se lő je ként) volt Bré -
má ban, egy ti ze dük pe dig (így a több

mint négy és fél ezer ön kén tes cser -
kész is) szer ve ző ként volt je len. Ami
még jel zés ér té kű le het: a részt ve vők
át lag élet ko ra 37,7 év volt, va la mi vel
ala cso nyabb, mint két év vel ez előtt
Köln ben. Negy ven szá za lé kuk har -
minc éves nél fi a ta labb volt, negy -
ven négy szá za lé kuk pe dig a har -
minc és hat van év kö zöt ti ek kö zül ke -
rült ki. És még egy adat: az össz költ -
ség ve tés több mint ti zen négy mil lió
eu ró (négy mil li árd fo rint) volt…

És ha már pénz ről be szé lünk.
Az is ten tisz te le tek per sely pén zei
négy célt szol gál tak. Gyűj töt tek a
ghá nai ut ca gye re kek és a ko lum bi -
ai fi a ta lok kö zött vég zett mun ka tá -
mo ga tá sá ra, egy ide gen gyű lö let el -
le ni kam pá nyok kal fog lal ko zó szer -
ve zet ja vá ra, to váb bá egy olyan
bré mai ta nács adó iro da ré szé re,

amely az em ber ke res ke de lem és a
kény szer pros ti tú ció ál do za tai kö zött
vég zi fel ada tát. Ez is a fe le lős ség vál -
la lás egy mód ja…

Két év múl va, 2011. jú ni us 1. és 5.
kö zött Drez dá ban tart ják a kö vet ke -
ző né met evan gé li kus egy há zi na po -
kat. Ad dig is jö vő má jus ban (12-étől
16-áig) Mün chen ben vár ják az ér dek -
lő dő ket a má so dik öku me ni kus
Kirchen tag ra.

g Vi tá lis Ju dit

A brémai muzsikusok is a Kirchentag kendőjét viselték a nyakukon

Angela Merkel, Rüdiger Sachau moderátor és Ti mo thy Gar ton Ash
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A záró istentisztelet – a kivetítőkön éppen a tömeget pásztázó kamera képe

Wolfgang Huber csütörtök reggeli bibliatanulmánya
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Születésnapi tortával köszöntötték a hatvanéves Kirchentagot
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Aki nem járt Se vil lá ban, nem lá tott
még cso dát – tar tot ta a kö zép ko ri
spa nyol mon dás, utal va ar ra, hogy az
ame ri kai gyar ma tok ról be fo lyó ha tal -
mas va gyon mi ként vi rá goz tat ta fel az
andalúziai vá ro so kat. Mind eköz ben
észak szor gos fi ai is ha jó ra száll tak,
és az ő mun kál ko dá suk egyik gyü möl -
cse lett Bré ma. A kis Han za-vá ros tör -
té nel me egyik leg na gyobb ki hí vá sá val
né zett szem be az el múlt hé ten: több
mint száz ezer fő ből ál ló se reg lep te el
az ut cá it.

És Bré ma igen csak nyög te az el ső
meg mé ret te tést, amelyben a gyer tya -
 fé nyes meg nyi tó után volt része. Bár
a né met szer ve zés ről ál ta lá ban jó kat
le het mon da ni, az nap es te a mind -
össze né hány pe ron ból ál ló pá lya ud -
var ra az a fel adat várt, hogy pár tíz -
ezer nyi Kirchen tag-lá to ga tót se gít sen
ha za jut ni a kör nye ző te le pü lé sek re. És
a ger mán pre ci zi tás ácso za ta meg -
reccsent… A nagy ka va ro dás ból egyet -
len pil la nat ra em lék szem jól, ami kor
saj tó be lé pőn ket len get ve fu tunk a
rend őr kor do non kí vül ra gadt kol lé -

gán kért, hogy őt is en ged jék be az ál -
lo más ra.

Az tán a kö vet ke ző na po kon már jól
áll ta a kis vá ros a „tá ma dást”. Az el -
ső nap túl élé sé nek kel le mes ér zé sé vel
pár hu za mo san érez he tő en csök kent
a te her a rend fenn tar tó kon. Az utol -
só es tén meg vi dám fi a ta lok ro han tak
az egyik pe ron ra, hogy tor na mu tat -
vá nyok ra ve gyék rá a vá gány túl só ol -
da lán he ring ként össze pré selt em -
be re ket, akik a má sik kö nyö ké vel az
ol da luk ban is ön fe led ten ne vet tek és
hul lá moz tak tíz per cen ke resz tül.

Az ilyen fi a ta lok tö ret len jó ked ve
vit te elő re a Kirchen tag ha jó ját. Te -
rel ték az em be re ket, és mo so lyog tak
mind eköz ben, nem esett ne he zük re
egy ked ves gesz tus, még az igen fá rasz -
tó napok vé gén sem. És ter mé sze tes
volt így az is, hogy a zá ró is ten tisz te -
let után a ki já ra tot fel ügye lő cser kész
oda ve tet te ne künk, hogy az tán le gyen
jó utunk ha za fe lé…

Mi azért cso dát lát tunk a mi nap
Bré má ban.

g Nagy Ben ce

Ha jó, ha jó

b A Kirchen tag bő fél ezer ol da las
prog ram fü ze té ben a köz re mű -
kö dők név so rát bön gész ve egy -
szer csak is me rős hang zá sú né -
ven akad meg a ren dez vény ma -
gyar részt ve vő jé nek sze me. Vá -
ra ko zás tel je sen la poz a meg -
adott ol dal ra. És igen, jól sej tet -
te: va ló ban hon fi társ ra buk kant
a „ren ge teg ben”. Ké sőbb ki de rül,
nem is csak egy re.

Az idei bré mai né met evan gé li kus
egy há zi na po kon Ei sen barth Krisz -
ta és Fal vay Dó ra bib li o drá ma-fog -
lal ko zást tar tott az ér dek lő dők nek,
Har csa Ve ro ni ka dzsessz éne kes pe -
dig – Gyé mánt Bá lint gi tár kí sé re -
te mel lett – töb bek kö zött Mar got
Käß man han no ve ri püs pök bib lia -
ta nul má nyá nak és Mart ti Ah ti saari
ko ráb bi finn ál lam fő, bé ke No bel-
dí jas po li ti kus elő adá sá nak kö zön -
sé gét bű völ te el da la i val. A kül föl -
dön is egy re is mer tebb, fi a tal mű -
vésszel ez utób bi fel lé pé se után be -
szél get tünk.

– Sil ke Lech ner (a ren dez vény
prog ram igaz ga tó ja – a szerk.) ke re -
sett meg az zal a kér dés sel, hogy – a
finn–ma gyar nyelv ro kon ság ap ro -
pó ján – nem ad nék-e ze nei ke re tet
Mart ti Ah ti saari elő adá sá nak. Em lé -
kez tem ko rább ról a hölgy re; két vagy
há rom év vel ez előtt az in ter ne ten ke -
resz tül kért tő lem egy cé dét. Tetsz -

he tett ne ki, va ló szí nű leg ezért ju tot -
tam most eszé be…

– Az em lí tett elő adás té má ja a po -
li ti ka és a sza bad ság kap cso la ta volt.
Ön olyan mű fajt kép vi sel, amely
rész ben ez utób bi ra épül…

– Az éle tem ben na gyon sok sza -
bad ság van most, és ezt a ze né nek
kö szön he tem. Egy részt azért, mert
a sze mé lyes ér zé se im ről és él mé nye -
im ről éne kel he tek, más részt azért,

mert a mun ká mon be lü li sok szí nű -
ség – pár hu za mo san több ze ne kar -
nak is tag ja va gyok, több pro jekt ben
is részt ve szek – le he tő vé te szi, hogy
ne un jam meg, amit csi ná lok, és
adott eset ben „me ne kü lé si” út vo na -
lat is kí nál.

– A sza bad ság gal a bé ke is együtt jár?
– Az ének lés és a dal szer zés szá -

mom ra egy faj ta te rá pia. Ha bár mi fé -
le in ten zív ér ze lem ér – akár fe -
szült ség, fáj da lom vagy öröm –, ak -
kor azt meg pró bá lom ki ír ni, ki éne -
kel ni ma gam ból, és et től na gyobb lesz
ben nem a bé ke. A szín pa don le vés és
az élet for ma, ami ve le jár, alap já ra ton
meg le he tő sen zak la tott. Tu da to san
igyek szem meg ta lál ni azo kat a nyug -
vó pon to kat, bé ke szi ge te ket, ame -
lyek el len sú lyoz zák ezt.

– Eset leg va la mi lyen egy há zi kö tő -
dés ré vén?

– Nem ne vel tek val lá so san a szü -
le im, és nem va gyok temp lom ba já -
ró em ber, de ami kor fel kér tek az it -
te ni sze rep lés re, és ki csit utá na néz -
tem, mi lyen ren dez vény ről is len ne
szó, ak kor az el ső gon do la tom az
volt, mi lyen cso dá la tos, hogy több
tíz ezer em ber azért vesz részt raj ta,
hogy né hány na pon ke resz tül lel ki,
hit bé li dol gok ról be szél ges sen. Az én
mun kám hoz is kell egy faj ta mély lel -
ki ség, és bár én ezt nem a val lás ból
me rí tem, még is na gyon örü lök, hogy
itt le he tek, és ilyen kö zös ség nek
éne kel he tek.

g – vi tá lis –

Ma gyar „mu zsi kus lány” Bré má ban

Ahogy az em ber be le ve tet te ma gát a
le he tő sé gek pi a cá nak szí nes ka val kád -
já ba, és stand tól stand ig járt, az le he -
tett az ér zé se, hogy nincs az élet nek
olyan te rü le te, ame lyet az itt ki ál lí tó
hét száz ti zen nyolc egy há zi és ci vil
szer ve zet va la me lyi ké nek kül de té se,
fel ada ta ne fed ne le. Ép pen ezért volt
kü lön le ges fel fe dez ni a sok fé le gyer -
mek- és if jú sá gi mun kás, dia kó ni ai és
ter mé szet vé del mi ki ál lí tó hely kö zött
a Pro tes táns Egy ház – Wit ten berg és
a wit ten ber gi Lu ther Tár sa ság kö zös
stand ját, amely Lu ther Már ton arc ké -
pét áb rá zo ló pla kát ja i val már messzi -
ről fel hív ta ma gá ra a fi gyel met. 

S hogy mi ért ér de mes őket ki -
emel ni a töb bi kö zül? Mert az ál ta -

lá nos be mu tat ko zás mel lett egy
rend kí vü li té má ban sza vaz tat ták az
ar ra já ró kat: ho gyan ün ne pel jük
2017-ben a re for má ció meg in du lá sá -
nak öt szá za dik év for du ló ját? A vé le -
mé nyü ket meg osz ta ni kí vá nók Lu -
ther-ró zsás bé lyeg ző vel el lá tott pa -
ra fa ko ron go kat dob hat tak a szá -
muk ra leg meg fe le lőbb vá lasszal el -
lá tott zacs kók ba.

A vég ered mény még nem áll ren -
del ke zé sünk re, de áll ja nak itt a kér -
dé sek. Hol kel le ne ün ne pel ni az év -
for du lót: Wit ten berg ben és a re for -
má ció ese mé nye i hez kö tő dő töb bi
vá ros ban; a nagy vá ro sok ban; a sa ját
gyü le ke zet ben? Ho gyan kel le ne ün -
ne pel ni: temp lo mi ren dez vé nyek kel

(is ten tisz te le tek, ün nep sé gek, kü -
lön fé le kép zé si le he tő sé gek); misszi -
ós te vé keny ség gel, hogy új ta go kat le -
hes sen el ér ni és ez zel erő sí te ni az
egy há zat; össz tár sa dal mi ese mény -
ként a kul tú ra és a po li ti ka rész vé te -
lé vel; egy ál ta lán se hogy, mert Jé zus
Krisz tus ra kell for dí ta ni a fi gyel met.
Mi le gyen a 2017-es meg em lé ke zés -
nek a súly pont ja: Lu ther Már ton
sze mé lye és tan rend sze re; a re for má -
ció kez de te és ha tá sa; Lu ther kri ti ká -
ja a ró mai ka to li kus bú csú val kap cso -
lat ban; mit je lent ma evan gé li kus nak
len ni; új re for má ció az evan gé li kus
egy ház ban; meg bé ké lés a ka to li kus
egy ház zal.

g – bo dazs –

Lu ther a pi a con

2009
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Gyerekek által díszített árbocok a Weser folyó egyik hídján

Szavazatgyűjtő zacskók a wittenbergiek standjánál

Telt házas pódiumbeszélgetés a vásárközpont egyik csarnokában –
ülőalkalmatosságként a korábban már jól bevált, Kirchentag-logóval
ellátott, újrahasznosítható papírszékek szolgáltak
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Egyházzenei koncert Bréma óvárosának egyik templomában
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Deutsche Anlage
Als Kind ging ich öf ter an die Gren -
ze, an die baye risch-tsche chi sche
Gren ze, denn mei ne Großmut ter
wohn te nicht weit da von. Es war ein
schö ner Sonn tagnach mit tagspa zier -
gang. Bis zu den weiß-blau en Pfäh -
len konn te man ge hen, die sich in
gleich mäßi gen Ab stän den quer über
ei ne Wie se an ein an der reih ten. „Aber
kei nen Schritt wei ter!“, schärf te mei -
ne Großmut ter uns ein. „Sonst kom -
men die Tsche chen und ho len dich.“
Na tür lich gin gen wir einen Schritt
wei ter, aber nur einen Schritt. Es war
ei ne Mut pro be. Und wäh rend wir
schon fast einen Schritt in Tsche chi -
en wa ren, hiel ten wir ängst lich Aus -
schau, ob nicht gleich über die Wie -
se die Tsche chen stür men wür den.

Für un se re Ju gend frei zei ten gab es
ein Haus an der deutsch-deut schen
Gren ze. Bei Tag konn te man an der
Saa le ent lang ge hen und frech den
Grenz po sten die Zun ge her aus -
strecken. Aber wenn nachts die
Hun de bell ten und die Be leuch -
tungs an la gen sich ein schal te ten, war
es uns al len un heim lich. Da bei war
die se Gren ze wirk lich dicht und die
Hun de konn ten uns ei gent lich nichts
an ha ben.

Wie dicht die se Gren ze war, er leb -
ten wir in den 80er Jah ren, als wir un -
se re Part ner ge mein de in Meck len -
burg be such ten. Auf west deut scher
Sei te stand noch ein großes Schild:
„Den ken Sie dar an, Sie fah ren wei -
ter durch Deutsch land“, aber gleich
da nach stan den wir stun den lang in
der War te schlan ge, wur den pein lich
kon trol liert und mus sten harm lo se
Sa chen wie Lie der bü cher und Zei -
tun gen an der Gren ze zu rück las -
sen. Mau er, Sta chel draht, Wachtür -
me und Selbst schussan la gen la gen
auf dem Weg zwi schen uns und un -
se ren Freun den. Wir durf ten je des
Jahr ein mal durch zu ih nen und wa -
ren je des Mal froh, wenn wir wie der
im We sten wa ren, in den sie nie kom -
men konn ten.

Am ge teil ten Deutsch land und
Eu ro pa än der ten die se Be su che
nichts. Sie ver fe stig ten viel mehr in
uns das Ge fühl, dass man ge gen über
die ser Tei lung hilflos ist. 

Zwan zig Jah re nach der Wen de
fra ge ich mich im mer noch, wie die -
se Tei lung über wun den wur de. Es
gibt kei ne großen Hel den für die se
Re vo lu ti on, auch wenn klu ge Po li ti -
ker si cher lich viel da zu bei ge tra gen
ha ben, dass es nicht zu ei nem Blut -
ver gießen kam. Viel leicht wa ren es
tat säch lich die Men schen, die bis an
die Gren ze gin gen, bis an die Gren -
ze des Er laub ten und einen Schritt
dar über hin aus, in So pron oder bei
den Frie dens ge be ten in der Leip zi ger
Ni ko lai kir che, in der Pra ger Bot -
schaft und an der Mau er in Ber lin.
Nicht ei ne po li ti sche Ideo lo gie
sporn te sie an und nicht der Hun ger
nach Re vo lu ti on, son dern die Un zu -
frie den heit mit den un ge rech ten

Ver hält nis sen und der Wunsch nach
ei nem Le ben in Frei heit.

Vie le klei ne Schrit te bis an die
Gren zen des Er laub ten und ein klein
we nig dar über hin aus brach ten ein
Sy stem zu Fall, das für uns fest be to -
niert schi en in der Ge schich te Eu ro -
pas wie die Mau er zwi schen Ost
und West.

Die Ge mein schaft Evan ge li scher
Kir chen in Eu ro pa fei ert den Be ginn
der Wen de als eu ro päi sches Er eig nis
in So pron vom 3. bis 5. Ju li 2009. Es
ist uns be wusst, dass mit dem Öff nen
des Zau nes in So pron und dem Fall
der Mau er noch lan ge nicht al le
Mau ern und Grä ben in Eu ro pa ent -
fernt sind. Mi gra ti ons be we gun gen,
wirt schaft li cher Wan del und so zia -
le Kon flik te stel len uns vor große
Her aus for de run gen. Wir Kir chen
ha ben da bei ei ne wich ti ge Rol le.
Und wir brau chen auch heu te Men -
schen, die bis an die Gren zen ge hen
und einen Schritt dar über hin aus, um
ih re Welt zu ver än dern.

Herz li che Ein la dung zu un se rem
Fest in So pron: An die Gren zen ge -
hen vom 3.–5. Ju li 2009. Wei te re In -
for ma tio nen er hal ten Sie in der
Außen ab tei lung der EL KU, Tel.:
1/486-3524.

g Ul rich Zen ker
Kir chen rat und Re fe rent für

Ökume ne und Mit tel-Ost eu ro pa
Ar beit der Evan ge lisch-Lu the ri -

schen Kir che in Bay ern

An die Gren zen ge hen

b „Stell dir vor, du gehst seit lan -
gem mal wie der in ei ne Kir che.
Doch ir gend wie ist es an ders als
sonst“, so lau tet ein Slo gan aus
der Vor stel lung des Pro jekts Ju -
gend kir che. Der zu stän di ge
Pfar rer heißt To bi as Frit sche
und war zwölf Jah re lang Band -
lea der und Song wri ter der Hip-
Hop-Band Baff. Die zur Zeit in
Nürn berg ent ste hen de Ju gend -
kir che ist die er ste Mi lieu kir che
ih rer Art in Bay ern und möch -
te ge zielt Ju gend li che und jun -
ge Er wach se ne an spre chen. Der
33-jäh ri ge To bi as Frit sche die Ju -
gend kir che vor und be rich tet
über sei nen Dienst.

– Wo durch ist die Ju gend kir che für
Ju gend li che und jun ge Er wach se ne,
die eher einen lo sen Kon takt zu ih rer
Ge mein de ha ben, at trak ti ver als ei -
ne „nor ma le“ Ge mein de?

– In der Ju gend kir che sind Ju gend -
li che bei der Ge stal tung des Pro -
gramms und der Got tes dien ste von
An fang an be tei ligt. Wir er mu ti gen
sie, mit ih rer Spra che, ih rem Mu sik -
ge schmack, ih rer Krea ti vi tät – eben
mit ih rer Ju gend kul tur Kir che zu
ge stal ten. Ei ne be son de re Rol le spielt
da bei der um ge stal te te Kir chen -
raum, der durch Me di en- und Büh -
nen tech nik, Krea tivräu me oder ein
Café Ent fal tungs mög lich kei ten bie -
tet, die sonst in die ser Form nicht ge -
ge ben sind. Theo lo gisch ge spro -
chen: Wir ge hen we ni ger den Weg
der So zia li sa ti on, son dern der In kul -
tu ra ti on.

– 15-Jäh ri ge ha ben an de re In ter es -
sen und le ben in ei ner an de ren Le -
bens wirk lich keit als 27-Jäh ri ge. Wie
kann es ge lin gen, den noch die ge sam -
te Ziel grup pe un ter einen Hut zu be -
kom men?

– Wir ver su chen, die un ter schied -
li chen Ziel grup pen durch ver schie -
de ne An ge bots for men an zu spre -
chen. Es gibt Got tes dienst for men
und An ge bo te, die je weils spe zi ell für
jün ge re oder äl te re Ju gend li che an -
ge bo ten wer den. Dar über hin aus
gibt es Ver an stal tun gen, die wir al -
ters über grei fend kon zi pie ren. Hier
spie len die Mit ar bei ten den ei ne
große Rol le, die über die Iden ti fi ka -
ti on mit der Ju gend kir che über ver -
schie de ne Al ters grup pen hin weg
zu sam men kom men.

– Se hen die klas si schen Ge mein den
Ih re Ar beit als Kon kur renz und da -
mit ih re ei ge ne Ju gend ar beit und
Zu kunft in Ge fahr? Oder ent la sten Sie
die Ge mein den, de nen es mit un ter an
Ka pa zi tä ten für ei ne gu te ei ge ne Ju -
gend ar beit fehlt?

– Es ist wich tig, dass die Ge mein -
den und die Ju gend kir che in gu tem
Kon takt ste hen, da mit so et was wie
Kon kur renz ge fühl gar nicht erst ent -
steht. Wenn man die Ju gend li chen
ge mein sam im Blick hat, schwin det
dann auch ein „Kirch turm den ken“.
Bis her konn ten wir so et was wie
„Mit ar bei ter ab wan de rung“ aus den
Ge mein den nicht be ob ach ten. Da her
sind wir zu ver sicht lich, dass die Ju -
gend kir che als Er gän zung und Un -

ter stüt zung zur ört li chen Ju gend ar -
beit wahr ge nom men wird.

– Zur Zeit wird die Lu kas kir che in
Nürn berg völ lig um ge baut, die al ten
Kir chen bän ke wur den ent fernt. Wer
be stimmt, wie die Ein rich tung der Ju -
gend kir che künf tig aus se hen soll?

– Na tür lich gibt es wie in je dem
an de ren Bau vor ha ben ein Team vom
Fach leu ten mit Ar chi tek ten, In ge -
nieu ren usw. Die Be son der heit der
Ju gend kir che be steht dar in, dass Ju -
gend li che von An fang an mit re den
und ih re Ide en und In ter es sen ein -
brin gen. So gab es schon di ver se
Work shops von Ju gend li chen mit
dem Ar chi tek ten, der ge nau hin ge -
hört hat, wie sich Ju gend li che die zu -
künf ti ge Ju gend kir che vor stel len.
Al le be schließen den Bau gre mi en
sind zu sätz lich im mer mit Ju gend ver -
tre tern be setzt.

– Es gibt bei Ih nen Thea ter grup -
pen, Bands, Kon zer te, Kunst pro jek te
und vie les mehr. Wo durch ist die Ju -
gend kir che den noch kei ne Par ty kir -
che, son dern wirk lich Kir che, die die
Bot schaft Je su Chri sti ver tritt?

– Der Schwer punkt der Ju gend kir -
che liegt auf Got tes dien sten. Da mit
ma chen wir deut lich, dass wir kein
nor ma ler Ver an stal tungs ort für kul -
tu rel le Ver an stal tun gen sind. Auch
die Kul tur pro jek te wer den im mer
wie der mit spi ri tu el len Zu gän gen
ver bun den. Ziel der Ju gend kir che ist

es, den Gra ben zwi schen Ju gend kul -
tur uns Spi ri tua li tät zu über win den.
Trotz dem sol len Ju gend li che auch ih -
re Kul tur mit brin gen dür fen, oh ne
dass gleich nach dem kirch li chen Be -
zug ge fragt wird. Wir glau ben, dass
Ju gend li che ein sehr fei nes Ge spür
da für ha ben, was man in ei ner Kir -
che ma chen kann und was nicht. Der

sa kra le Raum ist im mer ge gen wär tig
und be stimmt das Ge sche hen in der
Ju gend kir che mit. Ein wei te res wich -
ti ges Ele ment se hen wir in der Ent -
wick lung ei ner „Kul tur der All tags -
spi ri tua li tät“, d.h. wir wol len mit Ju -
gend li chen ent decken, wie man als
jun ger Mensch im All tag sei nen
Glau ben le ben kann. Das soll sich
auch in den von Ih nen ge nann ten
Krea tiv grup pen wie Thea ter, Band
usw. wi der spie geln. 

– Wie se hen die Got tes dien ste in
der Ju gend kir che aus? Den Talar le -
gen Sie si cher lich ab …

– Ob ich einen Talar tra ge oder
nicht, hängt sehr von der Got tes -
dienst form ab. Wich tig ist, dass es
stim mig ist. Ich kann mir aber gut
vor stel len, dass der Talar schon ein -
mal zum Ein satz kommt. Wir pla nen
nicht nur sehr jun ge, schnel le Got -
tes dien ste, son dern auch ru hi ge und
me di ta ti ve. Mo der ne Mu sik wird in
den mei sten Got tes dien sten ei ne
große Rol le spie len – der zeit ex pe ri -
men tie ren wir mit ei nem Kon zert -
got tes dienst. In ei nem Café got tes -
dienst wird Ge mein schaft im Vor der -
grund ste hen. Ins ge samt schwe ben
uns der zeit et wa vier ver schie de ne
Got tes dienst for men vor, die in der
Ju gend kir che ih ren Platz ha ben sol -
len. Wich tig ist auch hier wie der, das
nicht nur Got tes dien ste für Ju gend -
li che ge macht wer den, son dern auch
von Ju gend li chen ge stal tet wer den.

– „Rap per wird Pfar rer in der Ju -
gend kir che“, so ti tel ten im Fe bru ar
2008 die Zei tun gen. Wie brin gen Sie
Ih ren Le bens lauf in Ih re Auf ga be
beim Pro jekt Ju gend kir che ein?

– Als Ju gend li cher war ich auf der
Su che nach ei ner au then ti schen
Aus drucks form, die zu mei nem
Glau ben passt. Ob wohl ich bei uns
in der Kir che häu fig und ger ne Or -
gel ge spielt ha be, ha be ich im deut -
schen Hi pHop ei ne tol le krea ti ve
Mög lich keit ent deckt, mei ne Ge dan -
ken und Ge füh le in Wor te zu fas sen.
Die se tol le Er fah rung, die ei ge nen
kul tu rel len Vor lie ben mit dem Glau -
ben zu sam men brin gen wün sche ich

den Be su chern der Ju gend kir che. Sie
sol len er le ben, dass der Glau be sich
auf un ter schied lich ste krea ti ve Art
und Wei se aus drücken kann. Wir
wol len sie da bei un ter stüt zen, ei ne
ei ge ne Spi ri tua li tät zu ent wickeln
und da bei ih re ei ge nen For men zu
fin den.

g Hol ger Man ke

Ju gend kul tur der All tags spi ri tua li tät
To bi as Frit sche von der Ju gend kir che im In ter view
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Grenzöffnung 1989: Während des „Paneuropäischen Picknicks“ durchbrechen
DDR-Flüchtlinge die ungarisch-österreichische Grenze, 19.8.1989
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A pün kös döt ok kal, jog gal és szí ve sen ne vez zük az egy -
ház szü le tés nap já nak. Eb ben azon ban ben ne van an nak
az el is me ré se is, hogy a Krisz tus ál tal el hí vott és a Lé lek
ál tal szer ve ző dött egy ház tör té ne ti sé gé nek el ső pil la na -
tá tól kezd ve a kü lön bö ző ek kö zös sé ge. Ró mai jö ve vé nyek,
zsi dók és pro ze li ták, kré ta i ak és ara bok, kü lön bö ző di -
asz pó rák ban kü lön bö ző nyel ve ket be szé lők – akik alig
ér tet ték egy mást, te hát kö zös sé get alig tud tak al kot ni –
cso dát él tek át. A cso da pe dig több szö rös. Mind annyi -
an ér tet ték a ta nít vá nyok sza va it, so kan ér te ni akar ták e
sza vak je len té sét is, és mint egy há rom ez ren vol tak
azok, akik el fo gad ták e sza vak meg hí vó ere jét. 

Ez zel lét re jött a kö zös sé ge azok nak, akik ben öt ven nap
után tu da to so dott a hús vé ti cso da, az evan gé li um győ zel -
me. Ugyan ak kor bi zo nyá ra e kö zös sé get for má ló erőn túl
a sok faj ta kü lön bö ző sé gük to vább ra is meg ma radt. Így,
kü lön bö ző sé gük ben is tud tak Krisz tus né pe len ni. 

Az em ber kul tu rá lis, ér zel mi, ér tel mi, jel lem be li, lel ki,
anya gi kü lön bö ző sé gé nek pa let tá ja az el múlt két ezer év
alatt bi zo nyá ra még to vább szí ne se dett. Ez azon ban nem
me het a lé nye gi kö zös ség ro vá sá ra. Ezért az egy ház né pé -

nek lé té hez tar to zik, hogy a Krisz tus ban va ló egy sé get tu -
da to san meg él je, s így az egész la kott föld, az öku me né egye -
te mes sé gé ben fo gad ja és hir des se az evan gé li u mot. 

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
(ME ÖT) en nek je gyé ben ké ri Krisz tus Urunk ma gyar né -
pét, hogy amennyi re le het sé ges, öku me ni kus is ten tisz te -
le ti, imád sá gos és/vagy a krisz tu si kö zös sé get más for mák -
ban ki fe je ző al kal ma kon is ün ne pel je a Szent lé lek ki ára -
dá sá nak, Krisz tus egyet len egy há za élet re hí vá sá nak
szent nap ját. Ugyan ak kor sze re tet tel ajánl juk mind -
annyi uk fi gyel mé be – ha le het sé ges, is ten tisz te le ti kö zös -
ség ben va ló el mon dás ra is – az aláb bi imád sá got, amellyel
az öku me ni kus ta nács Teo ló gi ai és Ke resz tyén Egy ség Bi -
zott sá ga di cső í ti a Szent há rom ság Is tent, és ké ri ál dá sát.

Szí ves fi gyel mük be ajánl juk az Egy há zak Vi lág ta ná csa
pün kös di üze ne tét is, amely eb ben az esz ten dő ben ki fe -
je zet ten a gaz da sá gi igaz ság ta lan ság és az eb ből szár ma -
zó vál ság gyó gyu lá sát re mé li a Lé lek meg érin tő ere jé től.
Ál dott pün kös döt kí ván

g Dr. Bó na Zol tán, a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának fő tit kára

Pün kösd és öku me né

„Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal,
ha nem az én lel kem mel! – mond ja a
Se re gek Ura.” (Zak 4,6)

A mot tó ként idé zett ige vers mon da -
tai a je ru zsá le mi temp lom új já épí té -
se kö rü li idők höz köt he tők. A Se re -
gek Ura vi lá gos sá tet te, hogy az ő lát -
ha tat lan je len va ló sá gá nak he lyét, az
új szen télyt nem le het Dá vid és Sa -
la mon pél dá ját kö vet ve, a nép kény -
sze rí tő ál do zat ho za ta la ál tal pom pá -
ban fel épí te ni. A meg szen telt hely nek
a Lé lek te rem tő ere jé vel, an nak mun -
kál ko dá sa nyo mán kell fel épül nie az
épí tők ke ze ál tal. Csak az ilyen mó -
don „épí tett” temp lom a „lét re ho zott”
temp lom, amely csak egy ily mó don
vég be ment iga zi és tisz ta meg szen -
te lő dés ál tal vál hat a Szent, az Is ten
ott ho ná vá. A ha ta lom mal és erő szak -
kal ki kény sze rí tett ál do zat, amely a
lé lek kár val lá sa kö vet kez té ben el -
vesz ti szent sé gét, pusz tán e vi lá gi,
pro fán, tisz tá ta lan ál do zat tá vá lik.

E ki nyi lat koz ta tás mé lyebb di -
men zi ó it nyi tot ta meg ké sőbb a jé zu -
si sze re tet, mi u tán ez a mon dat az
em be ri együtt élés örök, im má ron
nem kő be, ha nem szív be vé sett sza -
bá lyá vá vált. Az óta a ne ve lés nek, a
há zas tár si kap cso la tok nak, a fe le -
ba rá ti vi szo nyok nak és ál ta lá ban
min den em be ri al ko tás nak arany sza -
bá lya kell hogy le gyen. 

De mi ál tal lesz az arany sza bály ból
cse lek vő élet? Ez pün kösd ün ne pé nek
iga zi tit ka. Nem mi tar juk meg ün -
ne pe in ket, ha nem ün ne pe ink min ket.
Pi linsz ky sza va i val él ve pün kösd a
Szent lé lek je len lé te ál tal a leg tün dök -
lőbb és egy ben leg lát ha tat la nabb.
Is ten lel ké nek te rem tő mun kál ko dá -
sa nél kül nem szü let het sem mi sem,
nem jö het vi lág ra, nem jut hat lé té hez. 

Mit te he tünk azért, hogy éle tünk -
kel mi is a Szent lé lek ál tal az Úr üd -
vö zí tő aka ra tá nak esz kö ze i vé vál -
has sunk? 

Elő ször és el ső sor ban Ádám lá za -
dá sá val el len tét ben el kell fo gad -
nunk te remt mé nyi mi vol tun kat. Ne
akar junk te rem tő vé vál ni, sa ját ma -
gunk és má sok urá vá, meg- és el íté -
lő jé vé. Is ten fé le lem nél kül nem lé te -
zik alá zat, alá zat nél kül pe dig a Min -
den ha tó nem bíz hat ránk tit ko kat. 

Má sod szor bát ran kell él nünk az -
zal a le he tő ség gel, ame lyet Is ten
Krisz tus ban nyi tott meg szá munk ra.
A test a test től bű nös kö rét meg tör -
ve (át tör ve) a szep lő te len fo gan ta tás -
sal in du ló in kar ná ció cso dá ját el és be
kell fo gad nunk. Krisz tust nem elég el -
tűr ni, kö vet ni, a nyom do ka i ban ha -
lad ni vagy csak el fo gad ni, ha nem –
mint az apos tol ír ja – ma gunk ra
kell öl te ni, az az be fo gad ni, egy ség be,

kö zös ség be ke rül ni ve le. Más kü lön -
ben a Szent lé lek nek le he tő sé get sem
adunk, hogy éle tet te remt sen ál ta -
lunk, ben nünk és éret tünk. 

Az ó szö vet ség né pe (ál ta luk mi is)
meg is mer het te az Atyát, a te rem tést
és a te rem tett vi lág tör vé nye it, az új
szö vet ség vá lasz tott né pe a Fiú meg -
tes te sü lé sén ke resz tül meg ta pasz -
tal hat ta a ke gye lem és sze re tet tör -
vényt be töl tő ere jét s az an nak ér tel -
mét fel tá ró meg vál tá sét. Aki Ádám
bű né ben meg re ked, an nak csak a ha -
lál ma rad. A ke resz tény áb rá zo ló
mű vé szet – ahogy el nök-püs pö künk
er re rá irá nyí tot ta fi gyel mün ket ka rá -
cso nyi ige hir de té sé ben – na gyon
be szé de sen és egy ér tel mű en mu tat -
ta ezt be. A ke reszt tö vé ben el he lye -
zett ko po nya és láb szár cson tok a
ha lált, a fö lé jük ma ga so dó ke reszt az
éle tet, a meg vál tást, az is te ni át tö rést
jel ké pez ték. 

El kell há rí ta nunk vé gül éle tünk
azon aka dá lya it is, ame lyek a Szent -
lé lek cse lek vő ere jét gá tol ják ben -
nünk. A har ma dik is te ni sze mély
üd vö zí tő, az Atya tel jes sé gé hez
vissza ve ze tő esz kö ze i vé csak Krisz -
tu son ke resz tül vál ha tunk. Mind -
annyi an vall juk: So lus Ch ris tus! Aki
nem tud ja Krisz tust be fo gad ni, an nál
nem ta lál hat szál lást Is ten Lel ke.
Nincs más út, nincs más igaz ság, és
nincs más élet. Aki nek csak ka rá cso -
nyi Jé zus ká ja van, és el kö te le ző dé se
nem tart ki nagy pén te ken át hús vé -
tig, az fél úton meg állt, an nak nincs
meg vál tó Krisz tu sa, an nak tes te nem
vál hat a Szent lé lek temp lo má vá sem.

Em be ri éle tünk nek is csak egy
olyan köz pont ja van, amely ből és
amely kö ré szer ve ző dik. Ádám bű -
ne óta az ego, az én egy re na gyobb
te ret és be fo lyást sze rez ma gá nak az
egyes ko rok hol fe nye ge tő, hol hi tel -
te le ní tő, hol ju tal ma zó-meg vo nó
kö ze ge i nek nyo má sá ra vagy csá bí -
tá sá ra. Az en nek nyo mán erő sö dő
ön zés a va ló di lét kö zeg től el vá laszt,
be zár, el szi ge tel. Rá adá sul azt az
ab szo lút mér cét is el ve szi, amely
élet ve ze té sünk ten ge lye. Így amel -
lett, hogy nem le he tünk má sok
hasz ná ra, még a te rem tő ál tal ne -
künk adott po ten ci á lis (le he tő sé ge -
ink ben ben ne rej lő) lé tünk sem vá -
lik élet té, re a li tás sá. Re mé nyik Sán -
dor fe jez te ki ezt a fej lő dés ben meg -
re kedt ál la po tot tö ké le te sen egyik
ver sé ben: „Hi szen – nem is él tem
iga zá ban. / Csak úgy él tem, mint
lep ke a báb ban, / Csak úgy él tem,
mint ár nyék a fény ben: / Ró lam
gon dolt rop pant gon do la tod / Torz
ár nyé ka kép pen.” (Gyó gyíts meg!)

Ezért kell az az egyet len (meg
nem oszt ha tó) hely Krisz tus nak, aki
ál tal egye dül vá lunk ké pes sé a Szent -
élek kel is kö zös ség be ke rül ni. Is ten
ben nünk mun kál ko dó Lel ke egy -
szer re for dít min ket fel fe lé, az örök
ér té kek or szá ga fe lé és vissza fe lé,
em ber tár sa ink irá nyá ba.

Eb ben az ál la po tá ban a ke resz tény
em ber iga zán sza bad és nyi tott, el- és
be fo ga dó. Ki tel je se dik, fej lő dik, fel -
nö vek szik, élet té vá lik sa ját lé te, és ál -
dás lesz test vé rei szá má ra is.

Minden nek meg van a ma ga ide je.
A ma guk ide jé ben tör té nő dol gok
(ahogy cso dá la tos nyel vünk ki fe je zi)
ál ta lá ban a he lyénva lók, a he lye sek,
az az a jók is egy ben. 

Is mét meg szen telt idő re, az ün nep
ide jé re vá runk. Ki lép ve a pro fán lét -
ből, a meg szen telt idő ben és he lyen
(tem pus – tem plum) igye ke zünk
mind job ban ré sze sé vé vál ni az időt -
len nek, az örök ké va ló nak, Is ten or -
szá gá nak, a te rem tő élet erő nek, a
Szent lé lek nek.

Kí sér je ál dás vá ra ko zá sun kat és ta -
lál ko zá sun kat!

Atya, Fiú és Szent lé lek

Mennyei Atyánk a Jé zus Krisz tus
ál tal! Há lát adunk ne ked, hogy egy -
kor Szent lel ke det ad tad a sok fé le
em ber nek, akik így nem csak hal lot -
ták, ha nem ér tet ték is a fel sé ges dol -
ga id ról mon dot ta kat. Há la ne ked,
hogy kö ve te id az evan gé li um mal és
Lel ked ere jé vel – amint szer te a vi lá -
gon, úgy – ezer éven át a mi né pünk -
nek is hir det ték ha tal ma dat és ir gal -
ma dat, s eb ből so kan – ró mai ka to -
li ku sok, or to do xok, evan gé li ku sok, re -
for má tu sok vagy más pro tes tán sok –
vi gasz ta lást és erőt me rí tet tek. Mind -
ezt meg ad tad nem csak ked ve ző kö -
rül mé nyek kö zött, ha nem meg pró bál -
ta tá sok ide jén is. Ma is meg nyi tod az
em be rek szí vét és ér tel mét, és az
evan gé li um a Lé lek ere jé vel éle te ket
újít meg. Urunk, há lát adunk ne ked.

Urunk, hall gass meg min ket!
Di cső í tünk té ged, hogy a sok fé le

em ber nek – ró mai ka to li ku sok nak,
or to do xok nak, re for má tu sok nak,
evan gé li ku sok nak vagy más pro tes -
tán sok nak – az egy ke reszt ség ben és
az egy Lé lek ál tal ma is bűn bo csá na -
tot és új éle tet nyúj tasz, mert azt aka -
rod, hogy min den em ber az igaz ság
is me re té re el jus son és üd vö zül jön.
Ma gasz ta lunk, hogy nem em be rek
va la mely cso port já hoz kö töd ma ga -
dat, ha nem je len vagy min de nütt,

ahol Krisz tus evan gé li u mát tisz tán
hir de tik. Is te nünk, te na gyobb vagy
a mi szí vünk nél: le bon tod az em be -
ri vá lasz fa la kat. Ál dunk té ged, hogy
fel hasz nálsz ben nün ket, esen dő em -
be re ket, akik ma gunk is ir gal mad
meg újí tó ke gyel mé re szo ru lunk. A te
Lel ked avat ja esz kö zöd dé és szen te -
li Krisz tus Urunk tes té vé hit be li kö -
zös sé ge in ket is. Urunk, di cső ít jük
szent ne ve det.

Urunk, hall gass meg min ket!
Bűn bá nat tal meg vall juk új ra és

új ra kí sér tő kér dé sün ket, hogy ki az
el ső és a na gyobb. Ami kor így te -
szünk, ak kor nem Krisz tus Urunk
sza va és pél dá ja ve zet. Ak kor nem
má sok ja vá ra, ha nem meg elő zé sé re
hasz nál juk a tő led ka pott aján dé ko -
kat. Mind ez zel ar ról ta nús ko dunk –
le gyünk akár ró mai ka to li ku sok, or -
to do xok, evan gé li ku sok, re for má tu -
sok vagy ki sebb egy há zak tag jai –,
hogy gon do la ta ink nak, sza va ink nak
és tet te ink nek nem a te aka ra tod az
egyet len mér té ke, s hogy nem min -
den nél job ban sze re tünk té ged, és em -
ber tár sa in kat sem sze ret jük úgy, mint
ma gun kat. Urunk, kö nyö rülj raj tunk.

Urunk, hall gass meg min ket!
Kö nyör günk, mennyei Atyánk,

hogy a sok nép ből el hí vott egy ház
szer te a föl dön és eb ben a ha zá ban ab -

ban nö ve ked jék, aki a fő, a Krisz tus -
ban. Ne csu pán ha gyo má nyo kat ápol -
junk, ha nem új já szü les sünk Lel ked
ere je ál tal. Az egy ke reszt sé get egész
élet re szó ló aján dék ként és erő for rás -
ként tart suk szá mon. Lel ked győz ze
le ben nünk a bá tor ta lan sá got, tu -
nya sá got és ön elé gült sé get, hogy az
ér tet len ke dő vi lág ban vagy ép pen
ül dö zé sek kö ze pet te is hir des sük az
evan gé li u mot. Győzd le ben nünk az
el len ál lást, hogy oda adó an kö ves sük
Krisz tust. Tö re ked jünk hi va tá sunk tel -
je sí té sé re, és Is ten el jö ven dő or szá gá -
ra te kint ve él jünk re mény ség ben.
Add, hogy szí ve sen hall gas suk és ta -
nul juk igé det; hogy job ban meg be -
csül jük az úr va cso ra aján dé kát, és nö -
ve ked ve újul jon meg úr va cso rai kö -
zös sé günk; hogy le gyünk mind te vő -
le ge sen is hit be li kö zös sé günk tag jai;
hogy mi, a te né ped, egy há za ink, ve -
ze tő ink és gyü le ke ze te ink ne ve tély -
tár sak nak vagy el len fe lek nek, ha nem
Krisz tus egyet len egy há za tag ja i nak
te kint sük egy mást és ma gun kat. 

Urunk, add meg mind ezt ke -
gyel me sen ne künk és Krisz tus ban
test vé re ink nek a pün kös di Szent lé -
lek ki ára dá sá val. 

Urunk, hall gass meg min ket az
Úr Jé zus Krisz tu sért, a Szent lé lek ál -
tal ké rünk! Ámen.

„Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?”
(Ap Csel 2,37b)

A 2009. év sú lyos ag go da lom mal
kez dő dött a vi lág gaz dag ság ka taszt -
ro fá lis hely ze te mi att. 2008 vé gén,
ami kor az élet so kak szá má ra lát szó -
lag prob lé ma men tes volt, hir te len vé -
szes pénz ügyi és gaz da sá gi ne héz sé -
gek ke rül tek nap fény re.

Ez a ke resz tény kor el ső pün kösd -
jé re em lé kez tet het, ami kor úgy tűnt,
hogy min den jól megy az ak ko ri hí -
vek éle té ben. So kan szo kás sze rint el -
za rán do kol tak Je ru zsá lem be, hogy
hang sú lyoz zák az ün nep je len tő sé gét.
Nagy szám ban jöt tek az zal a jó szán -
dék kal, hogy szo ká suk sze rint imád -
ják Is tent. És ak kor, mint egy ha tal -
mas szél ro ham, a Szent lé lek le szállt
a ta nít vá nyok ra ar ra in dít va őket,
hogy „kü lön fé le nyel ve ken” be szél je -
nek, „úgy, aho gyan a Lé lek ad ta ne -
kik”. A za rán do kok meg döb ben tek és
cso dál koz tak: „…ho gyan hall hat ja
őket mind egyi künk a ma ga anya nyel -
vén…?” (Ap Csel 2,1–13)

Mind ez meg döb ben tő en ha tott a
kü lön bö ző tá jak ról ér ke zett za rán do -
kok szá má ra. A mé lyen meg érin tett
Pé ter bát ran elő állt, és vi lá gos vá la -
szo kat adott kér dé se ik re meg té rés re
hí vó mó don (Ap Csel 2,14–36).

Pé ter fel ka va ró be szé dét hall gat va a

za rán do kok szí ve mé lyen meg in dult,
és azt kér dez ték: „Mit te gyünk, atyám -
fi ai, fér fi ak?” Ez a fel ki ál tá suk a bűn bá -
nat, a meg té rés kez de te volt, azé a mély
át ala ku lá sé, amely új cse lek vés hez ve -
zet. Pé ter ez zel vá la szolt kér dé sük re:
„Tér je tek meg, és ke resz tel ked je tek meg
va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne vé ben,
bű ne i tek bo csá na tá ra, és ve szi tek a
Szent lé lek aján dé kát.” (Ap Csel 2,38)

Bűn bá nat csak a hely te len tet tek és
hely te len vi sel ke dés fel is me ré se után
kö vet kez het. A mai vi lág irá nyí tói kö -
zött so kan van nak, akik nek fel kell is -
mer ni ük, hogy kö zö nyö sen gaz dál -
kod tak boly gónk erő for rá sa i val: a
gaz dag egy ki csit min dig gaz da gab -
bá vá lik a sze gény ro vá sá ra; az el sze -
gé nye dett nek, ál la po ta foly tán, nincs
ere je ah hoz, hogy ne met mond jon
ar ra, amit rá kény sze rí te nek.

Akár Af ri ká ban, akár Ázsi á ban vagy
bár me lyik má sik föld ré szen, a hely zet
min de nütt ugyan az. Eb ben a hely zet -
ben a leg ége tőbb kér dés még ma is az:
„Mit te gyünk, atyám fi ai, fér fi ak?” Is ten
is mét jobb vá laszt ad ne künk, mint bár -
ki más: „Bán já tok meg bű ne i te ket!”

A bűn bá nat ré sze pe dig, hogy:
• A pénz ügyi ve ze tők, a rész vény tár -

sa sá gi igaz ga tók fel is me rik hi bá i -
kat, nyil vá no san be vall ják és rend -
be hoz zák őket.

• Mind annyi an, akik fe le lő sek va -
gyunk a kör nye zet bio ló gi ai rend -
szer fo ko za tos rom lá sá ért, jó út ra
té rünk, és erő fe szí té se ket te szünk
a szennye zés min den for má já nak
el ke rü lé sé re.

• Az erő szak ra buj to ga tó kat rá bír -
juk ar ra, hogy gyön gé dek és to le -
rán sak le gye nek, össz hang ban
imá ink kal, hogy az „erő szak le győ -
zé sé nek év ti ze de” el ne ve zé sű prog -
ra munk ne ma rad jon ha tás ta lan.
A bűn bá nat, ame lyet Krisz tus ki nyi -

lat koz ta tott és pün kösd kor is mét erő -
tel je sen hir det te tett, a lel ki át ala ku lás,
a vál to zás, a meg úju lás erő for rá sa. Az
em be rek nek igye kez ni ük kell, hogy
meg bé kél je nek ön ma guk kal, egy más -
sal és kör nye ze tük kel. Az egy há zak nak
is foly tat ni uk kell a meg bé ké lés mun -
ká lá sát. Ez a meg bé ké lé s evan gé li u -
munk ki hí vá sa. Ez je lent ke zik ab ban
is, hogy az Egye sült Nem ze tek Szer -
ve ze te 2009-et a meg bé ké lés nem zet -
kö zi évé nek nyil vá ní tot ta.

Bár csak va la mennyi en érez nénk
annyi ra a pün kös di Lé lek ere jét, hogy
a szí vünk re és aj kunk ra ve gyük az igét:
„Min den le het sé ges an nak, aki hisz.”
(Mk 9,23) Az Úr áld jon meg mind -
annyi un kat öröm te li pün kösd del!

d Az Egy há zak 
Vi lág ta ná csá nak el nö kei

Az egy há zak vi lág ta ná csa el nö ke i nek pün kös di üze ne te

g Dr. Gu óth Emil
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„Ve tít” a gye rek
Óvo da után, ami kor apa is ha za ér a
mun ká ból, tár sa soz ni szok tunk. Apa
a leg ügye sebb, sok szor le győz min -
ket, lá nyo kat. Egy szer az ovi ban az
óvó né ni meg kér dez te a lá nyo mat,
mit szok tunk ott hon csi nál ni. Tün -
di vá la sza: „Apa ha za jön, és jól meg -
ver min ket.”

Kül föld re…
Kül föld re úgy kell men ni, hogy a bolt -
nál bal ra for du lunk, az tán egy ki csit
me gyünk egye ne sen, majd jobb ra.
Ak kor már kül föl dön va gyunk, de
meg van az a ve szé lye a do log nak,
hogy Nor vé gi á ban kö tünk ki. (Os car,
8 éves)

Úgy, mint ott hon
Kis fi am egy há zi ovi ba jár. Na gyon
ele ven gye rek, egy szer még a tü rel -
mes da dus né nit is fel bosszan tot ta:
„Hogy fogsz így a menny or szág ba ke -
rül ni?” – kérdezte tőle a néni. Nagy -
cso por tos kis fi am ki je len tet te: „Majd
ki-be ro han gá lok, csap ko dom a ka -
put, és Szent Pé ter ki fog ki a bál ni,
mint anya, ha mér ges, hogy gye re be
fi am, mert úgy meg ru ház lak, hogy
több fü led lesz, mint fo gad.”

Is ko lá ban…
A di á kok lát ják, hogy a ta nár úr a fo -
lyo són sé tál, és egy vek kert tart a ke -
zé ben. Oda si et nek hoz zá, és meg -
kér dik:

– Ta nár úr, van öt per ce a szá -
munk ra?

– Most ne za var ja tok, gye re kek,
lát já tok, hogy ép pen órát tar tok.

Ki re ha son lí tok?
A sze me met apu kám tól örö köl tem,
a ha ja mat pe dig anyu kám tól. A té li
dzse ki met pe dig a szom szé dok tól.
(Syl via, 7 éves)

Szörny Rt.
Ágy ba dug tam a há rom- és öt éves lá -
nyomat. Át öl töz tem egy ré gi me le -
gí tő al só ba és ki nyúlt pó ló ba, majd
be men tem a für dő szo bá ba ha jat
mos ni. Még ott is hal lot tam, hogy ve -
sze ked nek. Egy ide ig hall gat tam,
majd tö röl kö zőt csa var tam a fe jem -
re, be ron tot tam a szo bá juk ba, és
rájuk ri pa kodtam. Út ban vissza fe lé
még hal lot tam, ahogy a há rom éves
meg kér de zi nő vé rét: „Te Ré ka, ez
meg ki volt?”

Es kü vő – gyer mek szem mel…
És ak kor a pap meg kér de zi, aka -
rod-e há zas tár sa dul azt, aki mel let -
ted áll, vagy va la ki mást. Ál ta lá ban
nem áll ott sen ki más, ezért azt vá -
la szol juk: aka rom. (Emil, 7 éves)

Egy jó ta nács
Hall gass min dig anyád ra, min den re,
amit mond, és ar ra is, mi lyen hang -
nem ben mond ja! (Tho mas, 7 éves)

Gyer mek na pi mo soly gás
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b A ma gyar jég ko rong sport ha tal -
mas si kert köny vel he tett el az zal,
hogy vá lo ga tot tunk het ven év
után új ra a vi lág leg jobb csa pa -
ta it tö mö rí tő „A” cso por tos vi -
lág baj nok ság részt ve vői kö zött
sze re pel he tett. A sváj ci vi lág -
baj nok ság ra uta zó jég ko ron go -
zók kö zött volt Já no si Csa ba, a
Fe renc vá ros csa tá ra is, aki ci vil -
ben a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um test ne ve lő ta ná ra. A
bent ma ra dás ugyan nem si ke -
rült, de min den részt ve vő já té -
kos nak örök él mény ma rad,
hogy tét mér kő zé sen össze mér -
het te ere jét a csil la gá sza ti pén -
ze kért, össze ha son lít ha tat la nul
jobb kö rül mé nyek kö zött ho ki -
zó ka na dai, orosz, svéd vagy ép -
pen finn pro fik kal. Já no si Csa bá -
val ha za ér ke zé se után, két test -
ne ve lés óra kö zöt ti szü net ben
be szél get tünk.

– Mi ért a jég ko ron go zást vá lasz tot -
ta, egy olyan sport ágat, ame lyet ná -
lunk meg le he tő sen mos to ha kö rül mé -
nyek kö zött űz nek?

– Édes apám is ho ki zott, bár ő
ko rán ab ba hagy ta a já té kot. Én már
há rom éves ko rom ban le jár tam a
mű jég re kor cso lyáz ni. Ak kor ép pen
já té ko so kat ke res tek a Nép sta di on
Sza bad idő Egye sü let be (NSZE), és je -
len le gi csa pat tár sam édes ap ja, Ger -
gely Ákos hí vott. Le men tem egy
edzés re, és ott ra gad tam. Az óta is él -
ve zet szá mom ra min den edzés.

– A Fra di előtt az „ős el len ség” Új -
pest csa pa tá ban ho ki zott. Mi ért ment
át a fe renc vá ro si „zöld sa sok hoz”?

– Négy-öt évig ját szot tam az NSZE
együt te sé ben, de ott meg szűnt az
én kor osz tá lyom. Bár az egész csa lá -
dom erő sen Fra di-szim pa ti záns volt,
tu da to san vá lasz tot tam az Új pes tet.
Az tán ami kor a csa pat ban kü lön fé le
gon dok je lent kez tek, ak kor hív tak

át 1999-ben a Fra di hoz. Az óta egy év
ki ha gyás sal ott ját szom.

– Leg jobb tu do má som sze rint
gyer me kek kel is fog lal ko zott mint a
Fra di Hoc key Aca de mia edző je.
Hánnyal?

– Ami kor in dult az aka dé mia, va -
ló ban se gí tet tem, ám csak fél évig
dol goz tam ott. Ha mar ki de rült
ugyan is, hogy a ta ní tás és az edzé sek
mel lett ez már nem fér be le az időm -
be. Ami kor el kezd tük a mun kát,
negy ven-öt ven gyer mek jött edzé sek -
re, most már úgy nyolc va nan van nak.

– Az utol só pil la nat ban kap ta
meg Pat Cor ti na szö vet sé gi ka pi -
tány tól a meg hí vást a vá lo ga tott ba.
Mit ér zett ak kor?

– Ter mé sze te sen na gyon bol dog
vol tam. Min dig meg tisz te lő, ha egy

já té kost szá mí tás ba vesz nek a vá lo -
ga tott nál. Min dig ar ra gon dol tam,
hogy min dent meg kell ten nem azért,
hogy le gyen esé lyem el utaz ni a vi lág -
baj nok ság ra.

– Mennyi re ér ző dött a pá lyán a
ka na dai pro fi jég ko rong baj nok ság -
ban, az NHL-ben edző dött já té ko sok
tu dás be li fölénye?

– Min den ki a sa ját bő rén ta pasz -
tal ta, hogy más ka te gó ri át kép vi sel -
nek ezek a sztá rok. A já ték min den
ele mé ben job bak vol tak. Iszo nyú
erő sek fi zi ká li san, bor zasz tó gyor san
kor cso lyáz nak, pil la na tok alatt hely -
zet be ke rül nek, és min den vé del mi
meg in gást azon nal, kö nyör te le nül
gól lal bün tet nek. Azon ban azt is
meg ta pasz tal tuk, hogy a ti zen hat
csa pat ból ál ló elit má so dik fe lé hez
tar to zó együt te sek nin cse nek olyan
tá vol tő lünk. El le nük eséllyel tu -
dunk a pá lyá ra lép ni.

– Ko ráb ban már két vb-n részt vett,
mind két szer a má so dik vo na lat je len -
tő di ví zió I-ben. Mennyiben volt más
ez a vi lág baj nok ság azok hoz ké pest?

– A leg na gyobb kü lönb ség ta lán az
volt, hogy A cso por tos szin ten min -
den mér kő zé sen száz szá za lé kos tel -
je sít ményt kel lett nyúj ta ni ah hoz,
hogy egy ál ta lán szo ros ered ményt ér -
jünk el ak tu á lis el len fe lünk kel szem -
ben. A di ví zió I-es vi lág baj nok sá gon
csak két ko moly el len fél várt ránk, a
töb bi ek kel szem ben esé lyes ként kor -
cso lyáz tunk ki a jég re. 

– Egy in ter jú ban azt mond ta, hogy
sze re tett vol na a jég ko ron go zás ból
meg él ni, de most már úgy lát ja, ez
nem si ke rül. Mi ért nyi lat ko zott ilyen
pesszi mis tán?

– Ami kor fel ke rül tem a fel nőtt
együt tes be, volt egy-két év, ami kor
pro fi stá tus ban ho kiz tam. Az tán a
Fra di nál je lent kez tek az anya gi gon -
dok. Ak kor jött az a le he tő ség, hogy
a ho ki mel lett dol goz ha tok. Az óta
meg szok tam ezt az élet for mát. Dél -
előtt test ne ve lés órá kat tar tok, dél után
pe dig a ho ki nak szen te lem az éle te -
met. Bár egy ilyen si ker után min dig
el ját szom a gon do lat tal, hogy mi lyen
jó len ne pro fi ként jég ko ron goz ni.

– Ki esett a csa pat az A cso port ból,
de jö vő re új ra meg pró bál hat vissza -

jut ni a leg job bak kö zé.
Vé le mé nye sze rint mi kor
le het sta bil he lyünk az
elit ben?

– Igaz ugyan, hogy a
ma gyar jég ko rong sport
emel ke dő pá lyán van,
de ezt még is ne héz meg -
jó sol ni. A já té ko sok is
las san cse ré lőd nek a vá -
lo ga tott ban. Most el ju -
tot tunk ad dig, hogy egy -
szer ki pró bál tuk ma -
gun kat a leg job bak kö -
zött, ta pasz ta la to kat sze -

rez het tünk és edződ het tünk a sztá rok
kö zött. Sze rin tem né hány év még kell
ah hoz, hogy ne lif tez zünk a két vi lág -
baj nok ság kö zött, ha nem sta bil tag jai
ma rad junk az A cso port nak.

– Ha za ér ke zé se után már al ha tott
né há nyat a nagy ka landra, le het
tár gyi la go san ér té kel ni. Er re az ered -
mény re szá mí tott?

– Min den já té kos úgy uta zott el,
hogy el sőd le ges cél ként a bent ma ra -
dást tűz te ki ma ga elé, én is. Azt tud -
tam, hogy a cso port kör ben na gyon
erős el len fe lek kel kell meg küz de ni, és
kel le mes meg le pe tés volt szá mom ra,
hogy a szlo vá kok kal és a fe hér oro szok -
kal mi lyen szo ros meccset ját szot tunk.
A szlo vá ko kat kis sze ren csé vel meg is
ver het tük vol na, és ak kor bent ma ra -
dunk. Az oszt rá kok el le ni meccs után
ma radt ben nem hi ány ér zet, ak kor
nem tud tuk ma gunk ból ki hoz ni a
ma xi mu mot. Úgy ér zem, hogy összes -
sé gé ben min den ki meg tett min dent,
és emelt fő vel jö het tünk ha za Svájc -
ból. Így érez het ték szur ko ló ink is,
mert sze re te tük és a csa pat irán ti ér -
dek lő dé sük nem csök kent.

– Hogy ér zi ma gát a De ák té ren?
– Na gyon jól ér zem ma gam eb ben

az is ko lá ban. Több ször mond tam,
hogy ez na gyon jó han gu la tú intéz -
mény. A di ák ja im mal is jó a kap cso -
la tom.

– Ho gyan to vább a pá lyán és a ci -
vil élet ben?

– A ci vil éle tem és sport pá lya fu -
tá som majd nem egy be esik. Ad dig
sze ret nék spor tol ni, amíg jól esik, és
a csa pa tom ja vá ra va gyok. Utá na
pe dig edző ként sze ret nék gyer me -
kek kel fog lal koz ni.

Já no si Csa ba két ti zen egye di kes ta -
nít vá nyát is meg kér dez tük ar ról, mi -
lyen ér zés az, hogy egy vá lo ga tott jég -
ko ron go zó a test ne ve lő jük. Ma jor Le -
ven te meg tisz te lő nek ér zi, hogy ilyen
test ne ve lő je van, és ahogy mond ta, az
egész osz tály fel néz Já no si Csa bá ra.
Dec mann Ábel pe dig azt emel te ki,
hogy na gyon ins pi rál min den kit az
órá kon a test ne ve lő sze mé lye. Szí ve -
seb ben vég zik a gya kor la to kat, és jó
ér zés má sok nak el mon da ni, hogy ki
az ő tor na ta ná ruk.

g Kiss Mik lós

Ta nár úr a ka na dai pro fik el len
Be szél ge tés Já no si Csa ba vá lo ga tott jég ko ron go zó val

A Ferencváros színeiben

Lendületben…

Az épí té si mun ká la tok hoz szük sé ges
össze get pá lyá za ti úton nyer te el az
együtt mű kö dés. Az öt le tes, szép ki -
vi te lű elő ze tes ter vek há rom év vel ez -
előtt ke rül tek a nem zet kö zi Y’s Men
moz ga lom dán ré gi ó já hoz, ahol min -
den év ben egy-egy ki emelt pro jek tet
tá mo gat nak. A dön tés meg szü le té se

után egy éven ke resz tül a Dá ni á ban
mű kö dő Y’s Men klu bok azért dol -
goz tak, hogy a meg pá lyá zott ke ret -
összeg össze gyűl jön.

A pá lyá zat mel lett nem csu pán a
ki dol go zás mi nő sé ge vagy az szólt,
hogy Ma gyar or szág még nem ka pott
ilyen jel le gű tá mo ga tást. Vagn Bor re -
ga ard, a ré gió volt el nö ke be szé dé ben
hang sú lyoz ta, hogy az if jú sá gi pin ce -
klub öt le té nek a moz ga lom ere de ti
cél ki tű zé sé vel va ló össz hang ja győz -
te meg a dön tés ho zó kat. Ez az idea

pe dig a KIE nem csak szó be li, de te -
vé keny tá mo ga tá sa – össze fo gás ál tal.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Lup ták
György evan gé li kus es pe res, az MKIE
el nö ke vé gez te az ige hir de tés szol gá -
la tát. A dán ré gió kül dött sé ge köz re -
mű kö dött a négy új Sa va ria Y’s Men-
klub tag ava tá si szer tar tá sá ban. 

A meg nyi tó és a kö zös ebéd után
a KIE-pin ce el ső hi va ta los prog ram -
ján egy if jú klub tag szá molt be ösz -
tön dí jas ként Dá ni á ban töl tött há -
rom hó nap já nak él mé nye i ről. Az
ün nep sé get kre a tív ke rek asz tal-be -
szél ge tés zár ta a vá ros ban mű kö dő,
if jú ság gal fog lal ko zó ön kén tes szer -
ve ze tek kép vi se lő i nek rész vé te lé vel,
Bu da An na má ri á nak, egy há zunk
dia kó ni ai osz tá lya ve ze tő jé nek mo -
de rá lá sá val.

g Meny hárt Iza bel la

If jú sá gi pin ce klub
Szom bat he lyen

b Kü lön le ges ün nep re gyűlt össze múlt va sár nap a Szom bat he lyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség. A lel ké szi hi va tal alatt hú zó dó, va la mi kor bo -
ros pin ce ként – a má so dik vi lág há bo rú alatt lé gió pin ce ként – hasz nált
épü let rész új funk ci ót ka pott. A Ma gyar or szá gi KIE (Ke resz tyén If -
jú sá gi Egye sü let), a gyü le ke zet So ter Evan gé li kus Egye sü le te, il let ve
a he lyi Sa va ria Y’s Men Klub össze fo gá sá val KIE-pin ce né ven olyan
klub he lyi sé get ala kí tot tak ki, mely a jö vő ben a Szom bat he lyen élő fi -
a ta lok ta lál ko zó he lye le het.
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f Folytatás az 1. oldalról

A mély pont ad va van ma is, egy há zunk ban is. Kez -
dünk rá éb red ni a va ló ság ra: egy re fo gyunk, erőt -
len a szol gá la tunk, szét szó ród tunk, meg ha son lot -
tunk. Meg old ha tat lan nak lát szó anya gi, eti kai, hit -
éle ti és teo ló gi ai kér dé sek tor nyo sul nak előt -
tünk. Tud juk, hogy a ba jok nem vé let len sze rű en
jöt tek, a mi Krisz tus-ta ga dá sunk, hi tet len sé günk
és sze re tet len sé günk kö vet kez mé nyei ezek. Pé ter
pün kös di pré di ká ci ó ja ez zel a tény fel tá rás sal kez -
dő dik: „…azt, aki az Is ten el ha tá ro zott dön té se és
ter ve sze rint ada tott oda, ti… meg öl té tek.” Ma sem
le het más ként kez de ni, a múl tat be kell val la ni.

Az el ső ke resz tény pün kösd Iz ra el egyik je -
les ün ne pé re, az ara tá si há la ün nep re esett. A bi -
ro da lom min den tá já ról ez ré vel ér kez tek az úgy -
ne ve zett di asz pó ra zsi dók, hogy val lá sos tu da -
tuk ban meg erő söd je nek. Ez az ün nep nem a
meg szo kott mó don ala kult. Az elő írt ce re mó -
ni á kat tel je sen át ír ta a Szent lé lek, és ez za var -
ba ej tet te a részt ve vő ket. 

„Mi akar ez len ni?” – kér dez ték döb ben ten,
ami kor a Lé lek ki ára dá sa föl ka var ta a je ru zsá le -
mi hit élet ál ló vi zét. Hogy le het, hogy egy csa pás -
ra meg szűn nek az em be re ket el vá lasz tó nyel vi
kor lá tok? Mi fé le erő mun kál ko dik itt? Kér dé sük -
re vá laszt kap tak, ami kor az apos to lok bi zony sá -
got tet tek a fel tá ma dott Krisz tus ról. Be töl töt te és
új kö zös ség gé, egy ház zá for mál ta őket a Szent -
lé lek. A már for má lis sá vált ara tá si ün ne pet Is -
ten min den kép ze le tet fe lül mú ló ara tás sá tet te.

Öt ven nap pal ez előtt az Evan gé li kus Élet
hús vé ti ve zér cik ké ben a gyü le ke ze ti fel ügye lők
és pres bi te rek meg hí vást kap tak az el ső or szá -
gos pres bi te ri ta lál ko zó ra. Vol tak ta lán, akik ér -
tet le nül kér dez ték: mi akar ez len ni? Megint egy
fö lös le ge sen föl ál do zott hét vé ge, úgy is ma rad
min den a ré gi ben…

Öt ven nap pal hús vét után pün kös di hit tel hi -
szem, hogy töb ben van nak, akik nem ér tet le nül,
ha nem re mény ség gel kér de zik: mi akar ez len -
ni? Azok ra gon do lok, akik már ré gen ar ra vár -
nak, azért imád koz nak, hogy fris sül jön, len dül -
jön egy há zunk éle te, hogy a pres bi té ri u mok nak
ne a gyü le ke ze tek sza ná lá sá ról kell jen dön te ni -

ük, ha nem éb re dés ről, misszi ói gyü le ke ze tek szü -
le té sé ről, re mény ség ről szól jon a jö vő! 

Hi szem, hogy szep tem ber 12-én új ra meg tör -
tén het a pün kös di cso da. Hi szem, hogy a mint -
egy négy ezer-öt száz ha zai evan gé li kus pres bi -
ter ből lesz ezer öt száz, aki moz dul a hí vás ra, és
meg töl ti a pest szent im rei sport csar no kot. Hi -
szem, hogy a Szent lé lek ere je be tölt he ti, új
élet re len dít he ti az egy há zun kért, gyü le ke ze te -
in kért ag gó dó és ten ni aka ró pres bi te re ket. Hi -
szem, hogy a pün kös di „nyelv já rást” egy aránt
meg ért he tik az észa ki és dé li, nyu ga ti és ha tá -
ron tú li egy ház ke rü let ből jö vők, csak úgy, mint
a Bé kés ből, Nóg rád ból vagy So mogy ból ér ke -
ző pres bi te rek, akár több lel ké szes nagy gyü le -
ke zet ben, akár el du gott kis szór vány gyü le ke zet -
ben vég zik szol gá la tu kat. 

Pün kösd cso dá ja va ló sul meg, ha ezen az or -
szá gos mé re tű pres bi te ri gyű lé sen vég re nem az
egy ház fi nan szí ro zás meg osz tó té má ja kor bá csol -
ja fel az in du la to kat, ha nem az erő, sze re tet és jó -
zan ság Lel ke te rem ti meg a kü lön bö ző ség ál dott
egy sé gét. Az ilyen kö zös ség ben ma gá tól meg te -
rem a Lé lek min den gyü möl cse: sze re tet, öröm,
bé kes ség… Ez az iga zi szo li da ri tás alap ja.

Ked ves Fel ügye lők, Pres bi te rek, Mun ka tár -
sak! Hall juk hí rét, hogy a Lé lek ha tal mas éb re -
dé se ket mun kál sok fe lé a vi lág ban, mi köz ben Eu -
ró pa meg ta gad ja a ke resz tény örök sé get. Is ten
ter mé sze te sen tud ma gá nak egy há zat te rem te -
ni akár a kö vek ből is, még is elő ször raj tunk, a
gyü le ke zet „ke mény mag ján” kez di. Az evan gé -
li u mok sze rint Krisz tus sza vá ra meg kö vült szí -
vű, szá radt ke zű, bé na lá bú, sü ket né ma em be -
rek kap nak új éle tet, új le he tő sé get. Pün kösd en -
nek az evan gé li u mi tör té net nek a foly ta tá sa,
meg va ló su lá sa ma. A Szent lé lek ál tal gyó gyul -
hat, újul hat, épül het az élő kö vek egy há za!

„Élő kö vek ből épít már / Temp lo mot itt a
Szent lé lek. / Ke gye lem és új élet vár: / Meg vál -
tott, szol gá ló élet. / S hol ket tő-há rom rá fi gyel,
/ Mit ígért, nem fe lej ti el, / Je len van Jé zus kö -
zöt tük.” (EÉ 288,4)

Is ten mun ka tár sai va gyunk? Ez töb bé nem
kér dés azok szá má ra, akik a pün kös di Lé lek erő -
te ré ben él nek!

„Mi akar ez len ni?” – 
Is ten mun ka tár sai va gyunk?

b A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház Bras sói Egy ház me gyé je évi ren des köz -
gyű lé sét tar tot ta má jus 20-án. A nyi tó is ten -
tisz te let – amely egy ben a meg újult temp -
lo mért va ló há la adás al kal ma is volt – a bar -
ca sá gi Pür ke rec evan gé li kus haj lé ká ban, az
„an gya lok temp lo má ban” zaj lott. Ige hir de -
té sé ben Ador já ni De zső Zol tán püs pök
hang sú lyoz ta, hogy ez az ün nep nem csak a
pür ke re ci evan gé li ku so ké, ha nem az egész
evan gé li kus sá gé, hi szen egy csa lád hoz tar -
to zunk: Jé zus Krisz tus csa lád já hoz. 

A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház lel -
ké szi ve ze tő jé nek pré di ká ci ó já ban el hang zott az
az anek do ta is, hogy a je len le gi pür ke re ci
temp lo mot an gya lok épí tet ték. 1873-ban a fa -
lu al sze gi ré sze azt sze ret te vol na, hogy az új
temp lom ne a szik lás domb ra, ha nem a fő út
mel lé épül jön, míg a fel sze gi rész a szik lás domb
mel lett fog lalt ál lást. Vé gül a fa lu ve ze tő sé ge úgy
dön tött, hogy a fő út mel lé épül jön, hi szen ez
könnyí ti az épít ke zést, és az öre gek nek sem kell
fá jós láb bal meg mász ni a dom bot. Így hát az épí -
tő anya got a fő út men tén rak tá roz ták, de egy reg -
ge len – láss cso dát – min den anya got, amely -
re szük ség volt az épít ke zés hez, a dom bon ta -
lál tak a fa lu si ak. Mert hogy a fel sze gi ek kö zös
erő vel fel hord ták a kö ve ket, és azt mond ták az
al sze gi ek nek, hogy Is ten va ló szí nű leg an gya la -
i ra bíz ta az épí tő anya gok el hor dá sát, ez zel is je -
lez ve, hogy a temp lom nak a he gyen a he lye…

A há la adó is ten tisz te let vé gez té vel – a Bras -
sói Egy ház me gye köz gyű lé sén – Má tyás La jos

he lyi lel ki pász tor rö vi den azért is mer tet te
Pür ke rec hi te les tör té ne tét is. Mint mon dot -
ta, a te le pü lés a 11. szá zad ele jén ala kult, la kos -
sá ga a ha tár őr ség gel meg bí zott szé kely nép ből
va ló. A fa lu ne ve elő ször az Ulász ló ki rály ál -
tal 1498-ban ki adott zá log le vél ben sze re pel
„Pur ke retz” alakban, egy 1513-ban kel te zett ok -
mány ban pe dig „Pol ka ritz” for má ban for dul elő.

A Sze li-kró ni ka sze rint 1444-ben Pür ke re cen
kis ká pol nát épí tet tek Má ria Mag dol na tisz te -
le té re, és 1445-ben a pür ke re ci ek el sza kad tak a
cser nát fa lu si anya egy ház tól. 1447-ben meg -
ala kult az ön ál ló pür ke re ci egy ház köz ség,
amely hez Tat rang, Zaj zon, Bo do la, Nyén (mai
ne vén: Ke reszt vár) is hoz zá tar to zott. 

A szik lás dom bon lé vő ká pol nát 1720-ban öt
mé ter hosszú és négy mé ter szé les szen téllyel bő -
ví tet ték, ké sőbb a szen télyt egy pót fül ké vel na -
gyob bí tot ták a zaj zo ni hí vek hasz ná la tá ra. 1873-
ban ha tá roz ta el az idő köz ben pro tes táns sá lett
kö zös ség, hogy a ré gi ká pol na he lyén – Vé ber
György bras sói épí tész ter vei alap ján – új temp -
lo mot épít. A mun ká la to kat az után – Fej ér Gyu -
la lel kész irá nyí tá sá val – 1883-ban fe jez ték be. 

1973 és 1979 kö zött nagy fel újí tás zaj lott: a
temp lo mot kí vül-be lül új ra fes tet ték, új ra fed -
ték a tor nyot, a ha ran go kat és az or go na fúj ta -
tót „vil la mo sí tot ták”. Mind ezt a pür ke re ci gyü -
le ke zet sa ját ere jé ből. 

A leg utób bi re no vá lást 2006-ban kezd ték el.
Is ten se ge del mé vel, a hí vek, az egy ház ke rü let,
va la mint a he lyi ön kor mány zat és kü lön fé le
szer ve ze tek ada ko zó kész sé gé nek kö szön he tő -
en ma Pür ke re cen tel je sen fel újí tott temp lom -
ban hang zik Is ten új já te rem tő igé je.

g Fej ér Oli vér

Közgyülekezet 
az an gya lok temp lo má ban

Ugye ész re vet ték test vé re ink, hogy szí nes he -
ti la punk ban több hó nap ja van egy „Pres bi te -
ri” ol dal is, ame lyen hosszabb-rö vi debb írá so -
kat és tu dó sí tá so kat ol vas ha tunk a pres bi te ri
szol gá lat ról, an nak ak tu á lis kér dé se i ről? 

Öröm mel ol vas tam pél dá ul la punk már ci us
8-i szá má ban a feb ru ár 27-i rév fü lö pi „pres bi -
te ri to vább kép zés ről” szó ló be szá mo lót, az
egyik ott el hang zott elő adást, va la mint a már -
ci us 15-i szám ban Gáncs Pé ter nek a „püs pök sze -
mé vel” írt – szin tén Rév fü lö pön elő adott – hely -
zet ké pét a pres bi te ri szol gá lat ról. Szá mos ér té -
kes gon do la tot ta lál hat tunk ar ról is, hogy a püs -
pö kön kí vül négy lel kész és az or szá gos iro da
két ve ze tő je tar tott a té má val kap cso la tos elő -
adást, il let ve adott szak mai kér dé sek ben út mu -
ta tást. Az ol dalt kü lön ün ne pé lyes sé tet te a Nyílt
le vél evan gé li kus pres bi ter tár sa ink hoz cí mű

kis írás, ame lyet a kon fe ren ci án részt ve vő pres -
bi te rek fo gal maz tak meg a szol gá lat csa pat mun -
ka jel le gé ről, az ál do zat vál la lás ról, az egy má sért
va ló imád ko zás szük sé ges sé gé ről.

Sok-sok örö möt szer zett ez az ol dal, s bi zo -
nyá ra hoz zám ha son ló an más ol va só ban is szá -
mos új gon do la tot éb resz tett. Még is, mind ez -
zel együtt ne kem kér dé se im is tá mad tak, sőt
va la mi nek a hi á nyát is azon nal ér zé kel tem. A
kér dé sem így hang zott: pres bi te ri „to vább kép -
zés”? De hát még „kép zés” sincs a pres bi te rek
szá má ra, ak kor nem el ha mar ko dott do log
„to vább kép zés ről” szól ni? Töb ben jó ide je dol -
go zunk azon, hogy le gyen vég re szer ve zett kép -
zés egy há zunk ban fel nőt tek nek, kü lö nö sen is
a pres bi te rek nek. Er re majd még vissza té rek. 

A hi ány ér ze te met így fo gal maz tam meg: na -
gyon „pa pos”, hi e rar chi kus, fe lül ről szer ve zett
még a mi pres bi te ri „to vább kép zé sünk”! A lap
fel ső ol da lán el ső nek a négy elő adó lel kész
(Bozo rády Zol tán, Sá ghy Ba lázs, Ha fen scher Ká -
roly, Sza bó Vil mos Bé la) fény ké pét lát tuk, egyet
Me kis Vik tó ria or szá gos iro da igaz ga tó-he lyet tes -
ről és két ké pet a pres bi te rek ről – de név nél kül!

Mi lyen kár, hogy a pres bi te rek „név te le nek”!
Mi lyen kár, hogy egy pres bi ter hoz zá szó lá sá ról
sem ol vas hat tunk a tu dó sí tás ban! Mi lyen kár,
hogy a pres bi te rek ál tal meg fo gal ma zott szép
nyílt le vél alatt sem ol vas hat tuk leg alább né hány
pres bi ter ne vét! (Lá tom per sze, hogy a hat van
név fel so ro lá sa ti pog rá fi a i lag le he tet len.) Még -
is: jó len ne, ha a jö vő ben ilyen fó ru mo kon
nem csak lel ké szek és ve ze tő tiszt ség vi se lők
len né nek az elő adók, ha nem ma guk a pres bi te -
rek is! Ne csak „név te len”, ha nem „ne ves” pres -
bi te rek le gye nek pres bi te ri „to vább kép zé sen”! Ne
(csak) a pa pok, a püs pö kök ta lál ják ki a pres bi -
te ri kép zés szük sé ges sé gét, ha nem a ma guk a
pres bi te rek is le hes se nek ak tív kez de mé nye zők!
Ne (csak) „fe lül ről” ve zé nyelt egy ház le gyünk,
ha nem ad junk bát ran te ret, le he tő sé get, biz ta -
tást az „alul ról jö vő” kez de mé nye zé sek nek is! 

Tu dom én azt jól, hogy mi nem „pres bi te ri -
á nus egy ház” va gyunk, de nem is va gyunk hi -
e rar chi kus ró ma i ak! Ne fél je nek lel ké szek és
egy há zi ve ze tők nagy ko rú nak te kin te ni a gyü -
le ke zet tag ja it, kü lö nö sen is a pres bi te re ket! Ne
kó rus nak te kint sük őket, aki ket „kar ve zet ni”
kell, ha nem hagy juk, sőt kez de mé nyez zük,
hogy ma guk tól dal ra fa kad ja nak, s áll junk be
mi is kö zé jük éne kel ni! 

Szem lé let vál to zás ra van te hát szük ség! Mond -
ják, van olyan lel kész, aki nem örül ma ra dék ta -

la nul, ha a pres bi te rek – úgy mond – „okos tó -
nik” lesz nek, mert sok szor bi zony ké nyel me sebb
ne ki, ha min den ben ő a leg oko sabb, és aka ra tát
egy „fej bó lo ga tó” pres bi té ri um mal könnyeb ben
ér vé nye sít he ti. Egy há zunk azon ban vé le mé -
nyem sze rint ki nőt te már ezt az „atyás ko dó” egy -
ház mo dellt, s ma már – há la Is ten nek – a pres -
bi te rek sem el ső sor ban tár sa dal mi „rang ként” és
passzív sze rep ként, ha nem va ló di, ak tív fel adat -
ként te kin te nek pres bi te ri szol gá la tuk ra. 

Per sze a lel ké szi kép zett sé get, tu dást, hi va -
tást to vább ra is el vi tat ha tat lan te kin tély il le ti,
s ar ra tény leg vi gyáz ni kell, ne hogy anar chia le -
gyen a gyü le ke zet ben; az sem sze ren csés, ha
egy-egy hir te len kép zett pres bi ter a fe jé re
akar nő ni a lel ké szé nek. Ám azt se fe lejt sük el,
hogy a lel ké szek nek is van nem csak le he tő sé -
gük, ha nem kö te le zett sé gük is a lel ké szi to vább -
kép zés re – lel ké szi mun ka kö zös sé gek, lel -
kész kon fe ren ci ák, lel kész aka dé mia ke re té ben. 

A ta ní tás nem csak az egy ház ar cu la tá hoz tar -

to zik, ha nem az egy ház min dig olyan kor szak -
ban újult meg, ami kor a ta ní tást ko mo lyan vet -
te, il let ve az egy há zi élet azok ban a ko rok ban vált
erőt len né, de ka dens sé, ami kor le mon dott vagy
el fe led ke zett a ta ní tás fon tos sá gá ról. A jó pap
hol tig ta nul, ám tud juk, hogy pro tes táns ként mi
az egye te mes pap ság gon do la tát kép vi sel jük, te -
hát min den hí vő egy ház tag „pap”, aki nek hol tig
kö te les sé ge ta nul ni. A re for má ció is azért hat -
ha tott a 16. szá zad ban, mert a nagy Lu ther nem
szé gyell te, hogy a ta ní tást a kis és a nagy ká ték
for má já ban ki vi gye az egy sze rű nép kö zé. A jó
pap hol tig ta nul, a jó egy ház hol tig ta nít.

Az el ső or szá gos pres bi te ri ta lál ko zót szer -
ve zi szep tem ber 12-én egy há zunk ve ze tő sé ge.
A pest lő rin ci gyü le ke zet lesz a há zi gaz dá ja en -
nek a kez de mé nye zés nek: Gáncs Pé ter püs pök
és Győ ri Gá bor ve ze té sé vel már hó na pok óta
dol go zik egy csa pat a ta lál ko zó si ke ré ért. Az
elő ké szí tő bi zott ság ban van egy „ak ció cso port”,
ame lyik az evan gé li kus fel nőtt- és pres bi ter kép -
zés kon túr ja it kí ván ja ki dol goz ni, s azt az or -
szá gos ta lál ko zón fog ja be mu tat ni. 

Az „ak ció cso port” tag jai rend sze re sen ta lál -
koz nak. El ső al ka lom mal meg hall gat ták a Ma -
gyar Re for má tus Pres bi te ri Szö vet ség ve ze tőitől
ka pott tá jé koz ta tást a test vér egy ház ban im már
két év ti ze de fo lyó, ma gas szín vo na lú és lel ki -
leg is élénk pres bi te ri kép zés ről. Sok min dent
ta nul ha tunk tő lük, bár a mi egy há zunk teo ló -
gi á ja, ar cu la ta, nagy sá ga ter mé sze te sen kü lön -
bö zik is re for má tus test vé re in ké től, de Krisz -
tus Urunk csa lád já ban két ség te le nül ők a mi
leg kö ze leb bi ro ko na ink. 

Je len le gi el kép ze lé se ink sze rint egy ház ke rü -
le ti szin ten sze ret nénk meg va ló sí ta ni a pres bi -
te ri kép zést. Sze ret nénk fi gye lem be ven ni
min den ed di gi ta pasz ta la tot, a hit tu do má nyi
egye te mün kön fo lyó pe da gó gus kép zést, az
Evan gé li ku sok Kö zös sé ge az Evan gé li u mért bib -
lia is ko lá já nak kép zé sét és a gyü le ke ze ti mun ka -
társ-kép zés ed di gi ta pasz ta la tát. Ter ve zünk ala -
po zó és ha la dó kép zést is. 

A szep tem be ri ta lál ko zó ig az „ak ció cso -
port” tag jai – lel ké szek és vi lá gi ak – négy al -
ka lom mal ülünk össze azért, hogy a rendezvé -
nyen cso por tunk is mer tes se és egy út tal a je len -
lé vő pres bi ter test vé rek kel „tesz tel tes se” a kö -
zös böl cses ség gel ki dol go zott kép zé si ter vet,
ame lyet ta lán 2010 őszén Is ten se gít sé gé vel el -
in dít ha tunk. Le gyen az ő ál dá sa ezen a kez de -
mé nye zé sen! Hor doz zuk ezt az ügyet mi nél töb -
ben imád sá gunk ban!

Ne „pa pos”,
ha nem „ne ves” pres bi te re ket!

A szeptember 12-i evangélikus presbiteri találkozó majdani helyszíne Pestszentimrén
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Pünkösd 2. napja. Liturgikus szín: piros. Lekció: ApCsel 10,34.42–48;
1Móz 11,1–9. Alapige: Lk 12,32–34. Ének: 231.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 11. (úrv.) Bence Imre; II.,
Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Zay Balázs; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. dr.
Varga Gyöngyi; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV.,
Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) dr. Gerőfi
Gyuláné; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 7. (Bach-hét-megnyitó) Gáncs Péter; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
Szabó Bertalan; IX., Gát utcai római katolikus templom de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; du. 6. dr. Joób Máté;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.)
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. fél 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné
Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII.,
Játék u. 16. de. 10. (úrv., konfirmáció) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10.
(úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. (úrv.) Lacknerné Puskás
Sára; Solymár (református templom) de. 10. Fodor Viktor.

Istentiszteleti rend • 2009. június 1.

Istentiszteleti rend • 2009. május 31.

14 e 2009. május 31. Evangélikus Életkrónika

Összeállította: Boda Zsuzsa

Pünkösd ünnepe. Liturgikus szín: piros. Lekció: ApCsel 2,1–13;
4Móz 11,11–17.24–25. Alapige: Lk 11,9–13. Énekek: 234., 239.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Tóth Károly; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Tóth Károly; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Herzog Csaba;
II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.)
Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat) dr. Gerőfi
Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv., konfirmáció) Aradi György; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Bláthy
Ottó u. 10. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Gát utcai római
katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. fél 11.  (úrv., siketek számára jeltolmácsolás) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv., konfirmáció) dr. Joób Máté; de. 11.
(gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de.
fél 9. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., konfirmáció) Tamásy
Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV.,
Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–
11. de. 10. (úrv., konfirmáció) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
(úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út
146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi
Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Hulej Enikő; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Hulek Enikő; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. (úrv.) Lackner Pál.

Ma már ne héz el kép zel ni, mennyi és
mi lyen erős kor lát tal szem be sült egy
nő há rom és fél száz év vel ez előtt, ha
tu dás ra, ön ál ló ság ra és al ko tás ra,
ön ma ga mű vé szi ki fe je zé sé re vá -
gyott. Az 1600-as évek ben Ma gyar -
or szá gon a nők írás tu dá sát csa lád juk
mik ro kul tú rá ja ha tá roz ta meg: bi zo -
nyos csa lá dok ban el tűr ték, sőt el vár -
ták a le á nyok tól, hogy ír ni-ol vas ni
tud ja nak, más csa lá dok ban a le ányt
ta lán meg ta ní tot ták ol vas ni (ar ra
még is szük sé ge volt az áj ta tos iro da -
lom ol va sá sá hoz), ír ni azon ban nem;
so ká ig élt a hi e de lem, hogy ha egy le -
ány ír ni tud, ak kor a sze re tő jé nek fog
le ve let ír ni, te hát le á nyok nak az írás -
tu dás ve sze del mes, sőt ká ros.

Pet rő czy Ka ta Szi dó nia (1662–
1708) észak-ma gyar or szá gi evan gé -
li kus csa lád ban szü le tett. Csa lád já ban
a nők írás tu dá sát ter mé sze tes nek
tar tot ták, és a fér fi ak há rom nyel vű
író-ol va só élet for má ban él tek: a kor
igé nyes iro dal mát el tud ták ol vas ni la -
ti nul, és al ka lom ad tán ír tak egy-egy
ver set, akár ma gya rul, akár szlo vá kul.
Édes any ja a szü le té se után ha ma ro -
san meg halt, de ap ja gon dos ne ve lés -
ben ré sze sí tet te gyer me ke it: a há rom
fiú test vér a fris sen ala pí tott, saj nos
rö vid éle tű evan gé li kus gim ná zi um -
ban ta nult Eper je sen, és a kis le ány is
meg ta nult ír ni-ol vas ni, meg is mer te
leg alább az egy há zi iro dal mat.

Ám a kor szak tra gi kus tör té nel me
tra gé di ák kal töl töt te meg az ő éle tét is.
Ap ja a Habs burg-el le nes ér zel mű pro -
tes táns ne mes ség egyik ve zér alak ja
volt. Ka ta alig több nyolc éves nél, ami -
kor ap ja – a Wes se lé nyi-össze es kü vés -
ben va ló rész vé te le mi att – me ne kül -
ni kény sze rült: há rom fi á val együtt Er -
dély be, a gyer mek le ány Len gyel or szág -
ba, is me rő sök höz ke rült, s töb bé nem
lát ta vi szont a csa lád ját. Ap ja és két
báty ja, Mik lós és Im re ha ma ro san
meg hal tak; har ma dik báty ja, Ist ván, aki
uno ka test vé rük, Thö kö ly Im re tá bor -
no ka és tár sa volt har cok ban és a tö -
rök or szá gi szám űze tés ben egy aránt,
csak an nak ha lá la után tért vissza
Tö rök or szág ból Ma gyar or szág ra, s a
test vé rek már nem ta lál koz hat tak.

Ma gá ra ma rad va a fi a tal le ány a há -
zas ság tól re mél het te sor sa ren de ző -
dé sét. Ti zen nyolc esz ten dő sen, bi -
za kod va és re mény ked ve ér ke zett
Er dély be a fi a tal er dé lyi ne mes, Pek -
ri Lő rinc fe le sé ge ként, ám meg pró bál -
ta tá sai nem ér tek vé get. Há zas sá ga
nem volt bol dog, ti zen egy gyer me ket
ho zott a vi lág ra, de csak öt le á nya ért
fel nőtt kort. Fér je nem is mer te a hű -
sé get sem csa lá di, sem po li ti kai te kin -
tet ben, ez zel sok szor so dor ta bá nat -
ba a fe le sé gét, ve szély be a csa lád ját. A
há zas pár meg pró bált meg te le ped ni

Észak-Ma gyar or szá gon, de az if jú
asszony ott nem gya ko rol hat ta sza ba -
don evan gé li kus val lá sát, így vissza tér -
tek Er dély be. Pet rő czy Ka tá nak nem
ma radt más, mint az iro da lom és a
val lás, amely vi gasz tal ta és erő sí tet te.

A tör té ne lem épp oly űzöt té és
zak la tot tá tet te idős éve it, mint if jú -
sá gát. Pek ri Lő rinc csat la ko zott II.
Rá kó czi Fe renc fe je de lem sza bad -
ság har cá hoz, emi att a köl tő nő hosszú
hó na po kig szen ve dett az oszt rák
csá szá ri csa pa tok fog sá gá ban, s ami -
kor ki sza ba dult, há rom szor kény sze -
rült a Rá kó czi hoz hű csa lá dok kal
együtt me ne kül ni, hol Mold vá ba,
hol Észak-Er dély be. A mú ló idő,
sor suk há nyat ta tá sai vé gül össze bé -
kí tet ték az idő sö dő há zas párt: utol -
só éve ik leg alább bé ké ben tel tek el.
Mind ket ten meg hal tak még a sza -
bad ság harc bu ká sa előtt, fér je alig né -
hány hó nap pal él te túl a köl tő nőt.

Tu laj don kép pen az is meg ren dí tő,
ho gyan jö he tett lét re egy női élet mű
ennyi há nyat ta tás kö ze pet te, ho gyan
volt egy asszony nak annyi tes ti-lel ki
ere je, hogy mű ve it – há rom áj ta tos sá -
gi mű for dí tá sát, két imát és leg alább
negy ven hat ver set – meg al kos sa. És ez
nem csak egy élet mű a töb bi kö zött: ez
a ge ne rá ció leg ki vá lóbb lí rai élet mű ve.

Ám hi á ba a mű vé szet ál lan dó tö -
ké le te sí té sé nek vá gya és a ki fe je zés
szép sé ge, et től még ver sei el öre ged -
tek vol na a töb bi, ve le kor társ fér fi -
köl tő mű ve i vel együtt. Ami ma is él -
ve ze tes sé, sőt cso dál ni va ló vá te szi,
az az ér zel mek bá tor sá ga. Ő mer te,
amit a szá zad fér fi köl tői nem, vers -
be ön te ni sze mé lyes éle té nek ese mé -
nye it, szub jek tív ér zel me it: bá na tát,
há zas sá ga buk ta tó it, sér tett büsz -
ke sé gét, ví vó dá sát. Fér je hűt len sé ge
ide jén a büsz ke ség, ön tu dat, alá za tos
sze re lem hang ja in szól nak a ver sei.

Ver set írt a fér jé vel ka cér ko dó
(ro kon) nő ről; ver set, ami kor lát ta,
hogy más nő be sze rel mes fér je mi -
lyen ne he zen vá lik meg a má sik nő -
től; ver set, ami kor meg ta lál ta fér jé -
nek a má sik nő höz írt sze rel mes
ver sét, s fér je za va rá ban azt ál lí tot ta,
fe le sé gé nek ír ta, hol ott a szö veg

szem mel lát ha tó an nem il lett a hit -
ve si sze re lem re. Mennyi egye di, még
év szá za do kig pá rat lan té ma! És mek -
ko ra bá tor ság a 17. szá zad ban vers -
ben ke res ni az elég té telt a meg sér tett
női büsz ke ség re!

Pet rő czy Ka ta Szi dó nia mo dern ér -
te lem ben is köl tő. Nem al ka lom sze -
rű en ver selt, az ő szá má ra a vers írás
az egyé ni ér zel mek ki fe je zé sé nek
egyik mód ja, mond hat juk: szub jek tív
lel ki kény szer. Ez a leg mo der nebb vo -
ná sa: ő nem a tő le fönn ma radt ver sek
na gyobb mennyi sé gé nek, ha nem ér -
zel mi tar tal má nak és esz té ti kai mi nő -
sé gé nek kö szön he tő en bir to kol ma is
sa já tos, von zó köl tői ka rak tert.

Sz. Bérczi Mar gi tot évek, sőt év ti -
ze dek óta kí sé ri a köl tő nő alak ja, s ad -
dig nyug ta la ní tot ta, ser ken tet te, hogy
– né mi ba rá ti buz dí tás után – re -
génnyé for mál ta éle te tör té ne tét.
Ahogy a ré gész cse rép tör me lék ből al -

kot ja új já az an tik vá zát, az élet út ada -
lé ka i ból lé lek raj zot épít föl: egy
asszony út ját si ral mas szü le té sé től
hol tig bú ban gyöt rő dé sé ig.

Ta lán nem té ve dünk, ha azt gon dol -
juk: ez a lé lek rajz a re gény leg mé lyeb -
ben ha tó ré te ge. Mély be le ér ző ké pes -
ség gel, fi nom ter mé sze ti és élet ké pek -
ben, lí ra i lag meg ra ga dott je le ne tek ben
raj zol ja meg a köl tő nő lel ki út ját.

Az élet raj zot át- meg át szö vi a ver -
sek ből ki ol va sott hit új ra élé se. A re gény
szö ve gé be ott ho no san fű ződ nek be le
a rég ha lott köl tő nő sza vai, le vél- és
vers idé ze tei; meg annyi ta nú je le an nak,
hogy Bérczi Mar git be lül ről él te vé gig
a köl tő nő éle tét, az ő sza va i val gon dol -
ko dott és fe jez te ki ön ma gát.

A tu do mány igaz sá ga és a mű vé -
szet igaz sá ga nem ugyan az. Bérczi
Mar git olyan re gényt adott a ke -
zünk be, amely kö zel hoz za, meg él he -
tő vé és meg ért he tő vé te szi egy érez -
ni bá tor, nagy sze rű asszony éle tét, s
így új ra, to vább él ni se gí ti.

g S. Sár di Mar git

El hang zott az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ban 2008. de cem ber 18-án
tar tott könyv be mu ta tón.

A HÓ NAP KÖN Y VE  JÚNIUSBAN 30% K E DVEZ MÉ NN YE L A LU THE R K I AD ÓTÓL

Sz. Bérczi Mar git: Bú val tel jes esz ten de im

A mis kolc-bel vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet vár ja az úti társ ként csat la -
koz ni kí vá nó ér dek lő dő ket a Lu ther Már ton éle tét vé gig kí sé rő, Lu ther
nyo má ban el ne ve zé sű né met or szá gi au tó bu szos tár sas út já ra. Idő pont -
ja: 2009. ok tó ber 21–25. Költ sé ge 73 500 Ft/fő. Je lent ke zés, bő vebb in -
for má ció: Sán dor Fri gyes (20/824-3222), il let ve Bak sa Lász ló uta zás szer -
ve ző (46/506-088 vagy 506-089). A je lent ke zés ha tár ide je ha ma ro san le -
zá rul, hív jon ben nün ket még ma!

H I R D E T É S

Öku me ni kus köz gyű lés
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez évi ta nács ko zá sát jú ni us 12-
én (pén te ken) 14 órai kez det tel tart ja a Lágy má nyo si Öku me ni kus Köz -
pont és Egye te mi Lel kész ség épü le té ben (Bu da pest XI., Ma gyar tu dó -
sok krt. 3.). 

A fő elő adó is mét ki emel ke dő, vi lág szer te is mert öku me ni kus sze mé -
lyi ség lesz: dr. Kon rad Raiser, a boc hu mi egye tem pro fesszo ra. Elő adá sá -
nak cí me: A 21. szá zad be li öku me ni kus moz ga lom prob lé mái és fel ada tai.

A pro fesszor év ti ze dek óta az egy há zak egy sé ge ügyé nek szen te li mun -
kás sá gát. Hosszú időn át az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak fő tit kár he lyet -
te se, majd fő tit ká ra volt. 

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk az Ige ér tel mé ben: „Így szól az
Úr: is me rem tet te i ket és gon do la ta i kat. El jött az ide je, hogy össze gyűjt -
sem a kü lön bö ző nyel vű né pe ket.” (Ézs 66,18)

H I R D E T É S

Fa bi ny Ta más püs pök a len gyel evan gé li ku sok ün ne pén
A túl nyo mó több ség ben ró mai ka to -
li kus Len gyel or szág ban kö zel két -
száz ezer evan gé li kus él. Leg na gyobb
ré szük a cseh ha tár hoz kö ze li Szi lé -
zi á ban, amely nek fő vá ro sá ban, Cie -
szyn ben (csehül Těšín, németül
Teschen) mint egy hét ezer lu the rá -
nust tar ta nak nyil ván. 

A tör té nel mi le ve gőt árasz tó vá ros
evan gé li kus Krisz tus-temp lo ma há -
rom száz év vel ez előtt épült. Eb ből az
al ka lom ból a len gyel evan gé li ku sok
nagy sza bá sú ün nep ség so ro zat ke re -
té ben em lé kez tek meg a re for má ció
örök sé gé ről. A vá ros fő te rén má jus 24-
én, va sár nap tar tott sza bad té ri is ten -
tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más, az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te az
igét több ezer fős gyü le ke zet előtt.

d EvÉ let-in fó

A hónap könyve

Sz. Bérczi Mar git:
Bú val tel jes esz ten de im –
Pet rő czy Ka ta Szi dó nia
élet re gé nye

Lu ther Ki adó,
Bu da pest, 2008. 255 o.
Ere de ti ára: 1980 fo rint.
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Pün kösd előt ti me di tá ció
Az idő az Is ten aján dé ka! Hogy mi re hasz nál juk, az a mi fe le lős sé günk. Az
„el hí vot tak” a tu do mány el sa já tí tá sá ra he lye zik a hang súlyt (dok to ran dusz,
aka dé mia stb.), pe dig a Szent lé lek „já rat lan utak ra” kül di egy sze mé lyes evan -
gé li zá ci ó ra a „Fi le pe ket”… (A tv Jo shi Bha ra tot ajánl ja a prob lé mák kal küsz -
kö dők nek.)

Kér jük el a szol gá lat Urá tól, mi re kap juk a gyor san mú ló időn ket! Az én
időm ben csak egy faj ta teo ló gia volt.

Ti zen négy éve sen kap tam el hí vá so mat, nyolc van ki lenc éve sen is ka pom
a fe lül ről va ló meg bí za tá so kat. Úti tár sam Jé zus!…

Ba lázs Bé lá né (Ko zár mis leny)

A temp lom aj tó is a misszió esz kö ze le het(ne)!
Az el múlt két hét vé gén hi va ta los el fog lalt sá ga im a Nyu gat-Du nán túl vá ro -
sa i ba szó lí tot tak. Ré gi szo ká sunk sze rint ilyen kor – gyer me ke im nek is be -
mu ta tan dó – fel ke res sük az út ba eső hely sé gek evan gé li kus temp lo ma it. Be
ál ta lá ban nem ju tunk, rész ben a temp lom – ért he tő okok ból tör té nő – be -
zárt sá ga, rész ben „lá to ga tá sa ink” le he tet len idő pont ja mi att. 

Ez al ka lom mal öt lu the rá nus egy ség leg alább kül ső meg te kin té sé re volt mó -
dunk. Öröm volt lát ni a meg újult, gyö nyö rű en fel újí tott temp lo mo kat és a(z)
(ál ta lá ban) tő szom széd sá guk ban ál ló, ugyan csak igen jó ál la po tú pa ró ki á kat.

Meg lep ve ta pasz tal tuk ugyan ak kor, hogy egyet len eset ben sem je lez te sem -
mi lyen in for má ci ós táb la, va jon mi kor mi lyen al kal mak van nak a gyü le ke -
zet ben. Ki vé ve azt a pa ró kia kert jé ben lé vő kis temp lo mot, ahol a kert ka pu
bel ső ol da lá ra tün tet ték fel, mi kor lesz a kö vet ke ző is ten tisz te let.

Még ta vasz van, a bel föl di tu riz mus és nya ra lá sok idő sza ka most kez dő dik.
Bi zo nyá ra so kan len né nek, akik a kö zel ben tar tóz kod va leg alább a va sár na pi
is ten tisz te let re sze ret né nek el men ni. Ha tud ják, mi kor van al ka lom! Va jon a
zárt aj tó és az in for má ció hi á nya a he lyi benn fen te se ken kí vül ki nek a szá má -
ra hí vo ga tó? Nem az lesz-e en nek az ered mé nye, hogy a temp lom a he lyi kö -
zös sé gen kí vü li ek szá má ra csak ak tu á lis lát vá nyos ság gá deg ra dá ló dik?

Meg kell ra gad ni min den le he tő sé get a misszió ki ter jesz té sé re! A temp -
lom aj tó és a raj ta el he lye zett kor rekt in for má ció en nek egyik hat ha tós esz -
kö ze le het. Ugyan ak kor meg te rem tőd ne an nak a le he tő sé ge is, hogy ne csak
a „kül csín”, ha nem a hí vo ga tás ered mé nye ként meg is mer he tő „bel becs” is meg -
érint se a csend re, nyu ga lom ra és az Is ten igé jé re vá gyó „ide gent”.

g Dr. Blat nicz ky Lász ló (Bu da pest)

b So ro za tunk cí mét az öku me né
szel le mé ben II. Já nos Pál pá -
pá tól köl csö nöz tük, aki 1990-es
új évi üze ne té ben ezt mond ta: „A
mo dern tár sa da lom nem lesz
ké pes meg ol dást ta lál ni az öko -
ló gi ai vál ság ra, ha csak ko mo lyan
át nem gon dol ja egész élet for -
má ját.” Mai té mánk a hul la dék
mennyi sé gé nek csök ken té se.

Pol gár mes te rek és kör nye zet vé del mi
mi nisz te rek egyik ked venc prog -
ram ja, hogy a ka me rák ke reszt tü zé -
ben új sze lek tív hul la dék gyűj tő szi -
ge tet avat nak. Mo so lyuk azt tük rö -
zi, hogy most vég re az egész vi lág lát -
hat ja, mek ko ra lé pést tet tek a vi lág
kör nye ze ti ba ja i nak meg ol dá sa fe lé.
Így gon dol ja ezt a kör nye zet tu da tos
pol gá rok több sé ge is. Ha a kör nye zet -
vé de lem ről esik szó, a leg töb ben azt
mond ják, hogy ők min dent meg -
tesz nek, sze lek tí ven gyűj tik a sze me -
tet. Mi kor hét vé gén fut ni men nek a
Nor ma fá hoz, a sze lek tív gyűj tő nél
min dig ki pa kol ják au tó juk cso mag -
tar tó já ból az ás vány vi zes mű anyag
pa lac ko kat. 

Jól te szik, de nem tesz nek ele get.
Hogy mi a ba jom a PET pa lack ba
cso ma golt ás vány víz zel és a vá ro si
au tó zás sal, azt ro va tunk rend sze res
ol va sói jól tud ják. De mi a prob lé ma
a sze lek tív gyűj tés sel? 

Szö gez zük le, sze lek tív gyűj tés re
sze rin tem is szük ség van. Ha a kü lön
gyűj tött pa pírt, mű anya got, fé me ket,
üve get fel dol goz zák, és is mét hasz -
nos áru lesz be lő le, az sok kal jobb
meg ol dás, mint ha a ve gyes sze mét
bár mi lyen kor sze rű, EU-szab vány nak
meg fe le lő hul la dék le ra kó ra vagy hul -
la dék ége tő be ke rül ne. Van nak per sze,
akik azt mond ják, hogy kár baj lód ni
a sze lek tá lás sal, mi kor ott van ne künk
a fel újí tott rá kos pa lo tai hul la dék -
ége tő mű, amely úgy nye li el Bu da -
pest sze me té nek hat van öt-het ven
szá za lé kát, hogy köz ben a kör nye ző
la kó te le pek nek ener gi át is ter mel, a
füst gá zo kat pe dig a leg kor sze rűbb
meg ol dá sok kal szű ri. 

A fo lya mat per sze nem ilyen prob -
lé mát lan. Ah hoz év ti ze dek kel le nek,
hogy biz to san meg mond has suk, a
füst gá zok mennyi re ká ro sít ják a kör -
nyé ken la kók egész sé gét, azt vi szont
már most is tud juk, hogy az ége tés
so rán ke let ke ző nagy mennyi sé gű sa -
la kot és a füst gá zok ból ki szűrt sok -
kal ke ve sebb, de sok kal ve szé lye -
sebb per nyét va la hol el kell he lyez ni. 

A hul la dék ége tés és a sze lek tív

gyűj té sen ala pu ló új ra hasz no sí tás
kör nye ze ti elő nye i nek és hát rá nya i nak
össze ha son lí tá sa kor gyak ran el kö ve -
tik azt a hi bát, hogy nem a tel jes fo -
lya ma tot elem zik. Ha el éget jük a hul -
la dé kot, ak kor az új ter mé kek elő ál -

lí tá sá hoz új nyers anyag ra van szük ség.
Ha a sör cso ma go lá sá ra hasz nált alu -
mí ni um do boz elő ál lí tá sát a bau xit bá -
nyá szat tal kezd jük és a tim föld gyár -
tás sal foly tat juk, ak kor sok kal fel dúl -
tabb tá jat ha gyunk ma gunk mö gött,
sok kal több ener gi át hasz ná lunk fel,
és sok kal több glo bá lis fel me le ge dést
oko zó szén-di o xi dot ere ge tünk a le -
ve gő be, mint ha az össze gyűj tött alu -
do bo zo kat be ol vaszt juk, és új do bo -
zo kat ké szí tünk be lő lük.

Akik szá má ra a sze lek tív gyűj tés a
csúcs, azok szí ve sen pél dá lóz nak a sö -
rös do bo zok kal. Na de mi ért kel le ne
alu do boz ba töl te ni a sört? Ha he lyet -
te sö rös üve get hasz ná lunk, azt nem
kell hasz ná lat után ki dob ni. Elég, ha
a be tét dí jas üve get vissza visszük a
bolt ba, és min dig új sört le het be le
töl te ni. Kö rül be lül öt ven szer. Ter -
mé sze te sen ez is szál lí tás sal, mo sás -
sal, te hát szennye zés sel jár, de sok kal
ke ve seb bel, mint ha az alu mí ni um ba
vagy mű anyag ba töl tött sört vá lasz -
ta nánk. En nél – kör nye ze ti szem -
pont ból – már csak az je lent jobb
meg ol dást, ha egy ál ta lán nem iszunk
sört. De ed dig a pon tig ezen a for ró
má jus vé gén nem me rész ke dem. 

Ám ha el sza ka dunk a sör től, nyil -
ván va ló, hogy mennyi olyan árut

vá sá ro lunk, amely ből na gyon ha -
mar sze mét lesz. Az agyon cso ma golt
élel mi sze re ket a ve vők több sé ge a
pénz tár nál nej lon zacs kó ba te szi, az -
tán ha za megy, és egy órán be lül ki -
dob ja a cso ma go lást is, a nej lon zacs -
kót is. Ha nem fi gye lünk, könnyen
vá sá rol ha tunk olyan mű sza ki cik ke -
ket vagy ci pő ket, ame lye ket, ha el -
rom la nak, szin te le he tet len meg ja ví -
ta ni. Még most, a gaz da sá gi vál ság
ide jén is ren ge teg olyan áru fogy a
rek lá mok ha tá sá ra, amely re kár
nyers anya got, ener gi át, mun kát, sze -
mét le ra kó ka pa ci tást ál doz ni.

Mit te het nénk, ál do za tok va gyunk
– mond hat ják. Nincs sok vá lasz tá -
sunk. Sze ret ném fel hív ni a fi gyel mü -
ket ar ra, hogy egy ci vil szer ve zet, a
Hul la dék Mun ka szö vet ség Ma gyar -
or szág ti zen hét vá ro sá ban ti zen öt éve
pró bál ja el ér ni, hogy ke ve sebb le gyen
a hul la dék. Idén má jus ban el in dí tot -
tak egy kam pányt, amely nek cí me fi -
gye lem re mél tó: „Tel jes élet – nul la
hul la dék!” Így ma gya ráz zák: „ A mai
vi lág ra jel lem ző mér ték te len sze -
mét ter me lés csak tü net. Na gyon
sok szor hall juk, hogy rossz ked vem
van, el me gyek vá sá rol ni, et től mind -
járt jó kedv re de rü lök, hi szen sze rez -
tem ma gam nak egy újabb tár gyat.
Sze rin tünk nem így kel le ne az em -
ber nek meg ol da nia a prob lé má it.” 

Em lé kez nek még a so ro za tunk el ső
cik ké nek vé gén idé zett II. Já nos Pál-
mon dat ra? „Az egy sze rű ség, ön mér -
sék let és ön fe gye lem, va la mint az ál do -
za tos lé lek a min den na pi élet ré sze i vé
kell hogy vál ja nak.” Ne kem úgy tű nik,
a két idé zet össz hang ban van. A cél
nem a le mon dás, ha nem a tel jes élet.
Ha hul la dék ügy ben a meg ol dá si ja vas -
la tok ra is kí ván csi ak – és a szá mí tó gép -
ről még nem mond tak le –, ke res sék fel
a nul la hul la dek.hu hon la pot. 

g Ga dó György Pál

Ha csak ko mo lyan át nem gon dol juk 
2.: Ne vá sá rolj hul la dé kot!

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség
pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det a Ma gyar–An gol Két
Ta ní tá si Nyel vű Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
da (5540 Szar vas, Kos suth u. 43.) igaz ga tói tiszt sé gé re.

A pá lyá zat fel té te lei: szak irá nyú vég zett sé get iga -
zo ló fel ső fo kú ok le vél, an gol nyelv vizs gát iga zo ló ok -
irat, leg alább öt éves szak mai gya kor lat. El vá rás a szak -
irá nyú ve ze tői szak vizs ga vagy meg szer zé sé nek vál -
la lá sa.

Az igaz ga tói tiszt ség 2009. au gusz tus 15-től tölt he -
tő be. A meg bí zás öt év re szól. 

A mun ka kör höz kap cso ló dó jut ta tá sok: bé re zés, ve -
ze tői pót lék a Kjt.-ben meg ha tá ro zot tak alap ján. La -
kást is tu dunk biz to sí ta ni a pá lyá zó ré szé re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je az Ok ta tá si Köz -
löny ben va ló meg je le nés től szá mí tott har minc nap.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len le gi
mun ka he lyét, be osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes szak -
mai ön élet raj zát, az ok ta tá si in téz mény ve ze té sé re vo -
nat ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem zés -

re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se it. A pá lyá zat hoz mel -
lé kel ni kell a leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé get iga zo -
ló ok má nyok hi te les má so la tát, ér vé nyes er köl csi bi zo -
nyít ványt, ke reszt le ve let, kon fir má ci ói vizs gát iga zo -
ló ok ira tot, va la mint lel ké szi aján lást.

A pá lyá zat ki író ja biz to sít ja a pá lyá zó ré szé re a szük -
sé ges mér té kű tá jé koz ta tást, és le he tő vé te szi az is ko -
la meg te kin té sét.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, „In téz mény ve ze tői pá -
lyá zat” meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni. Pos ta cím: Szar -
vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség, 5540 Szar -
vas, Sza bad ság út 70. Te le fon: 66/313-131.

A köz ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tő i nek meg bí za tá -
sá ra és en nek fel té te le i re vo nat ko zó ha tá lyos elő írá so -
kat a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LX XIX. tv. (Kt.) és
a 11/1994. (VI. 8.) MKM-ren de let, va la mint az MEE
(Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház) 2005. évi VI II. tv.
60. § (1–4) tar tal maz za.

A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség
pres bi té ri u ma

H I R D E T É S

Sze re tet tel jel zem, hogy a 2009. évi fú vós tá bo run kat jú li us 2–12. kö zött tart -
juk Kis má nyo kon. Vár juk a réz- és fa fú vó sok je lent ke zé sét. Je lent ke zé si ha -
tár idő: jú ni us 10. Jo hann Gyu la (tel.: 20/824-2074; 2141 Csö mör, Pe tő fi u. 26.)

H I R D E T É S

Pá lyá zat ok ta tá si in téz mény-ve ze tői tiszt ség re Szar va son

Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal,
ha nem az én lel kem mel! – mond ja a
Se re gek Ura. (Zak 4,6)

Pün kösd he té ben az Út mu ta tó reg ge -
li és he ti igéi a Szent lé lek ki ára dá sá -
ról ad nak hírt. Is ten ad Szent lel ket
aján dé kul! „Én a lel ke met adom be lé tek – ezt mond ja az Úr –, és azt cse lek -
szem, hogy az én tör vé nye i met meg őriz zé tek és be tölt sé tek.” (Ez 36,27; LK)
Bú csú sza va i ban Jé zus a Vi gasz ta ló, szó szó ló el jö ve te lét ígér te: „A Párt fo gó pe -
dig, a Szent lé lek, akit az én ne vem ben küld az Atya, ő ta nít majd meg ti te ket
min den re…” (Jn 14,26) Hús vét után öt ven nap pal „el jött a pün kösd nap ja, zú -
gás tá madt az ég ből” és „ket tős tü zes nyel vek” (Ká ro li-for dí tás) száll tak le a je -
len lé vők re. „Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel…” (Ap Csel 2,1–4) „Ez az a nap,
mit az Úr szer zett né künk.” (GyLK 751) Lu ther sze rint: „Is ten sé gé re néz ve a
Szent lé lek az Atyá tól és a Fi ú tól el vá laszt ha tat lan is te ni lé nyeg. Szá munk ra azon -
ban Vi gasz ta ló a ne ve; ő ar ról biz to sít, hogy bű ne ink meg van nak bo csát va,
a ha lál meg halt, az ég meg nyílt, és Is ten ránk mo so lyog.” Mert „ma ga a Lé lek
tesz bi zony sá got a mi lel künk kel együtt, hogy Is ten gyer me kei va gyunk” (Róm
8,16; LK). A Szent lé lek a Krisz tus ban va ló élő hi tet te remt ben nünk, s „Jé zus
Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet for rá sa”. (GyLK 699) Ő kér -
di ta nít vá nya i tól: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Pün kösd hét fő igé jé ben Pé -
ter így fe lel: „Te vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia.” (Mt 16,15.16) Pál ma ezt üze -
ni: „A ke gyel mi aján dé kok kö zött ugyan kü lönb sé gek van nak, de a Lé lek ugyan -
az.” „A Lé lek meg nyil vá nu lá sa pe dig min den ki nek azért ada tik, hogy hasz nál -
jon ve le.” (1Kor 12,4.7) A kö vet ke ző, nem hét köz na pi igék ta nú sít ják, meg lett
e jé zu si szó: „…erőt kap tok, ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz -
tek Je ru zsá lem ben, egész Jú de á ban és Sa má ri á ban, sőt egé szen a föld vég ső ha -
tá rá ig.” (Ap Csel 1,8) Je ru zsá lem ben a gyü le ke zet Is tent imád ta, s „amint kö -
nyö rög tek, meg ren dült az a hely…, meg tel tek mind nyá jan Szent lé lek kel, és bát -
ran hir det ték az Is ten igé jét” (Ap Csel 4,31). Sa má ri á ban Fü löp Krisz tust hir -
det te, s ott be fo gad ták az Is ten igé jét. Pé ter s Já nos is „le men tek, és imád koz -
tak ér tük… Ak kor rá juk tet ték a ke zü ket, és ré sze sül tek a Szent lé lek aján dé ká -
ban.” (Ap Csel 8,15.17) Majd Pé ter ar ról szá molt be az apos to lok nak, mi ként tér -
tek meg Cé zá reá ban a po gá nyok: „Ami kor el kezd tem be szél ni, le szállt rá juk
a Szent lé lek, aho gyan ránk is le szállt kez det ben.” Hall ga tói di cső í tet ték az Urat.
„Ak kor a po gá nyok nak is meg ad ta Is ten a meg té rést az élet re.” (Ap Csel
11,15.18) „A ta nít vá nyo kat pe dig An ti ó khi ában ne vez ték elő ször ke resz tyé nek -
nek”, ahol Bar na bás s Pál „egy tel jes esz ten de ig dol goz tak együtt a gyü le ke zet -
ben” (Ap Csel 11,26). Ko rint hus ban Pál előbb a zsi dók előtt tett bi zony sá got,
„hogy Jé zus a Krisz tus”. Ami kor el le ne sze gül tek, ezt mond ta ne kik: „Mos tan -
tól fog va a po gá nyok hoz me gyek.” (Ap Csel 18,5.6) „Mennyi po gány vár még a
hí vó szó ra – / Gyűjtsd össze né pe det, Szent lé lek Is ten!” (EÉ 245,3) 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ 
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VASÁRNAP

19.05 / Du na Tv
Te réz anya – A sze gé nyek
szolgá ló ja
(olasz–spa nyol–an gol élet raj -
zi drá ma, 2003) (91')
1. rész
Fab ri zio Cos ta al ko tá sa egy -
szer re ta nul sá gos és pél da ér -
té kű tör té net fi a ta lok nak és
el gon dol kod ta tó mű min den
em ber szá má ra. Te réz anya
erős hi te és cso dá la tos éle te
fon tos üze ne tet hor doz az
ön fel ál do zás ról, a ki tar tás ról,
a hit ere jé ről és az élet ér tel -
mé ről.

HÉTFŐ

12.23 / Kos suth rá dió
Val lá sok, szo ká sok, ta va szok
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
13.50 / m1
Ping vi nek ván dor lá sa
(fran cia do ku men tum film,
2005) (85')
17.05 / Kos suth rá dió
A Szent lé lek ben nünk van
Be szél ge tés Hor to bá gyi Ci rill
szer ze tes sel
18.03 / Kos suth rá dió
Pün kösd a nép mű vé szet ben
18.45 / Du na Tv
Kék pil lan gó
(ka na dai–an gol film drá ma,
2004) (97')
18.50 / PAX
Pün kösd (val lá si
is me ret ter jesz tő mű sor)

KEDD

9.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A Boly ki Bro thers
12.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
A Bu da fo ki Doh ná nyi 
Ze ne kar hang ver se nye
13.00 / PAX
Raffay Sán dor (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (36')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A ma gyar nyelv tö -
rök kap cso la tai
21.00 / m2
Vég ze tes té ve dés (ame ri kai
film drá ma, 2006) (87')
21.10 / Du na Tv
Roncs film
(ma gyar já ték film, 1992) (89')
23.50 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón (ma -
gyar ze nés film, 2007) (50') Fel -
lép a Szil vásy Gipsy Folk Band

SZERDA

7.10 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A szar va si evan gé li kus 
Új temp lom
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Jo han nes Brahms
21.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
21.40 / Du na II. Au to nó mia
Sin ko vits Im re a mi kép er -
nyőn kön (ma gyar do ku men -
tum film, 2001) (73')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: h-moll con cer to 
Gi u sep pe Tor el li d-moll
hege dű ver se nye nyo mán 
BWV. 979.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 31-étől június 7-éig

CSÜTÖRTÖK

15.05 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi fel vé tel) (38')
Az Evan gé li um Szín ház 
elő adá sa
16.25 / Du na Tv
Tri a no ni meg em lé ke zés 
Ka pos vár ról
19.35 / Bar tók rá dió
A Bee tho ven kvar tett hang -
ver se nye
20.30 / Kos suth rá dió
80. ün ne pi könyv hét és 8.
gyer mek könyv na pok
Köz ve tí tés a bu da pes ti 
Vö rös mar ty tér ről
21.40 / Du na Tv
Tri a non le gen dái (ma gyar
do ku men tum film, 2005) (26')
00.20 / m1
Kon cer tek az A38 ha jón
(ma gyar ze nés film, 2007) (50')
Fel lép a Har csa Ve ro ni ka 
Qu ar tet

PÉNTEK

9.45 / PAX
Dr. Gyök össy End re
(port ré film) (28')
11.00 / Vi a sat His to ry
Rom ero – Egy ér sek ha lá la
(né met do ku men tum film,
2003)
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban min den kor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
15.10 / m2
Az or szá gunk há za
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2008) (20') 
1. rész
22.55 / Du na Tv
Csa lá dom tit kai
(ame ri kai–né met–bel ga film -
drá ma, 2004)
(111')
24.00 / Bar tók Rá dió
El múlt Zsám bék Jazz Ope nek
leg ja va
A Ga dó Gá bor-trió kon cert je

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A csi tá ri he gyek alatt…
13.05 / Kos suth rá dió
A svéd gyu fa
Cse hov bűn ügyi tör té ne tét
rá di ó ra al kal maz ta Sza ko nyi
Ká roly
13.28 / Bar tók rá dió
Ka ma ra hang ver seny Men -
dels sohn mű ve i ből
18.45 / Bar tók rá dió
Elő adá sok a ze né ről
Egy is me ret len ope ra – Er kel
Fe renc: Bánk bán
18.45 / m2
A tánc le gen dá ja (25')
21.40 / Du na Tv
A ru ha (hol land film drá ma,
1996) (103')
23.15 / m1
Eu ró pa, Eu ró pa
(né met–fran cia–len gyel film -
drá ma, 1990) (109')

VASÁRNAP

10.00 / Du na Tv
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Bu da pest-Bé kás me -
gyer ről (60') Igét hirdet Sipos
Aba Álmos lelkész.
10.30 / m1
Egy há zi na ptár
10.40 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.00 / Bar tók rá dió
A ter mé szet me ló di ái
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
An na von Köln: Je ri kó ró zsá ja
23.20 / Du na Tv
A ci pő
(fe ke te-fe hér lett–né met
filmdrá ma, 1998) (83')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

Va sár nap
Ami kor el jött a pün kösd nap ja, és a ta nít vá nyok együtt vol tak ugyan azon a
he lyen, hir te len ha tal mas szél ro ham hoz ha son ló zú gás tá madt az ég ből. Mind -
nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel. Ap Csel 2,1–2.4 (Jn 14,23–27; Ap Csel 2,1–18;
Zsolt 118,1–14) El jött-e már szá mod ra is a „pün kösd nap ja”? Nincs en nél na -
gyobb aján dék: Is ten ben nünk. „…min den vá gyad az Is ten sza va ben ned…”–
ír ta Ba bits. A mennyei tűz éges sen ki min den sze me tet, bűnt éle ted ből, és
he vít sen fel a mennyei sze re tet hő fo ká ra!

Hét fő
Jé zus így szólt: „Nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha nem a bű nö -
sö ket meg té rés re.” Lk 5,32 (Mt 16,13–19; 1Kor 12,4–11; Zsolt 118,15–29)
Nincs kö zünk Jé zus hoz, ha nem té rünk meg tel jes szí vünk kel hoz zá. Ő a bű -
nö sö kért jött, azo kért, „kik el té ved tek az úton” (415. éne künk). Is ten meg -
vál tó sze re te té nek kor lát ja én ma gam va gyok, ami kor eszem ágá ban nincs
bűn bá na tot tar ta ni, gon dol ko dá so mat meg vál toz tat ni. Is ten ma is meg té rés -
re hív min ket: az egyént és a kö zös sé get is. 

Kedd
Is ten le fegy ve rez te a fe je de lem sé ge ket és a ha tal mas sá go kat, nyil vá no san meg -
szé gye ní tet te őket, és Krisz tus ban di a dal mas ko dott raj tuk. Kol 2,15 (Dán 4,32; Ap -
Csel 4,23–31; Ap Csel 6,1–7) Er ről nem sze re tünk be szél ni, agyon hall gat juk a sze -
mé lyes go nosz lé té ről, rom bo ló mun ká já ról szó ló ki je len tést. Úgy is né zünk ki,
hi szen sok szor a ha zug ság, gyű lö let, fé le lem igaz gat, moz gat. De ő azért jött, hogy
le ront sa éle tünk ben az ör dög mun ká ját, fel épít mé nyét. Ki ált ha tunk ma is: Jé -
zus, Is ten Fia, kö nyö rülj raj tunk! Sza ba díts meg a go nosz tól, mert el ve szünk!

Szer da
Is ten or szá ga nem evés és ivás, ha nem igaz ság, bé kes ség és a Szent lé lek ben
va ló öröm. Róm 14,17 (Zsolt 4,8; Ap Csel 8,/9–11/12–25; Ap Csel 6,8–15) Is -
ten or szá ga hét köz na pi va ló ság, nem dé li bá bos val lá sos álom csu pán. Mi mo -
ti vál, mi moz gat; hol van éle tünk köz pont ja, hol dől nek el dol ga ink? A ha -
sunk ban vagy a szí vünk ben? Jé zus erő sen ta ná csol ta, hogy ve gyünk Szent -
lel ket, ne él jünk nél kü le (Lk 24,48–49). A Lé lek gyü möl cse hi te le sí ti is ten -
gyer mek sé gün ket. Min den a gyü möl csért van (Gal 5,22).

Csü tör tök
Jé zus mond ta: „Ami kor a pász tor meg ta lál ja az el té vedt ju hot, bi zony mon -
dom nék tek, job ban örül ne ki, mint an nak a ki lenc ven ki lenc nek, ame lyik nem
té vedt el. Ugyan így a ti mennyei Atyá tok sem akar ja, hogy el vesszen egy is e
ki csi nyek kö zül.” Mt 18,13–14 (1Sám 26,24; Ap Csel 11,1–18; Ap Csel 7,1–16) Ér -
zed-e Is ten fáj dal mát a szí ved ben a ki csi nye kért? Ami kor be töl ti szí vün ket
a kö nyö rü let Lel ke (Zak 12,10), az Örök ké va ló esz kö ze i vé vá lunk a ki csi nye -
kért va ló harc ban, küz de lem ben. Kik a ki csi nyek? A ki szol gál ta tot tak,
meg ve tet tek, rá szo ru lók, vagy is a mag za tok, a szen ve dély be te gek, ci gá nyok,
a meg té vesz tett, agy mo sott if jú ság, min den ki, aki ma gá tól nem tud ki sza -
ba dul ni nyo mo rú sá gos hely ze té ből. Ne „hí vo gas sa tok”, ha nem men je tek! Men -
je tek el azo kért, akik ma guk tól nem tud nak jön ni! (Mt 28,16–20)

Pén tek
Ne gya láz zá tok meg szent ne ve met. (3Móz 22,32) Krisz tus evan gé li u má hoz
mél tó an vi sel ked je tek, hogy meg áll tok egy Lé lek ben, egy szív vel, együtt
küzd ve az evan gé li um hi té ért. Fil 1,27 (Ap Csel 11,19–26; Ap Csel 7,17–29) Is -
ten ne vé re di cső sé get vagy gya lá za tot ho zunk, at tól füg gő en, mi su gár zik ki
be lő lünk kör nye ze tünk re. Ami kor a „temp lo mos” ke resz té nyek is ha zu doz -
nak, plety kál kod nak, lop nak, pa ráz nál kod nak, isz nak, gyű löl köd nek, a „vi -
lág” jo go san ve ti sze münk re, hogy ti is ugyan olya nok vagy tok, mint má sok,
akik nem jár nak temp lom ba. Tu do má sul kell ven ni, hogy a ke resz tény ség,
a Krisz tus kö ve té se va la mi egé szen más, mint ami a vi lág ban van. A vi lág gyű -
lö li a szent sé get, ugyan ak kor csak ez se gít raj tuk, de raj tunk is.

Szom bat
Bű ne im bün te té se utol ért en gem, át te kin te ni sem tu dom őket. Uram, si ess se -
gít sé gem re! (Zsolt 40,13–14) Ha vét ke zik va la ki, van párt fo gónk az Atyá nál:
az igaz Jé zus Krisz tus. 1Jn 2,1 (Ap Csel 18,1–11; Ap Csel 7,30–43) Bű ne ink, mint
a csa hos ku tyák, utá nunk jön nek és be lénk mar nak. A sok há rí tás, el foj tás,
mel lé be szé lés után ide je len ne meg sza ba dul ni. Egyé ni és kö zös sé gi éle tün -
ket is be bo rít ják a bű nök. Lát juk-e, érez zük-e, hogy így nem me het nek to -
vább dol ga ink, ügye ink? Akin bűn ural ko dik, an nak pré di ká lá sa, val lá sos -
sá ga erőt len, hi tel te len, nem so kat ér. Test vér, ki álts a Min den ha tó hoz, Meg -
vál tó hoz tel jes szív vel: Uram, si ess se gít sé gem re! Bo csásd meg bű nö met, hogy
nél kü led él tem, és eb ből sok baj és nyo mo rú ság kö vet ke zett. Kö szö nöm, hogy
ér tem is meg hal tál a ke resz ten. Sza ba dí tá sod ra vá gyom, Uram!

g Sze ve ré nyi Já nos

Új nap – új kegyelem
Bu da pes ti egye te mis ták év zá ró
is ten tisz te le tét ün ne pel jük má -
jus 31-én, pün kösd va sár nap 18
óra kor a Bu da pes ti Evan gé li kus
Egye te mi Gyü le ke zet ben (XI.,
Ma gyar tu dó sok krt. 3.). Szol gál
az Ég Ígé rő gos pel kó rus. 

H I R D E T É S

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) „Ser kenj fel, aki alu szol!”
– A ma gyar evan gé li kus éb re dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20. szá zad ban cí -
mű so ro za tá nak ke re té ben a kö vet ke ző ha vi al ka lom jú ni us 11-én 17 óra kor
lesz a jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban (1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24.). Az al kal mon Ba li kó Zol tán, Scholz Lász ló és Ur bán Er nő éle tét
és szol gá la tát is mer het jük meg kö ze lebb ről. Elő adó: dr. Reuss And rás.

A 20. bu da pes ti Bach-he tet jú ni us 1-jé től 7-éig ren de zik meg a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban. A kon cer tek 19 óra kor kez dőd nek, a be lé pés díj -
ta lan. A mű sor fü zet hoz zá fér he tő a temp lom ban és az Evan gé li kus Or szá -
gos Mú ze um ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). A hét rész le tes prog ram ja
meg ta lál ha tó az in ter ne ten is: http://lu the ra nia.lu the ran.hu/Doc/20BW.pdf

H I R D E T É S


