
b Még so ha ilyen né pes de le gá ci -
ó val nem kép vi sel tet tük ma gun -
kat a né met evan gé li kus egy há -
zi na po kon. A jú ni us 1–5. kö zött
Drez dá ban tar tott 33. Kirchen ta -
gon a hat ezer kül föl di kö zött a
ma gya rok vol tak a leg töb ben:
816 fő re giszt rál tat ta ma gát az

anya or szág ból és még vagy száz
az el sza kí tott te rü le tek ről. De
nem csak a részt ve vők nek, ha -
nem a ren dez vény so ro zat elő -
adó i nak, köz re mű kö dő i nek re -
gisz te ré ben is min den ko ráb -
bi nál több ma gyar ne vet tar tal -
ma zott a több mint két ezer (!)
prog ra mot rög zí tő, 640 ol da las

„mű sor fü zet”. Nem utol só sor -
ban azért, mert az idei Kirchen -
tag ma gá ba ol vasz tot ta a ke let-
kö zép-eu ró pai pro tes táns ta lál -
ko zót is, ame lyet 1991 óta ren -
dez nek meg a ré gi ónk ban.
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„A Szent lé lek Krisz tust hoz za a szí -
vünk be és is mer te ti meg. Fel ger -
jesz ti s a hit ál tal bá tor rá te szi szí vün -
ket Krisz tus hoz. Ahol a Szent lé lek la -
ko zik, ott van min den tel jes ség, le -
gyen az il le tő gyen ge, avagy erős.” 

d Luther Márton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Határtalanul áradó Lélek f 2. oldal
Nemzetiségi oldalak f 4. és 6. oldal
A Kárpát-medence zengő zsoltára f 5. oldal
Mélységből magasságba f 11. oldal
Drezdai képeslapok f 12. oldal
Szólj és hallgass nyelveken! f 12. oldal

„Hi tel te len és Krisz tus ne vé -
hez mél tat lan ke resz tény va -
gyok, ha úgy ké rem más ra a
jó zan ság lel két, mint an nak
bir to ko sa.”

A józanság Lelke f 3. oldal

„Jé zus hív ta őket, in dul tak utá na. A
han gu lat jó volt, ha a ke nyér és a hal
oly kor szű kö sen ju tott is. Mi ért vol -
tak Jé zus mel lett? Egy sze rű en nem
tud ni.”

Jöjj, égi szent láng! f 13. oldal

A re for má ció kez de té nek 2017-ben
ese dé kes öt száz éves ju bi le u mát
meg ün ne pel ni ké szü lő evan gé li kus
egy há zak ban az idei év át fo gó té má -
ja vi lág szer te a sza bad ság. Az idei
pün kösd ün ne pén ez köl csö nöz ak -
tu a li tást Pál apos tol sza va i nak: „Az Úr
pe dig a Lé lek, és ahol az Úr Lel ke, ott
a sza bad ság. Mi pe dig, mi köz ben fe -
det len arc cal, mint egy tü kör ben
szem lél jük az Úr di cső sé gét mind nyá -
jan, ugyan ar ra a kép re for má ló dunk
át az Úr Lel ke ál tal di cső ség ről di cső -
ség re.” (2Kor 3,17–18)

A sza bad sá got éle tünk kül ső fel té -
te lei kö zött tart juk szá mon. Ahogy a
hal nak lét ele me a víz, anél kül meg -
ful lad, mi is úgy érez zük, hogy meg -
ful la dunk, ha nem a sza bad ság le ve -
gő je vesz min ket kö rül. Ezért szün -
te le nül ar ra tö rek szünk, hogy a ben -
nün ket kö rül ve vő vi lág ban meg te -
remt sük a sza bad ság lég kö rét. 

Pál apos tol azon ban nem olyan
sza bad ság ról be szél, amely a kül vi lág -
ban szü le tik. Pál azt mond ja, hogy Is -
ten Szent lel ke ben nün ket for mál át,
és en nek ered mé nye ként lesz majd
mi énk Is ten gyer me ke i nek az a sza -
bad sá ga, amely min den kor füg get len
a kül ső kö rül mé nyek től.

De az apos tol afe lől sem hagy két -
sé get, hogy ez az át for má lás nem
egy kép át fes té sé hez vagy egy kő szo -
bor arc vo ná sa i nak ki sebb-na gyobb
mér té kű át fa ra gá sá hoz ha son lít. Sok -
kal in kább ha son ló ah hoz, ami kor az
agyag ból ki for mált kép lé keny min tát
az elé ge det len szob rász új ra össze -
gyúr ja, és elöl ről kez di a for má zást.
Mert Pál sze rint el kell tűn nie, va ló -
ság gal meg kell hal nia an nak az em -
ber nek, akin a bűn Is ten kép má sát el -
tor zí tot ta, hogy a Szent lé lek érin té se
nyo mán élet re tá ma dó új em be ren ki -
for má lód jon Is ten Fi á nak, Krisz tus nak
a kép má sa. Is ten gyer me kei az ő kép -
má sát vi se lik. Így lesz ré szük di cső sé -
gé ben is, egy re nö vek vő mér ték ben. 

Krisz tus di cső sé gé nek alap ja azon -
ban nem más, mint a min den ko ri
sza bad ság a bűn től. A pün kösd kor ki -
áradt Szent lé lek min de nek előtt er re
tá maszt vá gyat. Ám a Szent lé lek től
el ha gyott em ber kép te len a bűn től
va ló sza ba du lás ra vá gyód ni, hi szen a
bűnt til tott, de an nál kí vá na to sabb
do log nak tart ja. Vá gya nem a bűn te -
len ség, ha nem a bün tet len ség. A
bű nért ki lá tás ba he lye zett is te ni ha -
rag és bün te tés alól sze ret né ki von -
ni ma gát. 

Ezt a vá gyát – ha ra gasz ko dik
még az egy há zi tra dí ci ók hoz – a
Szent lé lek től el ha gyott em ber elő sze -
re tet tel szó lal tat ja meg val lá sos hang -
sze re lés ben. Sőt a teo ló gia egész ar -
ze nál ját kész be vet ni, hogy Krisz tus
ke reszt ha lá lá nak olyan ér tel met ad -
jon, mint ha az – egy jo gi ak tus ként
– csu pán az Is ten előt ti lát ha tat lan
szám lán tö röl né el a vét kei nyo mán
ke let ke zett tar to zá sát. 

Az apos tol azon ban ar ra fi gyel -
mez tet, hogy a Szent lé lek – bár két -
ség te le nül köz ben já rónk Is ten előtt
– ép pen az zal esz köz li ki a ke gyel met,
hogy Krisz tus ke reszt ha lá lát az éle -
tünk ben te szi bűn tör lő fő pa pi ál do -
zat tá. A Zsi dók hoz írt le vél ép pen ab -

ban lát ja a kü lönb sé get az ószö vet sé -
gi fő pap és Jé zus ál do za ta kö zött,
hogy míg az ószö vet sé gi ál do zat
nem volt ké pes el tö röl ni a bűnt ab -
ban, aki ért be mu tat ták, csu pán fe nye -
ge tő kö vet kez mé nyét, az íté le tet füg -
gesz tet te fel, ad dig Krisz tus ál do za -
ta va ló ság gal el tör li a bűnt azok -
ban, akik hisz nek ben ne. 

Ez úgy megy vég be, hogy a Szent -
lé lek kö zös ség be hoz min ket lé lek ben
a bű ne in kért szen ve dő, meg fe szí -
tett Krisz tus sal, hogy ben sőnk ben –
egé szen az ön ma gunk szá má ra va ló
meg ha lá sig – úgy gyöt rőd jünk ko ráb -
ban kí vá na tos nak tar tott bű ne ink
mi att, ahogy Krisz tus gyöt rő dött
mi at tuk a ke resz ten, a ha lált is meg -
íz lel ve. Mert csak a ha lál nak ez a lé -
lek ben – Krisz tus ha lá lá ban el me rül -
ve, ben ne va ló ság gal meg ke resz tel -
ked ve – tör té nő íz le lé se ké pes a
bűnt el tö röl ni ben nünk, és nem úgy,
hogy csu pán az Is ten előt ti kép zelt
szám lán nul láz za le adós sá gun kat. Ez
azért lé nye ges, mert csak a bűn ben -
nünk va ló el tör lé se után, a Szent lé -
lek ál tal lé lek ben fel tá mad va le he tünk
Krisz tus hi te les kép má sá vá és di -
cső sé gé nek ré sze sé vé.

Ezer szer jaj az egy ház nak, ha a
Szent lé lek től el ha gyott, a Szent lé lek
mun ká já nak kö vet ke ze te sen el len ál -
ló ke resz té nyek ál tal mű köd te tett
in téz ménnyé me re ve dik. En nek egyik
leg főbb is mer te tő je le, hogy a lel ki
kor mány zás egy re in kább el hal, és az
ar ra el hí vott egyházi vezetők hi va tal -
no kok ká vál nak. A lel ké szek pe dig a
be vá sár ló pult tá deg ra dált ol tár má -
sik ol da lán ál ló, a hí vek meg ren de lé -
sé re dol go zó szol gál ta tók ká. Az ilyen
egy ház ban a jog ve szi át az irá nyí tást,
a Szent lé lek pe dig meg szo mo rod va
vissza hú zó dik. 

Fé lő, hogy egy há zunk már jó ide -
je ezen az úton jár. De ta lán még nem
ké ső, hogy a Szent lé lek ál tal meg ele -
ve ní tett evan gé li um fé nyé ben meg -
ta lál ja a vissza ve ze tő utat a Lé lek kor -
mány zá sa alá.

A szerző evangélikus lelkész, lapunk
A vasárnap igéje rovatának vezetője

Hol a sza bad ság?
g Vég he lyi An tal

„Ezer szer jaj az egy ház nak,
ha a Szent lé lek től el ha -
gyott, a Szent lé lek mun ká -
já nak kö vet ke ze te sen el -
len ál ló ke resz té nyek ál tal
mű köd te tett in téz ménnyé
me re ve dik. En nek egyik
leg főbb is mer te tő je le, hogy
a lel ki kor mány zás egy re
in kább el hal, és az ar ra el -
hí vott egyházi vezetők hi -
va tal no kok ká vál nak.

b A Veszp ré mi Egy ház me gye gyü -
le ke ze tei nagy te rü le ten, több -
nyi re ma rok nyi kö zös sé gek ben,
hu szon hat anya gyü le ke zet ben
élik meg hi tü ket. Pol gár di Sán -
dor es pe res mun ka tár sa i val
együtt azért szer ve zi meg két -
éven te a Veszp rém me gyei evan -
gé li kus ta lál ko zót, hogy a me -
gyé ben élő hit test vé rek be szél -
ges se nek, kö zö sen gon dol koz za -
nak az egy ház ügyé ről. A kö -
szön tők, a fó rum- és pó di um be -
szél ge té sek bő sé ges le he tő sé get
ad tak múlt va sár nap ezen az
im már har ma dik ta lál ko zón is,
ame lyet a „Mert ahol a kin csed
van, ott lesz a szí ved is” (Mt
6,21) mot tó val hir det tek meg.

3. Veszp rém me gyei találkozó

f Folytatás a 3. oldalonF
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33. evangélikus egyházi napok
„Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Mt 6,21)

Nagyon ott voltunk!

f Összeállításunk a 7–9. oldalon

„A Lé lek ma is fel kí nál ja ne künk az ének lés re, ün nep lés re kész te -
tő gyü möl cse it, a pün kös di ér ték ren det: a sze re te tet, az örö met,
a bé kes sé get, a tü rel met, a szí ves sé get, a jó sá got, a hű sé get, a sze -
líd sé get, az önmegtartóztatást. Le het en nél fon to sabb, szük sé ge -
sebb, ér té ke sebb kí ná lat?”

Pün kös di ér ték ren dünk hon fog la lá sa f 5. oldal
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A tör té net, amely ből tex tu sunk va -
ló, egy részt na gyon tá vol áll a mi mai
kö rül mé nye ink től, más részt vi szont
még is rend kí vü li mó don em lé kez tet
ben nün ket az egy ház min den ko ri
hely ze té re.

A vá lasz tott nép úton van az ígé -
ret föld je fe lé. Fá rasz tó ván dor lá suk
köz ben szem be for dul nak Mó zes sel
és Is ten nel, és hely ze tü kért – az
éhe zé sért, a szom jú sá gért – Mó -
zest, sőt ma gát Is tent hi báz tat ják.
Vissza vá gyód nak Egyip tom ba. Zú go -
ló dá suk kal Mó zest két ség be ej tik, és
ő fel ad ja a har cot. Ki ön ti szí vét Is ten
előtt. Ha lá lo san el fá radt, és nem
tud ja to vább vál lal ni a szol gá la tot. Is -
ten ek kor ad ja ne ki a pa ran csot,
hogy vá lasszon ma ga mel lé het ven
fér fit, akik, ami kor a Lé lek meg -
nyug szik raj tuk, se gít sé gé re lesz nek.
Ennyi hát tér is me ret fel tét le nül szük -
sé ges a hely zet meg ér té sé hez. Így lát -
ha tó vá lesz a kü lönb ség is.

Ben nün ket Is ten fi zi kai ér te lem -
ben nem in dít ván dor út ra. Túl va -
gyunk az Ótes ta men tum idő sza kán.
Túl va gyunk azon az időn, ami kor Jé -
zus, az Is ten Fia itt járt a föl dön, és
túl va gyunk azon az időn is, ami kor
pün kösd még csak re mény ség tár gya
volt. Ezért egé szen más a hely ze tünk.
Még is van va la mi meg döb ben tő azo -
nos ság. Még pe dig az, hogy a föl dön
küz dő egy ház ban ben nün ket is oly
gyak ran fe nye get a meg fá ra dás, az el -
csüg ge dés kí sér té se. 

Hány szor meg tör té nik, hogy a ve -
ze tés sel meg bí zot tak azt mond ják:
nem bí rom to vább! Meg fá radt tiszt -
ség vi se lők, tes tü le tek, ta lán egy egész
pres bi té ri um is azt mond ja: mi ezt
nem bír juk to vább. Ilyen kor haj la mo -
sak va gyunk ar ra, hogy a hely zet

meg ol dá sát csak új sze mé lyek szol -
gá lat ba ál lá sá tól re mél jük. Új lel -
kész, új pres bi te rek, új em be rek kel -
le nek! 

Ez zel szem ben igénk ép pen ar ra
ta nít – és pün kösd kor ért se meg, je -
gyez ze meg és ve gye ko mo lyan az
egy ház né pe! –, hogy Is ten Lel ke ké -
pes az öreg, ki szá radt cson to kat is
meg ele ve ní te ni. Is ten nem fi a tal em -
be re ket ál lít Mó zes mel lé, és nem
vált ja le Mó zest sem, ha nem a Lé lek
fris sí tő ere jét ígé ri ne kik. Ez az ígé -
ret ne künk is szól! A Szent lé lek meg -
újí tó ere jét ma sem ta gad ja meg
azok tól, akik ké rik tő le.

Ez a mi re mény sé günk is. Is ten
igé je – ezen az ün ne pen leg alább is –
nem a sze mé lyi ál lo mány le cse ré lé sé -
vel fe nye get, ha nem a meg fá rad tak nak
ígér új erőt, új tü zet, új lel ke se dést. Sen -
ki ne higgye, hogy hasz nál ha tat lan, és
sen ki ne higgye, hogy Is ten sze mély -
ze ti po li ti ká ja úgy mű kö dik, ahogy ma -
nap ság a mun ka erő pi ac. Is ten sen kit
nem akar le épí te ni, el bo csá ta ni. Hasz -
nál ni akar ja a ré gi e ket, és meg akar ja
nyer ni az úja kat is. De akár ré gi, akár
új, mind egyi ket a Szent lé lek Úr is ten te -
szi al kal mas sá a szol gá lat ra. És be lő -
lük lesz nek a mai Mó ze sek és se gí tő -
ik. De ezt egye dül Is ten ad ja.

Test vé rek! Ne bíz za tok sem mit a
vé let len re! Ne gon dol já tok, hogy
majd ma gá tól hely re jön! Har col ja tok!
Ha kell, Mó zes mód ján. Vall já tok
meg csüg ge dé se te ket; vall já tok meg
el esett sé ge te ket! De higgyé tek, hogy
Is ten nem dob fél re sen kit, ha nem
min den kit hasz nál ni akar. Azo kat is,
akik éve ik szá ma sze rint öre gek és
meg fá rad tak, de azo kat is, akik bár
élet kor sze rint fi a ta lok, lé lek ben
azon ban ko ra vé nek.

Van eb ben az igé ben más fon tos
üze net is! Mó zes vég re hajt ja Is ten pa -
ran csát, és ki vá laszt het ven fér fit a nép
vé nei kö zül. A szent sá tor kö ré gyü -
le kez nek, és meg ta pasz tal ják, hogy Is -
ten ígé re te be tel je se dett: kap tak a Mó -
zes ben lé vő lé lek ből, és pró fé tál nak.
De mint ki de rült, a het ven vén kö zül
ket ten a tá bor ban ma rad tak, és ott
pró fé tál nak. Ek kor Jó zsué, az új nem -
ze dék kép vi se lő je ké ri is Mó zest,
hogy tilt sa meg ne kik. Mó zes vá la sza
meg hök ken tő: ne le gyél fél té keny! 

Ben nün ket is szí ven ta lál ez a fi -
gyel mez te tés. Hi szen min ket is meg -
kí sért oly kor az irigy ség, ami kor azt
lát juk, hogy más hol is fúj a Lé lek sze -
le, vagy ta lán ép pen azzal kell szem -
be sül nünk, hogy a mi vi tor lá in kat
nem da gaszt ja a szél. Ilyen kor szin -
te reflex sze rű en ke res sük a ki fo gá so -
kat, hogy „lel ket len sé gün ket” ment -
sük. Oly kor még Jó zsué fél té keny sé -
ge is fel hor gad szí vünk ben. 

Pe dig ezen a pün kös dön ezt a lec -
két kap tuk fel ada tul: meg kell ta nul -
nunk, hogy a Lel ket sen ki meg nem
köt he ti. Az apos to lok, a re for má to -
rok is meg ta pasz tal ták, ne künk is el
kel le ne is mer nünk, hogy Is ten Lel ke
na gyobb Úr a mi szí vünk nél. És nem
áll meg, ami kor ki tesszük ne ki a
stop táb lát ön zé sünk vagy ép pen ön -
ér ze tes ke dé sünk mi att. Ne nyug ta la -
nít suk ma gun kat az zal, med dig en -
ge di Is ten Szent lel ké nek tü zét ter jed -
ni. In kább azért imád koz zunk, hogy
kö zöt tünk is mun kál kod jék! Hogy
gyü le ke ze te ink ben han goz zék egy re
több he lyen a fi a ta lok friss val lás té -
te le, han goz zék bölcs és tűz be jött
öre gek igaz és őszin te sza va.

Ez az ószö vet sé gi tör té net azon ban
túl is mu tat ön ma gán. Ép pen az zal,

ami még nem le het ben ne. Mert vi -
lá gos sá lesz be lő le, hogy bár a Szent -
lé lek mun kál ko dott már az egy ház
szü le tés nap ját el ho zó pün kösd előtt
is, Mó zes vá gya – bár csak az egész
nép pró fé ta len ne! – még is csak ak -
kor tel je se dett be. Hi szen új szö vet -
sé gi ér te lem ben a pró fé tá lás a Jé zus
Krisz tus ról szó ló ta nú ság té telt je len -
ti. Mó zes még csak vá gyott ar ra,
hogy min den ki pró fé ta le gyen. Az
apos to lok meg ta pasz tal ták, hogy
akik meg kap ták a Szent lé lek aján dé -
kát, mind nyá jan pró fé ták ká le het tek.
Pün kösd ma is ezt je len ti: min den ki
pró fé ta le het, vagy is ta nús kod hat
Jé zus ról, és szol gál hat ja őt.

Mi nem a Jor dá non túl ra ké szü lünk,
ben nün ket a meg ígért örök or szág vár.
De ezen az úton mi is el-el fá ra dunk,
ránk is le sel ke dik a csüg ge dés ve szé -
lye. S ép pen ak kor kell leg in kább a
Szent lé lek Úr is ten se gít sé gét kér ni,
ami kor gyen gék, el eset tek, meg fá -
rad tak va gyunk, ami kor ta lán még a
célt is el ve szí tet tük te kin te tünk elől. 

Test vé rek! Nem ép pen most va -
gyunk eb ben a hely zet ben? Kö nyö rög -
jünk hát az új já te rem tő Szent lé lek ál -
dá sá ért!

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Di csé rünk, ir gal mas Is -
te nünk, hogy nem hagy tad ma gá ra
né pe det, ha nem el küld ted Szent lel ke -
det. Ké rünk, ál ta la te remts ben nünk
erős hi tet, há lás sze re te tet és ör ven -
de ző re mény sé get, hogy nap ról nap -
ra meg újul va egé szen a ti e id le gyünk,
és a hoz zád va ló hű ség ben mind vé gig
meg áll junk, a mi Urunk Jé zus Krisz -
tus ál tal. Ámen.
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Ha tár ta la nul ára dó Lé lek
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Jö vel, te rem tő Szent lé lek!
Ün ne pet adó Csen des ség és Öröm -

for rás! Kö szön jük ne ked ün ne pe ink
bé ké jét és nyu gal mát! Bi zony, gyak ran
azon kap juk raj ta ma gun kat, hogy
mennyi re pö rög az éle tünk, és las san
már ün ne pel ni is el fe lej tünk. Ün ne -
pel ni egy mást is, de leg fő kép pen té -
ged. Döb bents rá, hogy min den egy -
há zi ün nep ar ra em lé kez tet, amit is -
te ni ha tal mad dal, irán tunk va ló nagy
sze re te ted ből ér tünk tet tél!

Jö vel, te rem tő Szent lé lek!
Ál ta lunk gyak ran el ha nya golt Ha -

ta lom! Be lát juk, hogy kü lö nö sen a te
nagy tet te id ről em lé ke zünk meg
ne he zen, és ke ve set tö rő dünk az zal,
amit ér tünk cse lek szel; ezért add,
hogy ész re ve gyük rej tett és min de -
nek re rá mu ta tó mű kö dé se det! Nézd
el ne künk, hogy egy há zi ün ne pe ink
so rá ban is oly ke ve set szá nunk ar -
ra, hogy áld junk mind azért, amit
Lel ked mun kál kö zöt tünk és ben -
nünk! Ne en gedd, hogy csak ak kor
ejt sünk szót ró lad, ami kor pün kösd
ün ne pe van, és hogy ha tal ma dat ma -
gunk ban csak pün kös di ki rály ság -
ként él jük meg!

Jö vel, te rem tő Szent lé lek!
Biz ta tó Aján dé ko zó! Ké rünk, pün -

kös död em lé kez tes sen ar ra, hogy te
az ígé re te i det min dig meg tar tod!
Hogy nem hagysz min ket ma gunk -
ra ár ván, ahogy fé lel mek kel te li ta nít -
vá nya i dat sem en ged ted be le ra gad -
ni a sa ját két ség be esé sük be, ha nem
ki árad tál rá juk, láng nyel vek kel fé nye -
sí tet ted és me le gí tet ted sor su kat.
Kö szön jük meg aján dé ko zott sá gun -
kat, hogy meg szü le tő egy há zad ol tal -
má ba vet tél min ket, amely nek se gít -
sé gé vel és ke re tei kö zött meg újí tod
a ve lünk va ló szö vet sé ge det és mind -
annyi unk éle tét!

Jö vel, te rem tő Szent lé lek!
Ve ze tő Út mu ta tónk! Ké rünk, se -

gítsd kö zös sé ge in ket és segíts minket
ma gunkat is a tisz tán lá tás ra, a he lyes
és igaz is ten- és em ber is me ret re és
ar ra, hogy olyan nak lás sunk té ged,
ami lyen va ló já ban vagy! Aján dé -
kozz meg az zal, hogy ne csak fol toz -
ga tott, át fes tett, ha nem egé szen új -
já te rem tett éle tünk le hes sen ben ned!
Add, hogy ne ne he zít sük meg ben -
nünk és ér tünk vég zett mun ká dat, és
hogy ne kés lel tes sük ál dá sa i dat! Kü -
lö nö sen is ké rünk azo kért a kon fir -
man du so kért, akik az or szág szá mos
gyü le ke ze té ben ezen az ün ne pen
tesz nek bi zony sá got meg erő sí tett
hi tük ről! Táp láld őket és kö zös sé ge -
ink jö vő jét a ró lad szer zett is me re -
tek kel, az el kö te le zett, nagy ko rú és
eköz ben gyer me ki en bí zó hit tel és jó -
sá god mi nél gya ko ribb meg íz le lé sé -
vel! Adj gyü le ke ze te id nek egy há -
zad szü le tés nap ján igazi nö ve ke -
dést!

Jö vel, te rem tő Szent lé lek!
Az erő, a sze re tet és a jó zan ság Lel -

 ke! Bi za lom mal kö nyör günk hoz -
zád sze ret te in kért kö zel ben és tá vol -
ban. Adj né pünk nek és min den nép -
nek lel ki fel éb re dést! Jö vel, te rem tő
Szent lé lek!

Éle tünk Hor do zó ja! Éb ressz ben -
nünk szom jú sá got ma gad után!
Mun kál kodj ben nünk to vább is, és
szen telj meg min ket egé szen! Jár ja át
egész lé nyün ket meg tisz tí tó, új já te -
rem tő erőd! Ta níts min ket há lát ad -
ni azért, amit már el vé gez tél az éle -
tünk ben! És add a te mennyei erő det,
azt az iga zi új éle tet, amelynek nem
lesz vé ge ak kor sem, ha utol sót dob -
ban a szí vünk, és le fog ják a sze -
mün ket!

Jé zu sért ké rünk, hall gass meg min -
 ket. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Más fél hó nap ja térd mű té ten es tem
át. Nem gon dol tam vol na, hogy en -
nek az ese mény nek va la ha is li tur gi -
kus mon da ni va ló ja lesz szá mom ra. 

Két nap pal a mű tét után meg lá to -
ga tott a gyógy tor nász, és el kezd te
meg ta ní ta ni az el ső gya kor la to kat. A
jól si ke rült mű tét még ke vés, hi á ba
a se bész ki vá ló szak ér tel me, ha nem
ta nu lom meg a moz gás sza bá lya it,
nem is me rem meg a lá bam mű kö dé -
sé nek kor lá ta it és le he tő sé ge it, ha
nem jö vök rá, hogy mennyi min dent
tud nék ve le ten ni, amit ed dig nem
tet tem. Mind eh hez azon ban kell a
gyógy tor na – sok-sok gya kor lás sal. 

S láss cso dát, a gyógy tor na ha tott,
már a leg egy sze rűbb moz du lat sor
pró bál ga tá sa után talp ra áll hat tam,
új ra jár ni tud tam. Bár man kó kel lett
hoz zá, de már nem vol tam hely hez
köt ve. Nap mint nap fe dez tem fel
olyan moz du la to kat, ame lye ket az -
előtt vagy nem is mer tem, vagy nem
mer tem megtenni, s bár még nem
mond ta ki az or vos, hogy „gyó gyul -
tan tá voz hat”, ér zem, hogy már sok -
kal jobb a hely zet, mint az ope rá ció
előtt volt. Nem csak a ter he lés nő nap
mint nap, nem csak a fá rad sá gos gya -
kor la tok vár nak rám, ha nem az egy -
re na gyobb sza bad ság, a moz gás ed -
dig nem is mert ér zé se.

Ere de ti leg csak azt akar tam, hogy
ne fáj jon a tér dem. Ma már tu dom,
hogy ez ke vés. Sok kal töb bet kap ha -

tok, sok kal több vár rám, ha vé gig csi -
ná lom. Ke ve set vár tam, so kat kap -
tam, és még nem va gyok a vé gén. 

A ta nul ság egy sze rű: mo zog ni
kell, ki kell pró bál ni, de köz ben te kin -
tet tel kell len ni a szak em be rek és a
ha son ló ci pő ben já rók ta pasz ta la ta
nyo mán fel ál lí tott já ték sza bá lyok ra.
Az el ső lé pés még bá tor ta lan. Az után
jön a gya kor lás, és meg jön ve le a bá -
tor ság. Le het hely ben to pog ni, to -
tyog va túl biz to sí ta ni, a biz ton ság
ked vé ért csak fél gőz zel po rosz kál ni,
ké nyel me sen mi ni mál prog ra mot csi -
nál ni, de nem ér de mes. Ne ki fe szül -
ni, ki pró bál ni, tor náz ni, gya ko rol ni!
Ez zel ki nyí lik a vi lág, és sza ba dabb,
moz gé ko nyabb, ru gal ma sabb az em -
ber, mint ko ráb ban. A se bész nem
azért fen te a kést, hogy a be avat ko -
zás után még rosszabb vagy ugyan -
olyan le gyen. Azért vet te kéz be a szi -
két, hogy el tá vo lít sa a le tört, le sza kadt
da rab ká kat, és le he tő vé te gye a sza -
ba dabb, ha té ko nyabb, tel je sebb moz -
gást.

A li tur gi kus meg úju lás kí sér le te
so kak szá má ra olyan volt, mint a se -
bé szi be avat ko zás. Volt, aki nem
akar ta a mű té tet, volt, aki félt a fáj -
da lom tól és az eset le ges vesz te ség től.
Volt, aki nek fájt, és volt, aki re mény -
ke dett. De itt is igaz: nem a vá gás volt
az ope rá ció cél ja. Még csak nem is az,
hogy el tá vo lít sunk va la mit, ami már
le tört, le sza kadt, vagy nem mű kö -

dött. A fel adat az volt, amit Prőh le
pro fesszor úr így fo gal ma zott meg:
meg kell ten ni azt a lé pést, ame lyet
a hat va nas évek ben nem te het tünk
meg, hisz kor lá to zott volt a moz gás -
te rünk. A cél el ső sor ban az, hogy a
kor rek ció, a gyógy tor na, majd a gya -
kor lás nyo mán rá jöj jünk, hogy több -
re va gyunk ké pe sek, vissza nyer het -
jük egész sé gün ket, fel sza ba dul tab ban
mo zog ha tunk. Mi énk az a tér, ame -
lyet az egy ház év szá za dok so rán lét -
re ho zott, ame lyet a lu the ri re for -
má ció kor ri gál va ki szé le sí tett. Az
év szá za do kon át tar tó le épü lés, sat -
nyu lás, be szű kü lés, moz gás kor lá to -
zott ság után a 20. szá zad két lé pés -
ben már vissza ta lált a lu the ri is ten -
tisz te let gaz dag sá gá hoz. De ven ni kell
a bá tor sá got ah hoz, hogy meg is -
mer jük a le he tő sé ge ket, ki pró bál -
juk a moz gás te ret, be gya ko rol juk az
új moz du la to kat. 

Ma nem az a kér dés, hogy ré gi
vagy új li tur gi át hasz ná lunk-e. Nem
is az, hogy mennyi re si ke rült az
eset leg fáj dal mas nak tű nő be avat ko -
zás. Ma az a kér dés, hogy haj lan dók
va gyunk-e ki pró bál ni, gya kor lás sal el -
sa já tí ta ni a lát szó lag újat vagy a ré git,
de még is alig is mer tet. Be le kell
men ni a kí sér let be, a pró bá ba. El kell
kez de ni fel fe dez ni a meg nyí ló vi lá got. 

Itt azon ban nem egy sze rű en tor -
ná ról, ha nem gyógy tor ná ról van szó:
nem a moz gás, a fel fe de zés, a gya kor -

lás fel ada tá ról, ha nem a gyó gyí tó
moz gás, a gyó gyí tó fel fe de zés és a
gyó gyí tó gya kor lás fel ada tá ról. Sok a
seb, sok a me rev ség, sok az egész sé -
ges nek nem mond ha tó gya kor lat.
A gyógy tor na idő- és ener gia igé -
nyes. Tü rel met fel té te lez, és jó in du -
la tú nyi tott ság és be fo ga dó kész ség
után ki ált. 

A gyógy tor na egyik esz kö ze a ki -
pró bá lás. Tu da to san, óva to san, meg -
fon tol tan ki pró bá lom azo kat a moz -
du la to kat, ame lye ket nem is mer -
tem, vagy nem mer tem meg ten ni. A
li tur gia egy-egy ele mé nek meg is -
me ré se, a szó szo ros ér tel mé ben va -
ló el sa já tí tá sa nem el mé le ti fel adat.
Nem le het író asz tal nál el vé gez ni.
Ki  kell pró bál ni, gya ko rol ni kell. S ak -
kor ki de rül, hogy az, amit ide gen nek,
fur csá nak és ér tel met len nek ta lál -
tunk, meg te lik tar ta lom mal, ter mé -
sze tes nek tű nik, sa já tom má vá lik. 

Er re kí nál ki vá ló le he tő sé get a
kö vet ke ző mun ka év nek a Nyugati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let ben most
ké szü lő ve zér fo na la a ta nu lás ról,
azon be lül az is ten tisz te let meg ta nu -
lá sá ról. Ez a „gyó gyí tó tor na” a cél -
ki tű zé se a Ré gi-új li tur gi kus sa rok
nem rég kez dett új so ro za tá nak. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Gyógy tor na és li tur gia
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK
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Szol ga tár sak, mun ka tár sak őszin te
lel ke se dés sel új sá gol ták jó tíz hó nap -
pal ez előtt, hogy az in ter ne ten el in -
dul egy köz éle ti por tál, mely nyíl tan
vál lal ja a ke resz tény ér té kek meg je -
le ní té sét. 

Mint az ör vény, úgy so dort ma -
gá val a lel ke se dés: vég re egy kez de -
mé nye zés, mely mi nő ség ről és szak -
mai hoz zá ér tés ről ta nús kod hat az
on-line ke resz tény mé di u mok kö -
zött! Ki fe je zet ten tet szett a meg fo -
gal ma zott szer kesz tő sé gi fi lo zó fia,
a fel vál lalt ke resz tény iden ti tás, az
új ság írói sem le ges ség mí to szá nak
ro vá sá ra a be is mert el fo gult ság.
Dí jaz tam a po li ti kai pár tos ko dás tól,
pénz ügyi, ha tal mi ér dek kö rök től
va ló, a fe le ke ze ti be fo lyás sal szem -
ben bát ran meg val lott és fenn tar tott
füg get len sé get. Íme egy on-line fe -
lü let, egy kom mu ni ká ci ós köz tér,
ahol sza ba don, nyíl tan, fe le ke ze ti
ha tá ro kat át lép ve ta lál koz hat nak a
hí vők egy más sal, hogy kö zö sen ér -
te kez ze nek, gon dol koz za nak, al -
kos sa nak, lét re hoz za nak szel le mi,
lel ki ér té ke ket – a sem per re for man -
da ér tel mé ben. 

Mi ta ga dás, nem ol vas hat juk
gyak ran az aláb bi, hit val lás sze rű
meg fo gal ma zást: „Szer kesz tő sé günk
tag jai kü lön fé le egy há zak ból va lók,
szá munk ra a kö zös teo ló gi ai ke re tet
az egye te mes apos to li hit val lás je len -
ti. »A lé nye ges dol gok ban egy ség, a
ke vés bé lé nye ge sek ben sza bad ság, de
min de nek ben sze re tet« el vét vall juk.”

A lel ke se dés le csen gé sé vel az
őszin te kí ván csi ság is meg fo gal ma -
zó dik az em ber ben: tar ta ni tud ja
ezt a por tál? Az el ső hó na pok ban
úgy tűnt, hogy igen, de az tán egy re
in kább erőt vett raj tam a ké tel ke dés.

Ko runk tech no ló gi ai fej lő dé sé nek
a kö ve té se, a fel zár kó zás a leg fris sebb
újí tá sok hoz ko mo lyan igény be ve szi

az „egy sze rű” em bert, aki nem e di -
gi tá lis kor ban szo ci a li zá ló dott. Az in -
ter net nyúj tot ta le he tő sé gek kel fő -
képp a fi a tal ge ne rá ció él, és több sé -
gük ben ők azok, akik – a tech no ló -
gi á nak kö szön he tő en – nem csak fo -
gyaszt ják a há lón ke rin gő tar tal ma -
kat, ha nem lét re is hoz zák azo kat. Ma
már írat lan sza bály, hogy a por tá lok
úgy ál lít ják elő tar tal ma i kat, hogy
hoz zá juk le hes sen szól ni, „kom men -
tel ni” le hes sen őket. Így lett a kom -
men te lés hob bi sok em ber szá má ra
(hogy drá ga anya nyel vünk fel hí gu lá -
sát pél dáz va so rol jam az an gol ere -
de tű sza va kat). 

Egy fel vi lá go sí tó be szél ge tés al kal -
má val tud tam meg én is, hogy a
hoz zá szó lók cso port já nak ki ala kul
egy sa já tos kom mu ni ká ci ós és fo gal -
mi kul tú rá ja. Nagy re mény ség gel és
el vá rá sok kal te kin tet tek so kan a
kom men te lés le he tő sé gé re, azt vár -
ták tő le, hogy olyan in ter ne tes fó ru -
mok jöj je nek lét re, ahol a részt ve vők
tár sa dal mi és gaz da sá gi nyo más tól
men te sen, egyen lő fe lek ként, ér vel -
ve vi tatják meg kör nye ze tük, tár sa -
dal muk ügyes-ba jos dol ga it. 

Csak hogy ez utó pisz ti kus el kép -
ze lés nek bi zo nyult, ugyan is más
tör tént a va ló ság ban. Lét re jöt tek
fó ru mok, de az em be rek név te le nül
szól tak hoz zá a fel me rü lő té mák hoz,
és ez zel el in dult az el sze mély te le ne -
dés fo lya ma ta. Hi szen ha nem a
sa ját sze mé lyem mel, ne vem mel ját -
szom, ak kor bár mit meg en ged he tek
ma gam nak, túl lép he tem az er kölcs,
eti ka, eti kett és a jó zan ér te lem ha -
tá ra it. Az ese tek több sé gé ben fel erő -

söd tek a szél ső sé ges han gok, min -
den por tá lon, fó ru mon meg je len tek
az ilyen hang adók, és min den tör -
tént, csak jó zan és épí tő disz kur zív
vé le mény- és aka rat kép zés (J. Ha er -
mas) nem. 

Az utób bi hó na pok meg fi gye lé sei
alap ján szo mo rú an azt kel lett meg ál -
la pí ta nom, hogy a kom ment kul tú ra
előbb em lí tett jel leg ze tes je gyei – ke -
resz té nyi cso ma go lás ba búj va – erő -
sen do mi nál nak az em lí tett por tá -
lon. Ter mé sze te sen nem kell a leg -
rosszabb ra gon dol ni, a mo de rá to rok
nem tűr nek al pá ri hang vé te lű be jegy -
zé se ket, de azért az a mód, aho gyan vi -
tá ba száll nak egyes kom men te lők, az
a han gu lat, mely erőt vesz a be jegy zé -
sek ol va só in, erő sen el gon dol kod ta tó.

Fél te ni kezd tem a min de nek ben
sze re tet meg hir de tett el vét. Nyil ván -
va ló, hogy a vi ta út ja nem ró zsa szín
pár nák kal és vi rá gok kal van ki rak va,
hogy meg ne üs se ma gát az, aki
nem tud tal pon ma rad ni. Ér de kes
cse me ge vi szont, ho gyan ké pes a
ke resz tény em ber dia lek ti ku san a
né ző pont ja mel lett ér vel ni úgy, hogy
hi tel te len né ne vál jon a min de nek ben
sze re tet szel le mi sé ge. 

Az iró nia, a ci niz mus, né ha még a
gú nyo ló dás is – mond juk így – „ve -

ze tő po zí ci ót tölt be” ér ve lé si stí lu -
sunk ban, hogy ki rá lyi töb best hasz -
nál jak. És kri ti ku san be kell is mer -
nünk, hogy ez nem mű köd het együtt
ma ra dék ta la nul a min de nek ben sze -
re tet el vé vel. Le gyen bár iro ni kus és
ci ni kus egy-egy be jegy zés, iga zán
ak kor sa jog az em ber lel ke, ami kor
egy más sal el len té tes ér ve ket, a csak
azért is erő sza kos igaz sá gát a Szent -
írás igé i vel tá masz tják alá. Ki nyer?
Aki több igét so rol fel ér ve lé se, gon -
do lat me ne te iga zo lá sá ul? Nem
vissza tet sző sa ját meg győ ző dé sem
mel lett bib li ai igé ket fel vo nul tat ni, az -
zal az el fo gult szent bi zo nyos ság gal,
hogy enyém az igaz ság? Mi az igaz -
ság? Hol az igaz ság?

Nem így kel le ne, ke resz tény test -
vé rek, nem így kel le ne bi zony sá got
ten nünk a sze re tet ről. A szó és a tett
egy sé gé ért ne így hir des sük az evan -
gé li u mot, ne ez a jó zan ér ve lést el uta -
sí tó, ki zá ró la gos ság ra tö rek vő ál la pot
le gyen min den na pi ke nye rünk. 

Por tá lunk egyik cik ke az zal a fo -
hásszal vég ző dik, hogy eresz ked jen
le a Szent lé lek, a jó zan ság lel ke a kor -
mány tag ja i ra, „leg ké sőbb pün kösd -
kor, ha le het”. Kö ve ten dő fo hász
len ne, ha a vé le mény ként meg fo gal -
ma zott cikk nem ci ni ku san kér né a
Lé lek meg ele ve ní tő ere jét. Hi tel te len
és Krisz tus ne vé hez mél tat lan ke -
resz tény va gyok, ha úgy ké rem más -
ra a jó zan ság lel két, mint an nak
bir to ko sa. „Ta nul já tok meg tő lem,
hogy sze líd va gyok és alá za tos szí vű”
– mond ja Jé zus. A sze líd és alá za tos
szív nem tel het el a jó zan ság büsz -
ke sé gé vel, mert tud ja, ki vál tot ta

meg, és ki nek az ér de mé ért kap ta a
Lel ket. 

Szük sé günk van a jó zan ság Lel ké -
re, ta lán ép pen azért, hogy buz gó, ön -
telt ke resz té nyi magabiztosságunk -
kal ki ne sa já tít suk az Igaz sá got, és hi -
tel te len né ne te gyük Krisz tus egy há -
zát. Mert „Ki mér ve min den pá lya /
Meg tölt ve min den lé lek-lám pa, /
Ahol csak úr a lét… / De jaj, sö tét van,
/ Mély sé ges iszo nyú sö tét!” Kü lö nö -
sen most, pün kösd ün ne pén zúg jon
a han gunk, mint a ten ger, hogy a
pün kös di vá ra ko zás be tel je sed jen
éle tünk ben. 

„A zor don tö meg-ár nyék
Né mán zo kog va ke ring ut ja in,
S csak egyet tud és egyet érez…
…Most vá rat la nul vá gyon

meg vo nag lik
és fel zug Is te né hez:
Be telt az idő!
Su ga rat, fényt, szint adj ne künk,
Mert epe dünk! 

Fé nyes ség nél kül oly si vár az élet!
Nagy Al ko tónk, oh mondd ki szent

igé det
Le gyen vi lá gos ság!… 
(…)

És nagy sza vát az Ur – ki mond ja! 

(Dsi da Je nő: Pün kös di vá ra ko zás)

A jó zan ság Lel ke
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

A nyi tó is ten tisz te le ten Itt zés Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let püs pö ke Lk 24,46–49 alap ján
hir det te az igét. Azt mond ta, a vi lág -
nak és az egy ház nak nem a sze -
gény ség a leg na gyobb gond ja. Nem
is az, hogy időn ként nem sze ret nek
ben nün ket, és fogy az egy há zunk. A
baj az, hogy nem is mer jük fel a bűn
ha tal mát, a hi tet len sé get, az Is ten

irán ti bi za lom hi á nyát. Van gyó gyu -
lás, csak el kell is mer nünk, hogy
be te gek va gyunk. Jé zus fel tár ja or szá -
gá nak a tit kát. Mi va gyunk er re a ta -
núk, a mi fel ada tunk a ta nús ko dás. 

A kö szön té sek és a nyug ál lo mány -
ba ké szü lő Itt zés Já nos bú csúz ta tá sa
után egy há zunk je le né ről, jö vő jé ről,
ér té ké ről, az evan gé li kus iden ti tás tu -
dat ról, a tár sa da lom ban va ló rész vé -
te lünk ről dis pu tál tak, és hi tük ről is
val lot tak a fó rum be szél ge té sen  (ké -
pün kön) a meg hí vot tak.

Len gyel An na, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye -
lő-he lyet te se azt hang sú lyoz ta: örök
ér ték van az egy ház ban. A szü lők és
a nagy szü lők ne félt sék gyer me ke i ket,
uno ká i kat, ha nem hoz zák ma guk kal
az al kal mak ra. Je szensz ky Gé za egye -
te mi ta nár, volt kül ügy mi nisz ter sze -
rint is fon tos, hogy a hi tet len ség, az
út ke re sés idő sza ká ban célt tud junk
ad ni a fi a ta lok nak, és kö zös ség gé
for má lód junk. 

Bo ros Bánk Le ven te po li to ló gus ar -
ra hív ta fel a fi gyel met, hogy ak tí van
be le kell szól ni a tár sa da lom, a nem -
zet és az or szág irá nyí tá sá ba, az egy -
ház nak pedig köz ért he tő, hét köz -
na pi nyel ven kell meg fo gal maz nia a
krisz tu si ta ní tást. 

A szer ve zők a szom szé dos Pe tő fi-
gim ná zi um ban gyer mek prog ram ról
is gon dos kod tak – no ha a ren dez -
vénnyel egy idő ben zaj ló pá pai já ték -
fesz ti vál is szí nes kí ná lat tal vár ta a vá -
ros ba ér ke ző ket. A szín pa don Pá pa

kör nyé ké ről, il let ve a me gyé ből ér ke -
zett nép tánc cso por tok, nép dal kö -
rök, kó ru sok vál tot ták egy mást. 

Dél után Itt zés Já nos és Sze me rei Já -
nos, az egy ház ke rü let meg vá lasz tott
püs pö ke vá la szolt a kér dé sek re. Itt zés
Já nos ki emel te: az egy ház föl dön
küz dő né pe csak ak kor ma rad meg,
ha el vá laszt ha tat lan kap cso lat ban áll
Jé zus Krisz tus sal. A mi nő ség re job ban
oda kell fi gyel nünk – nemcsak az ige -
hir de tés, ha nem az ige hall ga tás mi -

nő sé gé re is. A je len le gi hely zet ne héz,
de csak egy fe lé van me ne kü lés: fel fe -
lé, Krisz tus fe lé. 

Sze me rei Já nos sze rint a bi za lom
a kulcs kér dés: Is ten bi zal mat akar éb -
resz te ni az em ber ben, bi zal ma át for -
mál ja a ta nít vá nyo kat, kö ve tő it. Bűn
a bi zal mat lan ság.

A nap vé gén a Veszp rém me gyei
evan gé li ku sok úgy bú csúz tak egy -
más tól, hogy két év múl va új ra ta lál -
koz nak. 

g B. E.

3. Veszp rém me gyei találkozó
b Rend ha gyó gyü le ke ze ti prog ra -

mot tar tot tak múlt va sár nap a
bu da pest-zug lói evan gé li kus
gyü le ke zet ben. Az év zá ró is ten -
tisz te let re ér ke zők kel meg telt
a temp lom. Szép ha gyo mány,
hogy a lel ké szek a hit ta ná rok kal,
a gyü le ke zet tel és va la mennyi
hit ta nos gye rek kel együtt ad -
nak há lát a min den ség Urá nak
az el múlt tan évért. Most is ének -
kel, rö vid je le net tel, zsol tár ol va -
sás sal szol gál tak a gyer me kek,
majd a gyü le ke zet lel ké szei – Ta -
másy Ta más és Ta másy Ta más -
né, Zsó ka – az ol tár előtt egye -
sé vel meg ál dot ták a nyüzs gő,
né pes kis csa pat tag ja it, akik
ez után a temp lom ból ki vo nul va
han gos csi vi te lés sel vet ték bir -
tok ba a temp lom ker tet és a gyü -
le ke ze ti he lyi sé ge ket.

A pa dok ban ma radt fel nőt tek ke resz -
te lő ré sze sei is le het tek. A két meg -
ke resz telt cse cse mő je len lé te egy szer -
s mind szim bo li kus ér tel mű is volt:
ag go da lom ra sem mi ok, hi szen itt
van már a még újabb ge ne rá ció…

Úr va cso ra után a gyü le ke ze ti te -
rem be szólt az in vi tá ció, ahol íz le tes
fa la tok kal kí nál ták a je len le vő ket.
Kel lett is az ener gia, hi szen hát ra volt
még a gyü le ke zet ze nei ve ze tői – Fe -
ke te Ani kó és Ké mén czy An tal – ál -
tal lét re hí vott, idén má so dik al ka lom -
mal meg ren de zett ze nei be mu ta tó.
Er re a kon cert re azo kat a gyü le ke zet -
be já ró, gyü le ke zet hez kö tő dő gye re -
ke ket, fi a ta lo kat hív ják, akik „a ze ne
egy há zá nak” szép ha gyo má nya it kö -
vet ve ze nei ta nul má nyo kat foly tat -
nak. Ki-ki el hoz ta leg ked ve sebb da -

rab ját, s tudását meg mu tat hat ta en -
nek a kö zös ség nek is. 

Elő ször a ki csik (Gaj dán Ré ka,
All ardy ce Lil la, Ra den ha us en Ri -
chárd, Gyar ma ti Lu ca) szó lal tat ták
meg inst ru men tu ma i kat, s bár az
nem biz tos, hogy min dig min den
hang ki fo gás ta lan volt, de az igen,
hogy va la mennyi en a leg jobb tu dá -
suk sze rint, ha tal mas lel ke se dés sel,
sze re tet tel, igye ke zet tel – na és nem
ke vés iz ga lom mal – ké szül tek, és
ad ták elő da rab ja i kat. 

Lu ther Már ton – aki köz tu dot tan
ma ga is ki vá ló mu zsi kus volt –
egye bek közt azt ta ní tot ta a ze né ről,
hogy az Is ten egyik leg na gyobb és
leg di csőbb ado má nya, s nem vé let -
len, hogy ha rag szik rá a sá tán, mert
sok kí sér tést és go nosz gon do la tot
tud el űz ni ve le az em ber. Ha je les re -
for má to runk gon do la ta i  nyo mán
ha la dunk to vább, ak kor jó okunk
van fel té te lez ni, hogy az el múlt hét -
vé gén alig ha nem ha tal mas sí rás-rí -
vás le he tett a po kol mély sö tét bugy -
ra i ban…

A ki csi ket kép zett ze né szek kö vet -
ték. Lent hár Lil la és két kon zer va tó -
ri u mi nö ven dék tár sa (Kár pá ti Eme -
se és Pus kás Ber na dett) vo nós tri ó ja
lépett fel, utá na Ta kács Dó ra szó ló ári -
á ja, majd Kri zsán Kin ga or go na já té -
ka töl töt te be a temp lo mot. Szár -
nyalt, áradt a ze ne, be köl tö zött a
temp lom min den zeg zu gá ba, és meg -
si mo gat ta a lel ke ket.

„Hét köz na pi va sár nap ra” ér kez tek
a je len lé vők, de – az égi ek ál dá sá nak,
az együtt lét meg ta pasz talt örö mé nek,
a ze né nek és föl di ek sze re tet tel jes
mun ká já nak kö szön he tő en – va la -
mennyi en ün nep pé ne me sült al ka -
lom ról tá voz hat tak. 

g Gyar ma ti Gá bor

Ün nep pé vált együtt lét
f Folytatás az 1. oldalról
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Svä to dušné sviat ky nám ho vo ria
o tom, že apošto li pri ja li na Let ni ce
Dar Du cha Svä té ho. „A Duch Svä tý
na pl nil všet kých apšto lov” (Sk. 2,4)

Je tu však otáz ka: Môžeme aj my po -
ve dať, že má me účasť na da re Du cha
Svä té ho?

Ne správ nu od po veď tu dá va jú
prí slušní ci let níč ne ho hnu tia: Du cha
Svä té ho vraj má len ten, kto rý ho vo -
rí cu dzí mi ja zyk mi kto prežil tzv.
„krst Du chom”, kto sa te da do sta ne
do ná božen skej ex tá zy, takže vy dá -
va až ne zro zu mi teľné zvu ky. (Po dob -
ný jav ná božen ských ex táz sa vy sky -
tu je aj u mor mó nov a u mo ha me -
dán skych der višov, kto rí nie sú
kresťan mi.)

Apoštol Pa vel to však tak to ne -
ho vo ril. Ne chal nám jas nú smer ni -
cu: „V cir kvi radšej chcem pre ho vo -
riť päť slov zro zu mi teľných, aby
som aj iných po u čil ,než de saťti síc
slov ne zro zu mi teľným ja zy kom”
(1Kor 14,19.) Na opak, on ho vo rí: „A
čo by som aj an jel ský mi ja zyk mi ho -
vo ril, a lás ky by som ne mal, bol by
som iba cvendžia cim ko vom a zvu -
čia cim zvo nom” (1Kor 13,1.) A v tej -
to sú vis los ti apoštol ho vo rí: „Ja
vám ukážem lepšiu ces tu” (1Kor
12,31) A vte dy zložil apoštol Pa vel
svo ju hym nu lás ky (1Kor 13.) Ak je
pri člo ve ku lás ka k blížne mu, lás ka
tr pez li vá, dob ro ti vá, kto rá ne zá vi dí
a sa ne vy pí na, ne na dý ma sa, nie je
ne slušná, nie je se bec ká, ne roz čuľuje
sa, ne zmýšľa zle. Ne ra du je sa z ne prá -
vos ti, ale teší sa s prav dou, lás ka, kto -
rá všet ko znáša, všet ké mu ve rí, všet -
ké ho sa ná de já,všet ko pre tr pí. Ak ta -
ká to lás ka je pre člo ve ku, to je znak
prí tom nos ti Du cha Svä té ho v nás,
pre tože lás ka k blížne mu je pr vým
ovo cím Du cha Svä té ho (Gal 5,22) Ak
má člo vek dar Du cha Svä té ho, tak je
po tom Du chom Svä tým do ur či tej
mie ry aj trans for mo va ný. Trans for -
má cia kresťana Du chom Svä tým nie
je sí ce ni kdy do ko na lá. Zo stá va me aj
na ďa lej hriešni, svoj boj s hrie chom
v dô sled ku de dič né ho hrie chu ne je -
den raz aj pre hrá va me, ale pred sa
ľudia to mu sia aj ma jú zba dať, že
s tým to člo ve kom sa pred sa len čo -
si sta lo, on sa as poň snaží žiť lás kou

k blížne mu. Dob re to ho vo rí aj Dr.
Mar tin Lut her v Ma lom Ka te chiz me,
že Duch Svä tý člo ve ka po svä cu je, aj

keď to to po svä te nie pri nás ni kdy nie
je do ko na lé.

Úp rim ná vie ra a ná dej
Dar Du cha Svä té ho sa pre ja vu je aj
úp rim nou a živou vie rou.žiješ ce lý
svoj život s Pá nom Bo hom? O Ne ho
sa opie raš v svo jom živo te a vie rou
v Ne ho si pre siak nu tý? Ho vo ríš spo -
lu so žal mis tom: „Niet pre mňa šťas -
tia ok rem Te ba (Žal my 16,2) Po tom
máš Du cha Svä té ho, a ke by si cu dzí -
mi ja zyk mi ne ho vo ril.

Dar Du cha Svä té ho má aj ten, kto
má ná dej v Pá nu Bo hu,kto si ne zú -
fa v krížoch živo ta, ale ho vo rí vo svo -
jom srd ci: „Čo mi na loží, chcem
rád niesť.” Ten, kto ve rí, že raz mu

Boh dá život več ný u Se ba v ne be -
siach. Ak vieš znášať tr pez li vo svo -
je život né kríže, a aj smrť, vo vie re
v Pá na Bo ha, tak si prežil aj svo je

Let ni ce, aj ke by si ne ve del po ve dať
pres ne, ke dy sa tie tvo je Let ni ce
odo hra li.

Ďalším zna kom to ho, že nie kto
pri jal dar Du cha Svä té ho je, že má
člo vek cit li vé sve do mie. Keď uro bí
nie čo zlé ho, tak ho to mr zí a či ní z to -
ho po ká nie. Po do bá sa apošto lo vi
Pet ro vi, kto rý po za pre tí Kris ta pla -
kal. Bez cit ní ľudia a nena pra vi teľní
ego is ti, kto rí vi dia len se ba sa mých,
sú ľudia bez Du cha Svä té ho, aj ke by
sa ako koľvek hlá si li ku kresťan skej
vie re. Zna kom pre bý va nia Du cha
Svä té ho v nás je aj náš mod li teb ný
život.Ne mu sia to byť vždy dl hé mod -
lit by, ani opa ko va nie Ot če nášov.
Kresťan má byť stá le na pl ne ný mod -
li teb ným du chom.

Apoštol Pa vel ho vo rí: „Ne pres -
taj ne sa mod li te!” (1Tes 5,17) Kresťan
má stá le vy sie lať k ne bu tzv. ih rič ko -
vé mod lit by, kto ré ako ma lé is krič ky
le tia k ne bu: „Pa ne, Bože, po má haj mi
v mo jej prá ci. – Ďa ku jem Ti, Bože, za
to, že si mi po má hal po ce lý deň. –
„Ak to to ro bíš,máš Du cha Svä té ho,
le bo Duch Svä tý je Du chom modli -
tieb.” (Rm 8,26) Tak to by sme modli
po kra čo vať ďa lej. Sta čí, aby sme k to -
mu spl ňa li kri té ria,kto ré apštol Pa vel
vy me nú va, že sú ovo cím Du cha: Gal
5,22–23. To ne zna me ná život be z -
hriešny. Veď zá ro veň v našom srd ci
je aj zlé. Ozý va sa v nás aj de dič ný
hriech so svo jím sklo nom k hrie -
chom: Rm 7,18–19. A pred sa as poň
vôľa k dob ré mu má byť pri kresťano -
vi ako znak prí tom nos ti Du cha Svä -
té ho v nás. Apoštol Pa vel k to mu ho -
vo rí o se be: „Nie, že by som bol do -
ko na lý, ale snažím sa.” (Fil 3,12.)
Pros me te da o ten to dar, aby Duch
Svä tý pre bý val v našich srd ciach
a nás – aj keď v našej ne do ko na los ti
– po svä co val. To, čo bu de na našom
po svä te ní chý bať, to nám Pán Boh
mi los ti vo od pus tí pre zá slu hy nášho
Pá na Ježiša Kris ta, ak na ozaj Duch
Svä tý a Ježiš Kris tus žijú skr ze vie ru
v nás. (Gal 2,20)

g Igor Kišš

Pri jal si aj ty Du cha Svä té ho?

Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Bib lic ké prav dy vy ja ve né v jed not li -
vých čas tiach Bib lie za pa da jú do se -
ba ako skla dač ka a vy tvá ra jú nád her -
nú mo zai ku.Sľub,kto rý v tom to tex -
te Pán Ježiš vy rie kol,spl nil do bod ky.
On odišiel,aby v Je ho me ne prišiel od
Ot ca Duch Svä tý. Je ne bib lic ké pro -
siť, aby Otec zo slal Du cha Svä té ho.
Duch Svä tý prišiel. On Pre bý va
v každom ve ria com člo ve ku. Ak nie -
kto ne má Du cha Kris tov ho, nie je Je -
ho. (R 8,9) Pre ja vy prí tom nos ti Du -
cha Svä té ho vo ve ria com člo ve ku by
ma li byť vi di teľné. Pre to pros ba, kto -
rú má me vy sie lať, je pros ba o na pl -
ne nie Du chom Svä tým.Ne zna me -
ná to, že do stá va me z Ne ho viac, ale

že On za pl ňa väčší a väčší pries tor
v mo jom živo te. Je to ob raz do mu
s mno hý mi miest nosťami.Do voľ Du -
chu, aby na pl nil a ovlá dol všet ky ob -
las ti tvoj ho živo ta! Zna me ná to, že
Duch Svä tý do sta ne viac z te ba, dáš
Mu viac pries to ru. Ježiš sľubu je: Prí -
de me k te be a a bu de me bý vať u te -
ba. Pl nosť Du cha je po slušnosť. Byť
pod Je ho ve de ním, kon tro lou, žiť, ko -
nať – ako naj lepšie viem, to je po -
slušnosť.

To to je ne pretržitý pro ces: každý
deň môžeš prežívať v nád her nej spo -
loč nos ti. – Pros: „Pa ne, som tu,
chcem Ti dnes slúžiť, dá vam Ti viac
– nech cem si nič za držať!”

1. sláv nosť svä to dušná
Ján 16,5–15

Duch Boží zjed no cu je.Spla vo vať di -
vo kú vo du je dob ro ružstvo,ale aj ri -
zi ko.Po sád ka raf tu mu sí byť dô klad -
ne zo synch ro ni zo va ná, aby zvlád la
naj mä ťažké úse ky.Ke by si ho cik to
z tí mu za čal ve slo vať po svo jom,
ohro zil by ce lú po sád ku. Aj cir kev ný
zbor v Ko rin te pre chá dzal búr li vým
vý vo jom. Apoštol Pa vel im vy čí ta
roztŕžky, du chov nú pý chu, smils -
tvo, súd ne spo ry. Pre to má ten to list
pre dovšet kým cha rak ter na po me -
nu tia. Zá ro veň v úvo de lis tu vy jad ru -
je vdač nosť za to, že ne ma jú ne dos -
ta tok v ni ja kom da re mi los ti (cha ris-
dar Božej mi los ti, du chov ný dar). Te -
da tí to kresťania ma jú do sta toč né ob -
da ro va nie od Bo ha, aby svo ju búr li -

vú „plav bu” zvlád li. Apoštol však
upo zor ňu je, že je to možné len vte -
dy,ked bu dú da ry Du cha využívať nie
k po vyšova niu sa nad os tat ných,ale -
bo k ne ja kej du chov nej ex klu zi vi -
te,ale k jed no te.Duch Boží zjed no cu -
je.Tam,kde sa ľudia ho ci aj du chov -
ne ob da re ní há da jú a roz há dza jú,tam
Boží Duch ne ko ná.-Tú to stať o du -
chov ných da roch je dô ležité čí tať nie
izo lo ve ne, ale v kon tex te s ce lou ka -
pi to lou 12 a ná sled ný mi 13. a 14. ka -
pi to lou.Tam je jas ne po ve da né, že du -
chov né da ry mu sia slúžiť k po ro zu -
me niu a jed no te, k bu do va niu te la
Kris tov ho, kto ré ho čas ti sú pre po je -
né lás kou. Je ho lás ka je naj vyšší dar
a naj lepšia ces ta.

2. sláv nosť svä to dušná
1Kor 12,4–11

Ná dych duše
Mod li tieb ne úre kom
Ús ta mi vy slo ve ných
Čo srd ce po s kla da lo 

A pri bú ja jú ve kom
My môžme z nich 
Ven cov a nie má lo

Zho to viť živých
Du chov ných ky tiek 
Pros ba mi na pl ne ných

Do praj že ná dych
Nech prú di riek 
Pre sta mi z očí upla ka ných

Tiecť do lu tvá rou
Tak od plav hriech
Nech s no vou ja rou

Za kvit ne ľud ské vnút ro
By as poň ob raz
Raj skej záh ra dy

Sa od ra zil 
V zrkad le ní
Ľud skej duše. 

g Sta ni slav Br toš

„Nie vo jen skou mo cou,ani si lou,ale mi jím
Duchom-ho vo rí Hos po din moc nos tí.”
(Zach 4,6)
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b Cso ó ri Sán dor ír ta egyik ver sé -
ben: „Tíz fe lé nem fut ha tok…” Ez
ju tott eszem be, mi kor meg ér -
kez tem a VI II. re for má tus ze nei
fesz ti vál meg nyi tó já ra. Olyan
gaz dag vá lasz ték várt a Rá day ut -
cán, a teo ló gi án, a Kál vin té ren,
hogy mindennek a pusz ta fel so -
ro lása is hosszú len ne.

Ba káts tér, jú ni us 3., pén tek. A sát rak -
ban köny vek, ka zet ták, CD-le me zek,
fa já té kok, de a leg na gyobb si ke re itt
is a ke men cés ke nyér lán gos nak van.
Ügyes fér fi ke zek sü tik a dél utá ni
me leg ben, s mé rik mel lé a fris sen csa -
polt sört.

Dr. Bács kai Já nos pol gár mes ter
meg nyi tó já ban hang sú lyoz za: Fe -
renc vá ros ve ze té sé nek el tö kélt szán -
dé ka, hogy ní vós ren dez vé nye ket
tá mo gas son. A re for má tus fesz ti vál
ilyen: az em be rek so kat kap nak, egy
egész hét vé gét tölt het nek el együtt.
Hí vők és nem hí vők bé ké ben ün ne -
pel het nek.

A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem gyö nyö rű dísz ter mé ben lép föl a
Kecs ke mé ti Re for má tus Gim ná zi um
ti zen öt éve mű kö dő ve gyes ka ra. A
kó rus az el múlt évek ben két szer kap -
ta meg az év kó ru sa cí met az Ének lő
if jú ság kó rus fesz ti vá lon. Most is meg -
győ ződ he tünk biz tos ének tu dá suk ról,
gaz dag re per to ár juk ról. A ba rokk ze -
né ből, a la tin nyel vű iro da lom ból ka -
punk szép vá lo ga tást, Ko dály Zol tán
150. gen fi zsol tá rát hall hat juk, il let ve
Liszt Fe renc Krisz tus-ora tó ri u má ból
mu tat nak be egy rész le tet.

A ke rek asz tal-be szél ge tés ven dé -
ge dr. Gu lyás Ger gely, a par la ment
em be ri jo gi, ci vil-, ki sebb sé gi és val -
lás ügyi bi zott sá gá nak al el nö ke. Elő -
adá sá ban ki tér az új al kot mány ra. A
kor mány a csa lád nak ki emelt fon tos -
sá got tu laj do nít, mint aho gyan a
tör té nel mi egy há zak nak is. Ta nul ni
kell egy más tól, ke res ni a le he tő sé ge -
ket a fi a ta lok „vissza csa lo ga tá sá ra”. 

Pál Ist ván Sza lon na és ban dá já nak
kon cert je után gyü le kez nek a ven dé -
gek, hogy a fák lyás me net a Rá day ut -
cán át a Kál vin té ri temp lom ba ér kez -
zen. A ké ső es ti ze nés áhí ta ton Stein -

bach Jó zsef püs pök hir de ti az igét,
két száz öt ven fős kó rus éne kel.

Szom ba ton az in téz mé nyek ta lál -
ko zó ja zaj lik a Ló nyay Ut cai Re for -
má tus Gim ná zi um ban. A leg ki seb be -
ket egész nap gyer mek prog ra mok
vár ják. A Ber ka együt tes és a Szkí tia
ze ne kar kon cert je után a re for má tus
teo ló gia dísz ter mé ben az Er kel Fe renc
ve gyes kar ad kon cer tet. Mi vel ez az

évad zá ró fel lé pé sük, el ső sor ban egy -
há zi mű ve ket hal lunk. Tisz te leg nek
Liszt Fe renc szü le té sé nek két szá za -
dik év for du ló ja előtt. A ve gyes kar
több év ti ze des múlt ra te kint vissza,
2006-ban a Ko dály Zol tán IV. ma -
gyar kó rus ver se nyen arany dip lo mát
ka pott.

A ke rek asz tal-be szél ge té sen ez út -
tal dr. Bo gár Lász ló köz gaz dász -
pro fesszor vá la szol a kér dé sek re.
Pá ló czi Hor váth Ádá mot idé zi, a ku -
ru cos ha za fi ság és né met el le nes -
ség je les köl tő jét, aki már a 18. szá -
zad ban le ír ta nem ze tünk ver gő dé -

sét, ki szol gál ta tott sá gát. Ma is ha -
son ló úton já runk, mi előbb cse le -
ked nünk kell, együtt, hogy ki lá bal -
junk ne héz hely ze tünk ből – ál la pít -
ja meg a pro fesszor. A mennydörgés -
sel, sű rű zá po rok kal tar kí tott prog -
ra mot a Ma kám együt tes nagy si ke -
rű kon cert je zár ja.

A fesz ti vál har ma dik, be fe je ző
nap ja ün ne pi ze nés is ten tisz te le tek -

kel kez dő dik. A Szi lá gyi De zső té ri
re for má tus temp lom ban Tri a non -
ról is meg em lé kez nek. Ar ról, hogy az
1920-as bé ke szer ző dés el sza kí tot ta
Ma gyar or szág tól ko ráb bi ál lam te -
rü le té nek két har ma dát, a ma gyar
la kos ság kö zel egy har ma dát. 

A Kál vin té ri is ten tisz te le tet tar ka
szí nek kel sza la goz za fel a Tor da -
szent lász lói ének kar ko moly-szép
fel lé pé se. A kó rus az 1888-ban ala kult
if jú sá gi da los kör utód ja ként 1988-ban
jött lét re, majd pár év múl va meg újult
Gutt mann Mi hály ve ze té sé vel. Száz -
nál több ma gyar mű vet éne kel tek

már: nép da lo kat, 1848-as és Pe tő fi-
da lo kat, zsol tár fel dol go zá so kat, de
Ko dály, Bar tók, Bár dos, Szo ko lay
egy-egy ne héz mun ká ját is. A kó rus
ma is nép vi se let ben lép föl, meg őriz -
ve és be mu tat va a ka lo ta sze gi öl tö zet
szép sé gét.

A Ba káts tér nagy szín pa dán a Vu -
ji csics és a Miszt rál együt tes kö ve tik
egy mást. Az elő ző a Du na men ti és

dél-ma gyar or szá gi hor vát nép ze ne
gyűj té sé ben és be mu ta tá sá ban je les -
ke dik, a má sik a meg ze né sí tett ver -
sek tol má cso lá sá ban. (2006-ban Bar -
tók Bé la-dí jat, 2008-ban Ba las si Bá -
lint-em lék ér met kap tak.) 

Egy re töb ben jön nek a tér re, a vi -
har fel hők is el vo nul tak. „Itt van Is ten
köz tünk” – zen gi az ének, és va ló ban
ezt érez he ti át az, aki meg me rít ke zik
a re for má tus ze nei fesz ti vál su gár zó
üze ne té ben, az if jú ság nem szű nő
len dü le té ben, az egy más ra ta lá lás
bol dog sá gá ban.

g Feny ve si Fé lix La jos

A Kár pát-me den ce zen gő zsol tá ra
Jú ni us 3–5. – VI II. re for má tus ze nei fesz ti vál

„A Lé lek gyü möl cse: sze re tet, öröm, bé kes ség, bé -
ke tű rés, szí ves ség, jó ság, hű ség, sze líd ség, mér -
ték le tes ség” (Gal 5,22)

„Jö vel, Szent lé lek Is ten, / Tarts meg min ket
igéd ben, / Ne lé gyünk se tét ség ben: / Ma rad -
junk igaz hit ben!” – éne kel jük, imád koz zuk
pün kösd kor Sze ge di Kis Ist ván szép éne két.
Mél tán és ok kal.

Ének lé sünk, imánk ilyen tájt za var ba ej tő ké -
rés is, mert ha va ló ban meg jön hoz zánk a Lé -
lek, akár le he let fi nom érin tés sel, akár lel kün -
kön át zú gó, fel ka va ró szél ként, nagy hir te len -
ség gel rá jö vünk, hogy ez red év után is lel ki-szel -
le mi hon fog la lás ra vá ró föl dön já runk. Ott, ahol
ta lán a min den na pi ke nyér nél is na gyobb
szük ség van az el ső pün kösd kor meg szü le tett
ér ték rend re: sze re tet re, öröm re, bé kes ség re, szí -
ves ség re, jó ság ra… Párt fo gó, Szó szó ló nél kül
ugyan is biz to san el té ve dünk. 

Olyan föl dön já runk, ahol min den ge ne rá -
ci ó nak el kell vé gez nie a ma ga lel ki hon fog la -
lá sát, a pün kös di ér ték rend el fo ga dá sát, meg -
va ló sí tá sát, er kölcs be, nem ze ti köz gon dol ko -
dás ba öl töz te té sét. Mi köz ben ke resz tyén ként
er re tö rek szünk, na gyon kell vi gyáz nunk,
hogy ne le gyen kö zös sé günk a sö tét ség gyü -
mölcs te len cse le ke de te i vel. Mert hont akar -
nak itt oroz ni elő lünk vagy ép pen fog lal ni szel -
le mi leg, lel ki leg igen csak so kan: a ra fi nált kon -
zum, a gaz dag ság rek lám fő nö kei, a ki mó dolt
gyű lö let kel tés gu rui és fa na ti ku sai. És hont fog -
lal akar va-aka rat lan a fél re ve ze tet tek fé lel me
s a ci ni ku sok ar cége tő bi zal mat lan sá ga is. 

Ke nyér ke re se tünk, em lé ke ink, temp lo ma ink,
imáink, zsol tá ra ink és lel ki éne ke ink ide köt -
nek min ket, még is ne he zünk re esik oly kor
öröm éne ket éne kel ni. Ke mény ta pasz ta la ta ink
rá éb resz te nek ar ra, hogy ün ne pi éne ket fel sza -
ba dult lé lek kel csak an nak a Szent Lé lek nek az
ere jé vel és ha tá sá ra tu dunk éne kel ni, aki meg -
ele ve ní tet te egy ko ron Ezé ki el lá to má sá ban a ki -
szá radt cson to kat is (Ez 37,4–6). Ez a Lé lek ma
is fel kí nál ja ne künk az ének lés re, ün nep lés re
kész te tő gyü möl cse it, a pün kös di ér ték ren det:
a sze re te tet, az örö met, a bé kes sé get, a tü rel -
met, a szí ves sé get, a jó sá got, a hű sé get, a sze -
líd sé get, az önmegtartóztatást. 

Le het en nél fon to sabb, szük sé ge sebb, ér té -
ke sebb kí ná lat? Le het en nél mél tóbb hon fog -
la lás a 21. szá zad kez de tén az oly sok lel ki-szel -
le mi lom mal, hul la dék kal szennye zett Kár pát-
me den cé ben? A kér dé sek kér dé se, lét kér dé -
sünk: ve szünk-e ezek ből az aján dé kok ból, ér -
té kek ből, s át adunk-e be lő lük má sok nak?
Lesz-e hit és er köl csi erő a pün kös di ér té kek -
ből? És na pi küz del me ink stí lu sá val fel tud juk-
e mu tat ni ezen ér té kek von zó más sá gát? Vagy
sza kadt lé lek kel, fel aj zott va dász ösz tön nel,
zsák mány ra les ve ál lunk egy más mel lett to vább -
ra is – Lé lek-te le nül, ün nep te le nül, hi á nyok kal
küsz köd ve? 

2011. évi pün kös di ün ne pünk szól hat er ről
is: a szel le mi leg-lel ki leg el ide ge ní te ni akart ma -
gyar föl dön épít sük meg a ha za vá ró atyai há -
zat, ame lyet egy kor el hagy tunk, s aho vá még -
is té koz lók ként a lel künk mé lyén vissza vá gyunk.
Higgyük el, igen, van még atyai ház, test vé ri kö -
zös ség, tal pa lat nyi, Lé lek ál tal épü lő Is ten or -
szá ga e ha zá ban. Mást és más ként hin ni le he -
tet len: mert a jö vő csak Lé lek ál tal, Krisz tus -
ban ígé re tes! 

Jól érez ték ezt a ma guk ha zá já ban a kü lön -
bö ző ke resz tyén nem ze dé kek, ame lyek nek
szin tén meg kel lett küz de ni ük a ma guk lel ki-
szel le mi hon fog la lá sát. S ez min dig a Szent lé -
lek, a Párt fo gó, a Ve ze tő, Vi gasz ta ló, Szó szó ló
ál tal ment vég be. Már a 9. szá zad ban er ről írt
lel ki hont ke re ső test vé rünk: Jöjj, te rem tő Lé -
lek – Ve ni Creat or Spi ri tus! (Hra ba nus Ma u -
rus, 776–856). A Te rem tő Lé lek nél kül nincs vi -
lág, ott hon, nem épül fel lel ki temp lom má éle -
tünk. S az óta is nem ze dé kek be tűz ge tik tit kát
a Lé lek nek, aki halk szel lő vagy ép pen zú gó szél
for má já ban je le ní tet te meg ma gát az em be ri ta -
pasz ta lat szá má ra. Ró la és hoz zá éne kel tek a
ma guk ra ta lált, mert Krisz tus ra ta lált, ná la hont
fog lalt, meg vál tott lel kek.

A 16. szá zad ban ugyan ez a bel ső ke re sés
moz gat ta re for má to run kat, aki ha zá já ból emig -
rált hon ta lan ként Genf ben új ha zát ta lált, a
szent gyü le ke zet ben. Ezért ír ta: „A Szent lé lek
az a kö te lék, amellyel Krisz tus hat ha tó san
ma gá hoz köt.” (Kál vin: Inst. III. 1,1) Hogy le gyen
gyö ke re, kö tő dé se, tar tá sa, mennyei és föl di
meg ala po zott sá ga éle té nek/éle tünk nek. 

S hogy ez a lel ki-szel le mi hon fog la lás mi ért
tu dott si ke res len ni szá za dok kal ez előtt Eu ró -
pá ban? Mert vol tak, akik fi gyel mez tet tek, s vol -
tak szép szám ban, akik hall gat tak a ma is
meg hök ken tő en ak tu á lis igaz ság ra: „Az An ti -
krisz tus csak a Lel ket akar ja ki szo rí ta ni az egy -
ház ból, a ke re tet meg akar ja tar ta ni. Így akar -
ja lel ket le nül, Lé lek-te le nül meg tar ta ni az egy -
há zat a ma ga szol gá la tá ban.” (Me lancht hon)

És akad tak jó né há nyan, ma gyar föl dön és
má sutt is, akik a 20. szá zad ban is tö re ked tek er -
re a kü lö nös hon fog la lás ra. „Meg úju lást csak Is -
ten ad hat Jé zus Krisz tus egy há zá nak Igé je és
Szent lel ke ál tal, ami kor és ahogy Ő akar ja. A de-
for má ció ak kor áll elő, ami kor az egy há zon az
is te ni Lé lek he lyett az em be ri szel lem kezd el
ural kod ni a ma ga ter ve i vel és aka ra tá val.” (Nie -
sel) „Már pe dig mi mind nyá jan Urunk meg újí -
tó cso dá i ból, nem pe dig az em be ri ma ni pu lá -
ci ók ból élünk – a Szent lé lek ál tal.” (Boh ren)

A Szent lé lek ál tal épí tett, fenn tar tott kö zös -
ség (csa lád, ház, ha za, egy ház, gyü le ke zet) el -
sőd le ges bá zi sunk a bár mely irány ból, nyu gat -
ról, ke let ről, s ami még rosszabb, a be lül ről, so -
ra ink ból tá ma dó rom bo lás sal szem ben. Mert
bi zony a nyu gat-eu ró pai szel le mi ség sem min -
dig je len tett épí tő cso dát, hi szen a Lé lek-nél -
kü li vé vált eu ró pai szel lem „egyé ni meg tes te -
sü lé se” lett a ci niz mus, „kö zös sé gi meg tes te sü -
lé se” pe dig a vad ka pi ta lis ta men ta li tás. 

Ezek kel szem ben Is ten Lel ké nek kö zel sé ge
és kö zös sé ge és a pün kös di ér ték rend alap ve -
tő vé del münk, paj zsunk, erős bás tyánk. Ő a tá -
ma szunk a sod ró vi lág ban, Párt fo gónk az ér -
de kek pen ge éles har cá ban, ezért fo hász ko dunk
most is így: Ve ni, Creat or Spi ri tus! Hoz zá fo -
hász ko dá sunk köz ben pe dig meg él jük Krisz tus
Lel ke ál tal az igaz ság, a sze re tet és a bé kes ség
meg tar tó ere jét, s ez az, ami a meg üre se dett,
az ön ma ga ke resz tyén lé nye gé ről meg fe led ke -
ző, vi lá gos sá got ol tó, a ké tely kon ko lyát hin tő,
pusz tí tó szel lem mel szem be sze gez he tő. Úgy,
aho gyan Lu ther mon dot ta egy ko ron: Spi ri tus
Sanc tus non est scep ti cus – a Szent lé lek nem
ké tel ke dő, nem szkep ti kus! Őreá van szük sé -
günk itt és most ne künk is!

A szen tek kö zös sé gé ben, a gyü le ke zet ben és
az egy ház ban, a fe le lős ség és a fe le lős ség vál -

la lás kö zös sé ge i ben kez dő dik el az új lel ki-szel -
le mi hon fog la lás ma is. E kö zös ség ben a meg -
üre se dett em be rek sza ba dí tást él het nek át a
leg kü lön fé lébb kül ső kény szer alól. Mond ják,
Lu ther jó négy száz éve meg él te a sza ba du lást
az egyik ilyen kül ső kény szer től: ami kor be -
ment egy sza tócs bolt ba, s lát ta a bő sé ges kí -
ná la tot, nem vett sem mit. Ami kor ki jött, ezt
mond ta: „Most már tu dom, mi min den re
nincs szük sé gem.”

Ez a pün kös di lá tás mód iga zi fel sza ba du lást
ígér ma is mind nyá junk nak, akik nek a lel két meg
akar ja kö töz ni nem csak a vá sár lá si kény szer, ha -
nem olyan sok más kény szer is, amelyet ko runk
és kör nye ze tünk akar ránk „tuk mál ni”, kény sze -
rí te ni. A dol gok va ló di ér té ké nek vagy ép pen ér -
ték te len sé gé nek lel ki lá tá sa, át lá tá sa ha tal mas
pün kös di aján dék és fel sza ba du lás. Ez az iga zi
pün kös di lá tás, a Lé lek sze rin ti ér ték rend mű -
kö dé se a biz to sí ték ar ra, hogy ve lünk és ál ta lunk
meg tör té nik ki csiny ha zánk ban és Kár pát-me -
den cei vi lá gunk ban is az új hon fog la lás, amely
sen kit sem re keszt ki, min den ki re test vér ként tud
te kin te ni. 

Kap ha tunk, ad ha tunk en nél ér té ke seb bet
ezen a szent ün ne pen? És még in kább az ün -
nep múl tá val?! A pün kös di Szent Lé lek ta nít -
gas son er re mind nyá jun kat ez zel az egy sze rű
imá val is: 

Kely hed sze ret nék len ni,
ó, Szent lé lek,
a bé kes ség gon do la ta it hadd fog jam fel be lő led.
Üres ke ze i met nyúj tom Fe léd,
áraszd rá az élet pa tak zó gaz dag sá gát.
Szí ve met nyúj tom Fe léd,
Töltsd be azt sze re te ted ere jé vel.
Jó föl ded sze ret nék len ni, ó, Lé lek,
hull jon be lém sok mag vacs ká ja
az igaz ság nak.
Fo lyó me der sze ret nék len ni szá mod ra, ó, Lé lek,
jó sá god tisz ta for rás vi ze csör ge dez zék ben nem.

g Dr. Bé ke fy La jos

Meg je lent a Pres bi ter cí mű lap 2011. má jus–jú -
ni u si szá má ban

Pün kös di ér ték ren dünk hon fog la lá sa
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„Ich war rich tig be gei stert“, sa gen wir
manch mal, wenn uns et was ge packt
und im In ner sten er grif fen hat: ein
mit reißen des Kon zert, ein span nen -
des Fuß ball spiel, ei ne Rei se durch ei -
ne wun der schö ne Land schaft. Da bei
hat sich die Stim mung ge ho ben und
das Ge sicht auf ge hellt. Die christ li -
che Ge mein de auf der gan zen Welt
fei ert wie der Pfing sten, das Fest der
Be gei ste rung in Er in ne rung an die
Be gei ste rung der Men schen da mals,
die an ge rührt und im In ner sten ge -
packt wa ren von ei nem Geist, der
von Gott kommt. Ge packt von ei nem
gu ten Geist vol ler Le bens ener gie
und Zu kunfts hoff nung.

Zu mei nem Ge biet als frü he rer
Re gio nal bi schof von Re gens burg ge -
hör te der Rau he Kulm, ein ehe ma li -
ger Vul kan, der sich als be acht li cher
Berg von der sonst re la tiv fla chen Um -
ge bung ab hebt, von al len Sei ten von
wei tem zu se hen. Wan de rer und
Geo lo gie stu den ten kom men, um
über schwar zes Ge röll und große
Ba salt-Stein brocken hin auf zu kra xeln.
Ein Berg, einst voll Feu er und Ge walt,
voll Wär me und un ge heu rer Ener gie.
Aber vor lan ger Zeit er lo schen. Heu -
te ist es harm los, ihn zu be stei gen.

Wenn wir Pfing sten fei ern, dann
kön nen wir das so ma chen wie dort
die Wan de rer und Geo lo gie stu den ten,
die das er starr te Ge stein in die Hand
neh men und sich dann ih re Ge dan -
ken dar über ma chen, wie das vor lan -
ger Zeit ein mal ge we sen sein mag, als
die feu ri ge Glut die Nacht er hell te. Sie
kön nen aber zu gleich be ru higt da von
aus ge hen, dass der Berg ru hig bleibt.

Man kann Pfing sten fei ern als Er -
in ne rungs fest an das, was vor lan ger
Zeit ein mal ge sche hen ist.

Dann er in nern wir uns, dass das
Chri sten tum ein mal über das Rö mi -
sche Welt reich kam wie ein Feu er -
sturm. Wie ein Feu er sturm des gu -
ten Gei stes. Des Gei stes der Lie be
un ter ein an der statt der Ver herr li -
chung blu ti ger Krie ge, ein Geist der
Ver söh nung statt der über Ge ne ra -
tio nen ver erb ten Ra che feh den. Ein
Geist der Barm her zig keit statt des
gren zen lo sen Ego is mus, wo je der
nur an sich sel ber denkt. Ein Feu er -
sturm des Gei stes Je su Chri sti, der
die Welt to tal ver än dert hat. 

Die ser Hei li ge Geist will auch je -
den von uns ver än dern und uns ein
Le bens ziel zei gen auf ei nem Weg, der
über die ei ge ne Le bens zeit hin aus -
reicht. 

Wir fei ern wie der Pfing sten, und
da kön nen wir uns doch nicht da mit
zu frie den ge ben, dass in zwi schen
so vie les ab ge kühlt, man ches so gar
er lo schen ist. Dass die Kir chen und
vie le Her zen lee rer ge wor den sind.
Dass vie les er starrt ist, was ein mal
voll Le ben war. Pfing sten ist die Er -
in ne rung dar an, dass Got tes Geist die
Men schen be gei stern möch te zu ei -
nem wie der er wach ten geist li chen
Le ben, so wie die Na tur nach dem
Win ter wie der vol les Le ben zeigt.
Pfing sten ist das Fest der Ein mi -
schung des gött li chen Gei stes in
den Geist die ser Welt. Und das Fest
der Ein mi schung des gött li chen Gei -
stes in un ser ei ge nes Le ben.

Na tür lich kann man sich auch
mit den vor find li chen Brocken zu -
frie den ge ben. Dort der Rau he Kulm
in der Ober pfalz ist ja durch aus im -
po nie rend und be ein druckt mit sei -
nen Ge steins mas sen. Das, was in der
Kir che durch die 2000 Jah re über lie -
fert wur de, ist auch bis heu te im po -
nie rend: Die großar ti gen Kir chen -
bau ten, die wun der schö ne Kir chen -
mu sik, die so zia len Ein rich tun gen,

die un ser Zu sam men le ben ver bes -
sern und Men schen auf fan gen, die
sonst nicht zu recht kämen. Die Ge -
schich te der Kir che ist ei ne Se gens -
ge schich te. Zu ihr ge hört so gar vie -
les, dem man das gar nicht mehr an -
sieht: Das Ro te Kreuz und die Raiff -
ei sen- und Volks ban ken, die Kran -
ken kas sen und Kran ken häu ser, das
ist al les aus christ li chem Geist ent -
stan den. Ich kann mich durch aus da -
mit zu frie den ge ben, dass ich ge tauft
bin und zu die ser Kir che ge hö re. Und
doch will der Geist von Pfing sten
mehr, als dass das Gu te, Über lie fer -
te ge ehrt und be wahrt wird. Wenn
der Hei li ge Geist sich ein mischt,
will er Be gei ster te her vor brin gen.
Men schen, die von der Sa che ih res
Glau bens so be gei stert sind wie an -
de re von ih rer Mu sik, ih rem Sport,
von ei ner Ur laubs land schaft. „Man
muss es ja nicht über trei ben“, sa gen
die Leu te, die auch Chri sten sind.
Aber die Mit tel mäßig keit wird den
Geist der Welt nicht ver än dern.

So be geg net uns an Pfing sten die
ganz nüch ter ne Fra ge: „Wel cher
Geist be stimmt ei gent lich un ser Le -
ben?“ Ist es ein gu ter Geist, ein
Geist der Le bens freu de und der Zu -
frie den heit, ein Geist der Dank bar -
keit ge gen Gott und des Ver trau ens
auf den auf er stan de nen Chri stus?
Oder ist es ein Sor gen geist im Blick
auf die un si che re Zu kunft, oder gar
ein Geist des Mis s trau ens, weil an -
de re Men schen uns bö se mit ge spielt
ha ben und wir dau ernd auf neue
Schlech tig kei ten ge fasst sein müs sen.
Es ist schon ei ne wich ti ge Fra ge,
wel cher Geist un ser Le ben steu ert.
Und es wird ei ne ganz wich ti ge Fra -
ge sein, wel cher Geist sich breit ma -
chen wird in un se rem Land und in
Eu ro pa. Wird es ein christ li cher
Geist sein? Ein Geist der Lie be und
der Ge rech tig keit und So li da ri tät
mit den Schwä che ren oder ein Geist
der kal ten Rück sichts lo sig keit und
Pro fit gier. Pfing sten, das ist das An -
ge bot des gu ten Gei stes von Gott her.
Las sen wir uns ein la den, wie der von
ihm be gei stert zu wer den.

g Gott hart Prei ser
Ober kir chen rat i. R.

Pfing sten –
Fest der Be gei ste rung

b Die Kir chen ge mein de Schro -
ben hau sen hat in der baye risch-
un ga ri schen Part ner schaft oh ne
Fra ge ei ne Vor rei ter rol le. Hans-
Joa chim Pit ti us, bis 2000 er -
ster Vor sit zen der und Ver trau -
ens mann der Chri stus kir chen -
ge mein de Schro ben hau sen, und
Her bert Högl mei er, seit 2001
Ver ant wort li cher für die Un -
garn part ner schaft, ge ben einen
Ein blick in die Ge gen wart und
die bis ins Jahr 1989 zu rück ge -
hen de Ver gan gen heit und Ge -
gen wart ih rer Ver bin dun gen
nach Un garn.

1989 emp fing die Kir chen ge mein de
Schro ben hau sen im Rah men der Ak -
ti on Sil ber mö we Gä ste aus drei un -
ga ri schen Ge mein den. Wie kam es
da zu?

Hans-Joa chim Pit ti us: Al les be -
gann im Rah men der „Ak ti on Sil ber -
mö we – Chri sten für Eu ro pa“, die im
Jahr 1960 vom da ma li gen Mi ni ste ri -
al di ri gen ten Dr. Hans Merkt ins Le -
ben ge ru fen wor den war. Im Ju ni
1989, als Ost eu ro pa schon ganz im
Zei chen des Um bruchs stand, wur -
de sein Le bens werk mit dem Be such
von 3.000 un ga ri schen Chri sten in
Bay ern ge krönt. Spon tan sprang die
evan ge li sche Chri stus kir chen ge -
mein de Schro ben hau sen ein, als es
galt, für einen Om ni bus mit 43 evan -
ge lisch-lu the ri schen Chri sten aus
der Burg- und Berg ge mein de Bu da -
pest so wie aus Szen tend re ein Quar -
tier zu fin den.

Wir er hiel ten die se kurz fri sti ge
An fra ge, weil ei ne an de re Kir chen -
ge mein de die Auf nah me von ei nem
Bus ab ge sagt hat te. Wir sa hen dies als
will kom me ne Ge le gen heit, mit Chri -
sten jen seits des Ei ser nen Vor hangs
in Kon takt zu kom men. An reiz war
auch, dass ein Bus mit un ga ri schen
Chri sten nach Schro ben hau sen zur
ka tho li schen Pfar rei St. Ja kob kam.
Es be durf te der Mit wir kung vie ler
Ge mein de glie der, um al le Gä ste in
Pri vat quar tie ren un ter zu brin gen.
Ge mein sam mit der ka tho li schen
Stadt pfar rei St. Ja kob ver such te man
ein ab wechs lungs rei ches Pro gramm
zu er stel len.

Wel che be son de ren Er in ne run gen
ver bin den sich mit den er sten Be geg -
nun gen mit Un garn?

Hans-Joa chim Pit ti us: Es gibt vie -
le schö ne Er in ne run gen an die er sten
Be geg nun gen. Da von möch te ich
zwei er wäh nen.

Zu nächst: Das er ste Tref fen vom
29. Ju ni bis zum 3. Ju li 1989 in Schro -
ben hau sen:

Al le 3.000 Un garn, die nach Bay -
ern ka men, tra fen sich in Mün chen
zu ei ner fest li chen Be geg nung. 67
Om ni bus se – 60 mit ka tho li schen
und 7 mit evan ge li schen Chri sten –
füll ten die The re si en wie se. Ei ne
Men schen trau be be weg te sich von
dort in die In nen stadt. Im Kai ser saal
der Re si denz gab die Baye ri sche
Staat re gie rung einen Emp fang.

Am Nach mit tag fei er ten wir in der
über füll ten Mi chaels kir che in der
Mün che ner In nen stadt ei ne öku -
me ni sche Ves per. An sch ließend traf
man sich zu ei nem fröh li chen Fest
der Be geg nung in der Neu en Phil har -
mo nie am Ga steig mit ei nem bun ten
Pro gramm un ga ri scher und baye ri -
scher Mu sik und Folk lo re.

Dar auf folg te die zwei te Be geg -
nung vom 4. bis zum 8. Ju ni 1990 in
Bu da pest:

Zum Ge gen be such fuh ren zwei
Bus se mit 50 ka tho li schen und 48
evan ge li schen Chri sten aus Schro ben -
hau sen nach Bu da pest. Auch die ser
Be such fand im Rah men der „Ak ti on
Sil ber mö we – Chri sten für Eu ro pa“
statt. Es war ein ganz herz li cher Emp -
fang. Man spür te die Gast freund -
schaft der Un garn. Hö he punkt war
der Fest akt und Emp fang in der
Staats o per von Bu da pest. Die Fei er -
lich keit er hielt ein be son de res Ge -
wicht durch die An we sen heit des
da ma li gen Vi ze prä si den ten des Deut -
schen Bun des ta ges, Ju li us Cro nen berg.
An sch ließend wur de in ein drucks vol -
ler Wei se ei ne von tiefer Öku me ne ge -
präg te Ves per in der über füll ten St.-
Ste phans-Ba si li ka ge fei ert.

Es blieb nicht bei den Tref fen in ner -
halb der Ak ti on Sil ber mö we …

Hans-Joa chim Pit ti us: Ein Be -
such, un ge plant und über ra schend,
und ein Ge gen be such als ge zielt,
ge plan te Ant wort – soll te da mit das
Er leb nis zu En de sein? Sym pa thie, ja
Freund schaft war ge wach sen in zwei -
mal fünf Ta gen der Be geg nung.

Bei den Klän gen der Mu sik grup -
pe der Berg ge mein de am Ab schied -
s abend des Ge gen be suchs ent stand
plötz lich ei ne Idee. „Wie wä re es,
wenn sich die Kon fir man den un se -
rer Ge mein den ken nen ler nen könn -
ten.“ Ge sagt, ge tan. Die se Kon fir man -
den be geg nun gen fin den heu te noch
re gel mäßig statt. Zu dem er gab sich
als schön ste Be stä ti gung, dass im mer
öf ter von pri va ten Be su chen hin
und her die Re de war.

So kam es dann auch zu den ge -
mein de part ner schaft li chen Ver bin -
dun gen zwi schen der Chri stus kir -
chen ge mein de Schro ben hau sen, der
Burg- und der Berg ge mein de, und
der Ge mein de aus Szen tend re.

Ganz per sön lich ge fragt: Wel chen
Wert ha ben die Ver bin dun gen nach
Un garn?

Her bert Högl mei er: Seit 1989 sind
vie le Freund schaf ten zwi schen un ga -
ri schen und Schro ben hau se ner Fa -
mi li en ent stan den, die auch nach
sehr vie len Jah ren noch in ten siv ge -
pflegt wer den. Es freut mich im mer
wie der, wenn ich Fa mi li en und Ju -
gend li che aus bei den Ge mein den
zu sam men füh ren kann. Dies ist auch
der Sinn und Zweck ei ner Ge mein -
de part ner schaft.

Es gibt im mer wie der neue Her -
aus for de run gen, von de nen wir ge -
gen sei tig viel ler nen kön nen.

Die Ver bin dung nach Un garn
heißt für mich per sön lich nicht nur
Ge mein de part ner schaft. Ei ne große
Be rei che rung ist auch die Zu sam -
men ar beit mit der un ga ri schen Lan -
des kir che bei di ver sen Ver an stal -
tun gen. Da durch konn ten auch gu -
te Ver bin dun gen und Freund schaf -
ten, z.B. nach So pron und Pécs, ge -
knüpft wer den.

Und wel che Be rei che rung be deu tet
die Part ner schaft für die Kir chen ge -
mein de als gan ze?

Her bert Högl mei er: Der wohl
wich tig ste Fak tor ist die per sön li che
Be geg nung, die Er fah rung von Of -
fen heit, Herz lich keit und Wär me.
Wie be rei chernd und wert voll es ist,
sich von Mensch zu Mensch zu be -
geg nen und ein an der an zu neh men,
das dür fen wir in un se rer Ge mein -
de part ner schaft im mer wie der neu
ent decken. Es war für uns, vom

Wohl stand in Deutsch land ge präg -
te Men schen, manch mal be schä -
mend, mit wel cher Be reit wil lig keit
uns un se re un ga ri schen Freun de
al les zu kom men ließen, was sie ir -
gend ge ben konn ten. Die ge gen sei -
ti gen Be su che be wirk ten, dass wir
un se re Le ben sum stän de noch ein -
mal ganz an ders wahr nah men und
im mer noch wahr neh men.

Ein Brief schrei ber aus Un garn
be dank te sich ein mal mit den Wor -
ten: „Der Herr hat uns al le durch
Schwe stern und Brü der reich lich
be schenkt.“ Aus der Sicht un se rer
Ge mein de wa ren aber wir die Be -
schenk ten.

g Hol ger Man ke

Von der Sil ber mö we
zur le ben di gen Part ner schaft

Aus der Un garn chro nik der Chri stus kir che Schro ben hau sen
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Ked ves Test vé rek a Jé zus Krisz tus ban!
1907-ben ki tört az ame ri kai tőzs de pá nik. A

New York-i ér ték tőzs dén az árak hir te len zu -
han ni kezd tek. Az em be rek meg ro ha moz ták a
ban ko kat és a trösz tö ket. Fény kép is őr zi az em -
ber tö meg hul lám zá sát a Wall Streeten. Mil li -
ók él ték át hir te len, hogy a spe ku lá ci ó nak ne -
ve zett moly és a csőd nek hí vott rozs da fel -
emész tet te föl di kin cse i ket. 

Az tán egy má sik, im már Eu ró pá ban ké szült
fény ké pet idé zek meg. Ez az én ha zám ban, Ma -
gyar or szá gon ké szült, 1946-ban. Az ut ca sep -
rő nagy ha lom pa pír pénzt sö pör össze Bu da -
pest ut cá ján. Ez az ak ko ri pénz tel jes el ér ték -
te le ne dé sé nek ide je volt. Nagy apám me sél te,
hogy mi re a ha vi fi ze té sé vel az üz let be ért, már
csak egy csir két tu dott raj ta ven ni. Vagy ha nem
si e tett elég gé, ak kor csak két to jást. Az inflá -
ció mér té ke tíz a hu szon ha to di kon szá za lék
volt, amely szám nagy sá gát az eset leg kö zöt -
tünk le vő ma te ma ti ku so kon kí vül va ló szí nű leg
ke ve sen tud ják el kép zel ni. Ta lán se gít a meg -
ér tés ben, ha el mon dom: volt olyan két mil li árd
bil li ós bank jegy, ame lyen a ket tes szám után
húsz nul la sze re pelt… Jött a moly, pusz tí tott a
rozs da.

Azok ban az év ti ze dek ben az tán sok esz me
és ideo ló gia is az inflá ló dás sor sá ra ju tott: úgy
kel lett őket össze sö pör ni. A tör té ne lem sze mét -
domb já ra ke rül tek. 

Eu ró pa ke le ti fe lén nem új ke le tű fo ga lom a
ma te ri a liz mus. Nyil ván sok je len le vő szá má -
ra is me rő sen csen ge nek az olyan sza vak, mint
tu do má nyos szo ci a liz mus, küz de lem a val lá sos
vi lág né zet és a kle ri ká lis re ak ció el len. A ha ta -
lom a párt szer ve ze te ken és a be sú gó há ló za ton
ke resz tül akart min dent el len őriz ni. Kon fir má -
ció he lyett a Ju gend we i hét eről tet ték. Az egy -
há zi ve ze tés is rá kény sze rült ar ra, hogy – az
NDK-ban – a szo ci a liz mus ba ve ze tő egy ház -
ról vagy – Ma gyar or szá gon – a dia kó ni ai teo -
ló gi á ról be szél jen. Az tán megint jött a moly és
a rozs da, és sem mi vé vál tak olyan ko ráb bi „ér -
té kek”, mint „bé ke és biz ton ság”, „osz tály nél -
kü li tár sa da lom”, „bé ke harc”. Ma te ri a liz mus volt
ez a ja vá ból, és a so kat pro pa gált föl di kin csek
sem mi vé vál tak. 

Ám az tán jött egy újabb, en nél ra fi nál tabb
ma te ri a liz mus. Ré gi e sen bír vágy nak, újabb
szó val kon zum idi o tiz mus nak le het ne vez ni. A
gya nút lan em be re ket mind sú lyo sabb ter he ket
je len tő hi te lek be haj szol ták be le. Mű kö dött a
tő ke fel hal mo zás nak az a mód ja, amely ben a pri -

va ti zá ció ha szon él ve ző i vel kap cso lat ban csak
az el ső meg szer zett mil lió ere de tét nem il lett
fir tat ni. E szem lé let kri ti ká ját nyújt ja a Mi -
atyánk is mert pa ra frá zi sa: 

Mi Tő kénk, aki a Nyu ga ton vagy, 
amor ti zá lód jék a te be fek te té sed.
Jöj jön el a te pro fi tod,
tőzs dei ár fo lya ma id emel ked je nek,
amint a Wall Streeten, úgy Eu ró pá ban is.
Na pi for gal mun kat add meg ne künk ma,
hosszab bítsd meg hi te le in ket,
mi kép pen mi is hosszab bí tunk hi te le ző ink nél.
És ne vígy min ket a csőd be,
de sza ba díts meg a szak szer ve ze tek től.
Mert ti éd a fél vi lág és a ha ta lom
és a gaz dag ság két ezer év óta.
Ámen.
Nem aka rok de ma góg len ni: tu dom, hogy a

tő ke moz gat ja a gaz da sá got. Azt is tu dom, hogy
a sze gé nyebb ré gi ók és azok egy há zai sok tá mo -
ga tást kap tak, ami ért kö szö net il le ti az ado má -
nyo zó kat. De tar tok tő le, már megint kö ze led -
nek a mo lyok, és érez te ti ha tá sát a rozs da. 

Igénk a vi lág hoz kö tött ség ve szé lye i re hív ja
fel a fi gyel met, akár gaz da sá gi, akár po li ti kai,
akár lel ki össze füg gé sek ben. Egy ma gyar köl -
tő, Kosz to lá nyi De zső így ír ver sé ben: „Itt hon
va gyok itt e vi lág ban, / s már nem va gyok ott -
hon az ég ben.” (Bol dog, szo mo rú dal)

Jé zus sza va ab ban se gít het min ket, hogy új -
ra ott hon le gyünk a már el ve szí tett ég ben. En -
nek ér de ké ben meg kell ta nul nunk le vál ni a vi -
lág ról. Mert „ahol a kin csed, ott lesz a szí ved”.
Ér vé nyes ez az egyes em ber és az egy ház éle -
té re is. 

Egy el be szé lés sze rint egy far mer öröm mel
tu dat ta fe le sé gé vel: leg jobb te he ne két bor jút
el lett: egy fe hé ret és egy vö rö set. Majd ezt
mond ta: „Az Úr ar ra in dít en gem, hogy az egyik
bor jút ne ki szen tel jem. A ket tőt együtt ne vel -
jük, és ami kor el jön az ide je, mind ket tőt el ad -
juk, és az egyi kért ka pott vé tel árat meg tart juk,
a má si két az Úr szol gá la tá ra ajánl juk fel.” Fe le -
sé ge meg kér dez te, me lyik bor jú le gyen az
Úré. „Nincs szük ség ilyen meg kü lön böz te tés -
re, hi szen egy for mán tö rőd ni fo gunk mind ket -
tő vel” – vá la szol ta a fér je. Né hány hó nap pal ké -
sőbb az tán gyá szos arc cal lé pett oda fe le sé gé -
hez a gaz da: „Meg dög lött az Is ten te he ne.”

Test vé re im: hogy is ál lunk mi a föl di és a
mennyei kin csek kel? A föl di vagy a mennyei ér -
té kek vonz zák-e a szí vün ket? A ma kez dő dő öt
na pon át so kat fo gunk hal la ni er ről a szív ről.

Úgy, amint azt a Pél da be szé dek köny vé ben is ol -
vas suk: „Min den félt ve őr zött do log nál job ban
óvd szí ve det, mert on nan in dul ki az élet!” (Péld
4,23) Vagy ahogy Au gus ti nus mond ta: „Nyug -
ta lan a mi szí vünk, amíg meg nem nyug szik
ben ned, ó, Urunk.” Vagy hadd idéz zem Al bert
Sch we i tzert, aki egy pré di ká ci ó já ban ép pen a
szív ké pét hasz nál ja az af ri ka i ak előtt:

„Ed dig olyan volt a szí ve tek, mint egy fa lu,
sok go nosz törzs fő nök kel. Ezek a go nosz törzs -
fő nö kök a szí ve tek rossz gon do la tai. Ott van a
nagy törzs fő nök, akit ha zug ság nak hív nak, és
azt mond ja: Ha zud ja tok! Van egy má sik törzs -
fő nök, aki így biz tat: Le gye tek gaz da gok, lop -
ja tok! Az után van még egy törzs fő nök, a go -
nosz ság. Ez ar ra ösz tö kél ben ne te ket: Ve sze -
ked je tek, üs se tek, ha ra gud ja tok! (…) Szí ve tek
nagy fa lu já ban mind eme törzs fő nö kök az
urak. Már most mond já tok meg ne kem, hogy
ha egy fa lu törzs fő nö ke go nosz, le het-e bol dog
az a fa lu? Nos?… És ha a szí ve tek ben élő
törzs fő nö kök go no szok, le het-e bol dog a szí -
ve tek? A bol dog szív csen des, mint egy tó a nap -
sü tés ben, de a bol dog ta lan szív olyan, mint az
Ogo we egy tor ná dó kez de tén. És ha meg kér -
dez lek ben ne te ket: csen des és bol dog a szí ve -
tek? Ha egyen ként kér dez né lek meg ti te ket,
mind egyi kő tök kény te len len ne így vá la szol ni:
Nem, Dok tor, ha a szí vem re hall ga tok, ak kor
tu dom, hogy nem bol dog.”

Al bert Sch we i tzer nek az Ogo we part ján
fel tett kér dé se ér vé nyes az El ba és a Du na part -
ján is.

Egy Kirchen ta gon nem csak az egyes em ber -
rel, ha nem Is ten né pé vel kap cso lat ban is fel kell
ten nünk ezt a kér dést. Hol az egy ház szí ve? Föl -
di vagy mennyei kin cse ket gyűj tünk-e? Mi ért
fáj az egy ház ból va ló ki lé pés: az adó el ma ra dá -
sa mi att, vagy mert lel ke ket ve szí tünk el? Mi az
egy ház iga zi kin cse? Be fek te té sek, ár fo lyam-in -
ga do zá sok ból szer zett nye re sé gek, be ru há zá -
sok, épü le tek és nagy ívű ter vek – vagy Lu ther
62. té te le nyo mán az evan gé li um?

Mennyi ben bí zunk mú ló föl di ja vak ban?
Nem csak gaz da sá gi, ha nem po li ti kai szem pont -
ból is. Egy há za ink nak – akár Ke le ten, akár Nyu -
ga ton – a mennyei kin cse ket kell ke res ni ük és
má sok nak be mu tat ni uk, ami bi zony együtt jár
szá mos ér ték te len föl di ka cat el uta sí tá sá val. Pél -
dá ul hogy bűn nek ne ve zem a kor rup ci ót, az
ide gen gyű lö le tet, az an ti sze mi tiz must, a ci gány -
el le nes sé get. Vagy hogy nem en ge dem, hogy
bánt sa nak va la kit azért, mert ne ki más a bőr -

szí ne, a val lá sa, az anya nyel ve vagy ép pen a sze -
xu á lis iden ti tá sa.

Mi ként ér het jük ezt el? Úgy, hogy a föl di ek
he lyett a mennye i e ket ke res sük. Nem a föl dön,
ha nem a menny ben gyűj tünk kin cset. Nem tő -
két, ha nem bi zal mat hal mo zunk fel. En nek ér -
de ké ben emel jük fel szí vün ket. Mond ha tom
úgy is, hogy el fo gad juk a menny egyet len kin -
csét, Jé zust. Ha kin csünk Krisz tus, Krisz tus nál
a szí vünk. Ott van jó he lyen.

Ezt a kin cset sem moly, sem rozs da nem
emész ti meg. Most gyer tek ve lem – kép ze let -
ben – egy dél-ma gyar or szá gi fa lu ba, Var sád -
ra. A tö rök idő ben el nép te le ne dett fa lu ba a 18.
szá zad ban né met te le pe sek ér kez tek, akik vi -
rág zó vá tet ték ezt a vi dé ket. A te le pü lé sen a 20.
szá zad ele jén még csak nem ezer öt száz evan -

gé li kus élt, 1949-re azon ban csak két szá zan ma -
rad tak. Az okot sej ti tek: a ki te le pí tés. Má ra to -
vább fo gyott a gyü le ke zet: jó, ha tu cat nyi
evan gé li kus él még Var sá don. Ez a pusz tu lás is
a moly és a rozs da ha tá sát mu tat ja. Van e fa lu
temp lo má nak egy ré gi ol tár ké pe az utol só va -
cso rá ról. Nem vi gyáz tak rá elég gé, ezért a fes -
ték le ko pott, az anyag szét mál lott. A moly szin -
te min dent meg emész tett. Csak Krisz tus alak -
ja ma radt ép ség ben! Raj ta nem fog a rozs da. Ő
több bár mi föl di kincs nél. 

En nek a Jé zus nak a sza vá ra fi gyel jünk a 2011-
es Kirchen ta gon: Gyűjt se tek ma ga tok nak kin -
cse ket a menny ben! Ahol a kin csed van, ott lesz
a szí ved is. Ámen.

Dr. Fa bi ny Ta más pré di ká ci ó ja a Kirchen tag alt mark ti nyi tó is ten tisz te le tén

. Kirchentag – Drezdában Nagyon ott voltunk!

Bár egy, a né met te le ví zi ó sok ál tal ut -
cán „le szó lí tott” há zas pár fér fi tag ja
büsz kén han goz tat ta, hogy ő a Gáncs
Pé ter el nök-püs pök ve zet te ma gyar
evan gé li kus kül dött ség tag ja ként
jött, hon fi tár sa ink va ló já ban egyé ni -
leg vagy ki sebb cso por tok ban – gyü -
le ke ze ti, in téz mé nyi szer ve zés ben –
ér kez tek Szász or szág fő vá ro sá ba,
ahol a har minc öt éven alu li ak el ső -
sor ban ok ta tá si in téz mé nyek tan -
ter me i ben, az idő seb bek pe dig csa -
lá dok nál nyer tek el he lye zést. Eb ben
az esz ten dő ben nem li mi tál ták a
ma gyar or szá gi je lent ke zők szá mát, az
iga zán jel ké pes nek mond ha tó hu -
szon négy eu rós „díj” fe jé ben min den
elő ze te sen re giszt rált részt ve vő szá -
má ra biz to sít va volt a szál lás és a na -
pi két sze ri ét ke zés.

Mi ként a Kirchen tag egé szén, a
ma gyar köz re mű kö dők kö zött is az
ének-ze nei for má ci ók do mi nál tak,
me lyek szin tén elő ze tes je lent ke zés
alap ján kap hat tak le he tő sé get a be -
mu tat ko zás ra. (El fo gult ság nél kül
je lent het jük, hogy a ma gyar elő adók

fel lé pé se i nek min de nütt po zi tív volt
a vissz hang ja.)

A lel ki, spi ri tu á lis tar tal mak mel lett
az összes sé gé ben fesz ti vál jel le gű né -
met evan gé li kus – más szó hasz ná lat -
tal: pro tes táns – egy há zi na po kon
igen nagy hang súllyal ke rül nek te rí ték -
re kü lön bö ző köz éle ti – ese ten ként ak -
tu ál po li ti kai – té mák is, és tud ni va ló,
hogy az utób bi Kirchen ta gok ról egyet -
len ál lam fő vagy kan cel lár sem koc káz -
tat ta meg a tá vol ma ra dást. (Más kér -
dés, hogy a je len le gi szö vet sé gi el nök
– Ch ris ti an Wulff – és az evan gé li kus

pap le ány ból lett kan cel lár – Ang e la
Mer kel – szá má ra ez a „fel adat” alig -
ha oko zott lel ki is me re ti konflik tust.)

En nek fé nyé ben min den eset re
nem kis több let je len tő ség gel bír,
hogy a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos fel ügye lő je há rom,
köz éle ti kér dé se ket bon col ga tó fó -
rum be szél ge tés re is meg hí vást ka -
pott. Igaz, Prőh le Ger gely sze mé -
lyé ben egy út tal nem csak a je len le gi
kor mány egyik he lyet tes ál lam tit -
ká rát, de a Ma gyar Köz tár sa ság volt
ber li ni nagy kö ve tét is tisz tel het ték vi -

ta part ne rei. Ba log Zol tánt pe dig ép -
pen ség gel a je len le gi kor mány egyik
ál lam tit ká ra ként hív hat ták meg egy
fó rum be szél ge tés ere jé ig azok a szer -
ve zők, akik őt a bu da pes ti Né met Aj -
kú Evan gé li kus–Re for má tus Gyü le -
ke zet lel ki pász to ra ként is mél tán in -
vi tál ták nagy sze re tet tel a ko ráb bi
Kirchen ta gok ra. És ak kor még nem
tet tünk em lí tést ar ról, hogy a szer da
es te há rom hely szí nen zaj ló nyi tó is -
ten tisz te le tek egyi kén – a Kirchen -
tag tör té ne té ben el ső íz ben – ma gyar
ige hir de tő, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -

ség (LVSZ) kö zép- és ke let-eu ró pai
ré gi ó já nak al el nö ke, dr. Fa bi ny Ta más
szol gált. Rá adá sul nagy sze rű hely szí -
nen, hi szen még az alt mark ti fő té ren
fel ál lí tott tri bün nel át el len ben lé vő
„kul túr pa lo tá ban” is nagy já ból épp az
is ten tisz te let tel egy idő ben to long tak
leg töb ben a re giszt rá ci ós pult nál…

Az Evan gé li kus Élet ol va sói vél he -
tő en el ső sor ban a Kirchen tag lel ki -
sé gé re kí ván csi ak. Nos, a 33. egy há -
zi na pok mot tó já ul vá lasz tott ige
(Mt 6,21) nyil ván va ló an misszi ói
üze ne tet is hor do zott. Nem vé let le -
nül, hi szen a hely szí nül vá lasz tott
szász fő vá ros la kos sá gá nak, il le tő leg
a volt NDK-s tar to mány né pes sé gé -
nek kevesebb mint ne gye de kö tő dik
va la mely ke resz tény fe le ke zet hez.
So kat mon dó tény te hát, hogy a reg -
ge li bib lia ta nul má nyo kon – át la go -
san – húsz-hu szon öt ez ren vet tek
részt, re mény ség sze rint nem is ki zá -
ró lag az egy há zi na pok ra re giszt rált
ven dé gek száz har minc ez res tá bo -
rá ból… A kér dés szá munk ra is meg -
ke rül he tet le nül fel té te tett: hol van a
kin csünk?

g T. Pin tér Ká roly

„Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is” (Mt 6,21)
f Folytatás az 1. oldalról
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. Kirchentag – Drezdában Nagyon ott voltunk!

A 33. né met evangélikus egy há zi
na pok (Kirchen tag) egyik meg hí -
vott ma gyar elő adó ja Ba log Zol tán,
a bu da pes ti né met ajkú re for má tus
gyü le ke zet lel ké sze, a tár sa dal mi fel -
zár kó zá sért fe le lős ál lam tit kár volt.
A Sza bad ság ká vé zó cím mel jú ni us
3-án, szer dán meg tar tott fó rum be -
szél ge té sen az 1989-es ese mé nyek kel
és kö vet kez mé nye ik kel kap cso la tos
ta pasz ta la tok ról esett szó a né me tek -
ből, cse hek ből és ma gya rok ból ál ló
hall ga tó ság előtt. A be szél ge tő part -
ner Ul ri ke Pop pe volt, aki Bran den -
burg tar to mány ban a kom mu nis ta
dik ta tú ra kö vet kez mé nye i nek fel -
dol go zá sá ért fe le lős mun ka társ. Ba -
log Zol tán el mond ta, hogy ve gyes ér -
zé sei van nak a rend szer vál tás óta el -
telt idő szak ra vissza te kint ve. A sza -
bad ság, amely ben élünk, va ló ban
olyan, ami lyet akar tunk? Az ál lam -
tit kár hang sú lyoz ta, hogy a sza bad -
ság ala kí tá sá hoz olyan em be rek re
van szük ség, akik bel ső leg sza ba dok.
A be szél ge tés után öröm mel vá la szolt
né hány kér dés re az Evan gé li kus Élet
szá má ra.

– Hogy tet szik a Kirchen tag?
– Én ré gi Kirchen tag-já ró va gyok,

húsz vagy ta lán még több éve. Min -
dig cso dá la tos le he tő ség lel ki leg fel -
töl tőd ni, meg gaz da god ni. Azo kat az
im pul zu so kat is szí ve sen ve szem,
ame lyek nem tet sze nek, mert jó
irány ba pro vo kál ják az em bert, hogy
meg fo gal maz za a ma ga gon do la ta it.
Min dig az jut eszem be, hogy pró bál -
ko zunk, pró bál ko zunk Ma gyar or -
szá gon ilyet csi nál ni, de eh hez össze
kel le ne fog ni. Mi ni mum a re for má -
tu sok nak meg az evan gé li ku sok nak,
de le het, hogy még a ka to li ku so kat is
be kel le ne von ni, és csi nál ni egy iga -
zi nagy, meg győ ző egy há zi ren dez -
vényt. Hogy egy részt érez zük: tu dunk
együtt ün ne pel ni, tud juk Is tent
együtt di cső í te ni, más részt hogy
tud juk de monst rál ni, van egy egy ség,
ame lyen be lül tu dunk kul tu rál tan,
Krisz tus szel le mé ben vi tat koz ni is.
Nagy szük ség len ne er re Ma gyar or -
szá gon is. 

– A fó rum be szél ge tés so rán em lí -
tet te a bel ső sza bad ság fo gal mát.
Pon to san mit ért ezen?

– Nagy ta pasz ta la ta az el múlt
húsz év nek – de az el múlt két ezer év -
nek is –, hogy azok az em be rek,

akik bel ső sza bad ság hí ján van nak,
nem tud ják a kül ső sza bad sá got sem
jól ala kí ta ni. Te hát ah hoz, hogy a kül -
ső sza bad sá got jól ala kít suk, be lül ről
már sza bad nak kell len ni. Ezért fon -

to sak az egy há zak. Mert hon nan
jön né nek a be lül ről sza bad em be rek,
ha nem az egy ház ból? 

Azt hi szem, Lu ther fo gal maz ta
meg – bár nem tu dom szó sze rint
idéz ni –, hogy mi nél na gyobb füg -
gő ség ben va gyunk Is ten től, an nál
na gyobb sza bad sá gunk van a vi lá gi
ha tal mak tól. Eb ben a dia lek ti ká -
ban zaj lik a ke resz tyén em ber nek az
éle te. Te hát mi nél több ön tu da tos
ke resz tyén van, an nál na gyobb az
esély ar ra, hogy olyan au to nóm kö -
zös sé gek jöj je nek lét re, ame lye ket
nem le het ha tal mi dik tá tu mok kal
irá nyí ta ni, ame lye ket nem le het ma -
ni pu lál ni.

– Mi tör té nik, ha fe szült ség van a
kül ső sza bad ság és a bel ső sza bad ság
kö zött?

– Ha bel ső sza bad ság van, kül ső
meg nincs, ak kor az em ber föl lá zad.
Mint ahogy az egy ko ri Né met De -
mok ra ti kus Köz tár sa ság, az NDK
ke resz tyé nei is föl lá zad tak. Itt az
egy ház tet te a leg töb bet a sza bad sá -
gért. Ma gyar or szá gon nem, de itt
igen. Itt az egy ház volt a leg na gyobb
el len zé ki erő, mert az em be rek be lül -
ről sza ba dok vol tak. 

Ami kor vi szont van kül ső sza -
bad ság, be lül azon ban ez nincs meg,
ak kor az em ber ál do za tá vá vá lik
min den faj ta ma ni pu lá ci ó nak. Azt
hi szi, az a sza bad ság, hogy – pél dá -
ul – el dönt he ti, mi lyen jég kré met
vesz. Ha hu szon hat faj ta jég krém kö -
zül vá laszt hat, azt hi szi, sza bad. Nem
ve szi ész re, hogy ez csak ál sza bad ság,
és va ló já ban kény szer pá lyá ra ke rült:
mert hogy jég kré met ven ni kell! A
mé dia, a rek lám azt su gall ja, hogy aki
nem vesz jég kré met, az nem tren di,
az nem tart a di vat tal, az nem is érez -
he ti ma gát bol dog nak. Pe dig nem így
van, mert ép pen ség gel a non kon form
ma ga tar tás le het a sza bad ság je le –
egy fo gyasz tói tár sa da lom ban min -
den kép pen.

– Mi ben lát ja az egy há zak fel ada -
tát ma Ma gyar or szá gon?

– Egy részt az au to nóm, ön tu da tos
kö zös sé gek nek, az au to nóm, ön tu -
da tos pol gá ri erő nek a meg je le ní té -
sé ben, más részt pe dig a re mény ség -
nek a be mu ta tá sá ban. A re mény ség
szá munk ra so ha sem ki zá ró lag po li -
ti ka füg gő, ha nem min dig a bel ső,
sze mé lyes vi szony nak a függ vé nye.

Mert szá munk ra a re mény ség el ső -
sor ban so ha sem em be ri in téz mé -
nyek hez kö tő dik, ha nem Jé zus Krisz -
tus hoz.

g Adá mi Má ria

Bel ső leg sza ba don
In ter jú Ba log Zol tán ál lam tit kár ral

A tár sa da lom szí vé ben? A ki sebb sé -
gi egy há zak hely ze te Ke let-Kö zép-
Eu ró pá ban cím mel jú ni us 4-én ren -
dez tek pó di um be szél ge tést a drez dai
Há rom ki rá lyok-temp lom ban (Drei -
königs kirche).

Az al kal mon egy há zun kat dr. Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke kép vi sel te. Be szél ge tő -
part ne rei vol tak töb bek kö zött Jo chen
Bohl, a szász or szá gi tar to má nyi evan -
gé li kus egy ház püs pö ke, Fa ze kas
Lász ló szlo vá ki ai re for má tus püs -
pök, dr. Mi loš Klá tik püs pök, a szlo -
vák evan gé li kus egy ház ve ze tő je és
Jan Sza rek, a len gyel or szá gi evan gé -
li ku sok nyu gal ma zott püs pö ke.

A kü lön bö ző egy há zak rö vid be -
mu ta tá sa után a meg hí vott elő adók
a je len ne héz sé ge i re és ki hí vá sa i ra
mu tat tak rá. A hoz zá szó lá sok ban
kör vo na la zó dott az az ál ta lá nos kér -
dés, hogy mi ként szó lal hat meg, ho -
gyan ér tet he ti meg ma gát az egy ház
a sze ku la ri zált vi lág ban élő em be rek -
kel. Fa bi ny Ta más hang sú lyoz ta a

„con ser van do et re no van do” el vé nek
fon tos sá gát, vagy is a meg őr zés és a
meg újí tás kö zöt ti egyen súly meg ta -
lá lá sá nak szük sé ges sé gét.

A hall ga tó ság is le he tő sé get ka pott
kér dé sek fel te vé sé re. Kü lö nö sen a ké -
nyes té mák kel tet tek nagy ér dek lő -
dést. Így pél dá ul a nyu gal ma -
zott len gyel püs pök nek ar ra
kel lett vá la szol nia, mi ért nem
or di nál az egy há za nő ket is.
Jan Sza rek ki fej tet te, hogy
ez zsi na ti dön tés volt, amely -
nek ő kö te les alá vet ni ma gát,
no ha sze mé lyes vé le mé nye
me rő ben más…

Több kér dés is ér ke zett a
fe szült szlo vák–ma gyar vi -
szonnyal kap cso lat ban. A há rom
érin tett ven dég, a szlo vák, a szlo vá -
ki ai ma gyar és a ma gyar or szá gi püs -
pök egyet ér tett ab ban, hogy az egy -
há zak te het nek és ten ni ük is kell
va la mit a két nép kö ze le dé sé ért. En -
nek ér de ké ben konk rét lé pé se ket
ter vez nek – mon dot ta egy be hang zó -

an Fa bi ny Ta más és Mi loš Klá tik. Fel -
ve tő dött, hogy a szlo vák és a ma gyar
evan gé li kus egy ház együtt mű kö dé -
si szer ző dést ír jon alá a kö zel jö vő ben,
ez zel is ser kent ve a test vé ri dia ló gust.

And rea Wag ner-Ping gé ra, a be szél -
ge tés mo de rá to ra az el hang zot ta kat

össze gez ve így fo gal ma zott: szám sze -
rű en ki csi nek len ni nem je len ti azt,
hogy a ki sebb sé gi egy há zak je len ték -
te le nek vagy lát ha tat la nok len né -
nek. Ők a föld só ja – és ez Jé zus nak
nem csak pa ran csa, ha nem egy ben
ígé re te is.

g – ada mi –

A föld só ja

A 33. Kirchen tag öt nap ja alatt nem
volt „kunszt” evan gé li kus nak len ni,
és ma gyar ként is bát ran le he tett
emelt fő vel köz le ked ni. Ám akik -
nek ke be lét ön ma gá ban nem tud ta
elég gé fe szí te ni a Drez dá ban je len lé -
vő honfitársaink im po ná ló an ma gas
szá ma, azok nyil ván nem hagy ták ki
sem Fa bi ny Ta más püs pök ige hir de -
té si al kal ma it, sem pe dig or szá gos fel -
ügye lőnk köz sze rep lé se it. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház vi -
lá gi ve ze tő je, úgy is, mint a je len le -
gi kor mány he lyet tes ál lam tit ká ra,
há rom íz ben is bi zo nyí tot ta – né met
nyel ven is ki vá ló – re to ri kai ké pes sé -
ge it. Akik azon ban ta núi vol tak Prőh -
le Ger gely meg nyi lat ko zá sa i nak, azok
szí vét vél he tő en nem a re to ri kai és
gon do la ti bra vú rok me len get ték át,
ha nem az a tény, hogy lé nye gé ben
mind há rom – po li ti kai kér dé se ket fe -
sze ge tő – fó ru mon ő volt az, aki el -
ső ként és leg egy ér tel műb ben tett
hi tet ke resz tény sé ge és evan gé li kus
el kö te le zett sé ge mel lett. Pe dig azok -
ban a té mák ban, ame lyek meg vi ta tá -
sá ra meg hí vást ka pott, olykor a ma -
gyar ál lás pont ki fej té se és vé del me is
ku rá zsit kí vánt. 

Az el ső tel jes nap dél után ján a

múlt örök sé ge i vel va ló szem be né zés -
re in vi tál ta az ér dek lő dő ket a Dre i -
kö nig skirche. A „fe lej te ni vagy fel dol -
goz ni” di lem ma a ke let-kö zép-eu ró -
pai or szá gok ese té ben ko ránt sem
csu pán a vi lág há bo rú bor zal ma i ra

vo nat koz tat ha tó. A pó di um be szél ge -
tés má so dik fe lé ben a kom mu nis ta
múlt hoz, ezen be lül is az ügy nök kér -
dés hez va ló vi szo nyu lás ke rült te rí -
ték re. Prőh le Ger gely an nak a meg -
győ ző dé sé nek adott han got, hogy a
kí vá na tos bo csá nat ké rés és meg bo -
csá tás prob le ma ti ká ját teo ló gi a i lag

kell át gon dol ni, nem fe led ve, hogy a
párt ál la mi dik ta tú ra idő sza ká ban
nem csak az ál do za tok, de az ügy nö -
kök egyé ni sor sa kö zött is na gyon
nagy kü lönb sé gek vol tak, mi több, az
érin tet tek kö zött olya nok is akad tak,
akik hasz nál tak egy há zuk nak. 

Más nap ugyan ezen a hely szí nen és
idő pont ban ar ra a kér dés re várt vá -
laszt a hall ga tó ság, hogy le het sé ges-e
ke resz tény ség nél kül ál la mot irá nyí -
ta ni, szom bat dél előtt pe dig – az
ugyan csak szín ül tig telt – Kre uz -
kirché ben lé nye gé ben ak tu ál po li ti -
kai kér dé sek ke reszt tü zé ben kel lett
szá mot ad nia Prőh le Ger gely nek ar -
ról, hogy med dig ju tott el ha zánk a de -
mok rá cia út ján. Ezen a két órás fó ru -
mon Len gyel or szág rend szer vál tás
utá ni el ső mi nisz ter el nö ke, Tade usz
Ma zo wi ec ki és Lothar de Ma i ziére, az
NDK utol só, de már sza ba don meg -
vá lasz tott kormányfője volt a be szél -
ge tő társ. A kis sé rossz akusz ti ka mi -
att mag ne to fon ról sem könnyű „de -
kó dol ni” a tágas temp lom térben el -
hang zot ta kat. A felcsattanó ne ve tés és
taps azon  ban jól ki ve he tő: hogy, hogy
nem min dig a ma gyar he lyet tes ál lam -
tit kár meg nyi lat ko zá sai köz ben…

g – tér –

Prőh le Ger gely – há rom té tel ben

A köz is mert né met pre ci zi tás el le né -
re időn ként azért a Kirchen tag gé pe -
ze té ben is elő for dul tak fenn aka dá -
sok… A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház püs pö ke ál tal ve ze -
tett áhí tat ere de ti leg csü tör tök re ter -
ve zett idő pont ját pél dá ul pén tek dél -
után ra tet ték át a Dre i kö nig s kirche
ká pol ná já ban, ám hang sze res kí sé ret -
ről el mu lasz tot tak gon dos kod ni. Nem
kis büsz ke ség gel ír hat juk le, hogy
tör té ne te sen az Evan gé li kus Élet
mun ka tár sa, Bo da Zsu zsa volt az, aki
bra vú ros gyor sa ság gal meg szer vez te,
hogy a temp lom előtti park ban ut ca -
ze né lő Szél ró zsa Band tag jai öt perc
múl va már Ador já ni De zső Zol tán
áhí ta tán foly tas sák ze nei bi zony ság -
té te lü ket. (A „be ug ró” szol gá lat egyik
gyü möl cse ként a fi a ta lok meg hí vást
kap tak ad vent el ső hét vé gé jé re a ko -
lozs vá ri evan gé li kus gyü le ke zet be.)

„Beugrásos” bizonyságtétel

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

N
A

G
Y

 B
E

N
C

E

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A



Evangélikus Élet 2011. június 12. f 9kirchentag-panoráma

Jel ké pes nek is mond ha tó, hogy a
Kirchen tag ide je alatt épp a Dre i kö -
nig s kirche, ma gya rul a Há rom ki rá -
lyok-temp lom adott ott hont a har -
ma dik kö zép- és ke let-eu ró pai ta lál -
ko zó nak. A szer ve zők a temp lom elő -
te ré ben kü lön le ges fel adat ra hív ták
a lá to ga tó kat – ar ra kér ték őket,
hogy a fal ra fes tett tér ké pen je löl jék
be sa ját és test vér gyü le ke ze tük he lyét.
A vál lal ko zó ked vű ek emel lett a ven -
dég könyv ben is hagy hat tak üze ne tet.
A tér kép mel lett öt ön kén tes bá to rí -
tott fel vált va a „nyom ha gyás ra”. Fel -
vé te lün kön Papp Zsolt né, Er zsé bet, a
csö mö ri gyü le ke zet tag ja biz tat az
„in ter ak ti vi tás ra”.

Part ner kap cso la ti tér kép

b So ha ilyen nagy szám ban nem
vol tak még ma gya rok – lá to ga -
tók és fel lé pők – a Kirchen tag
ren dez vé nye in, mint az idei, 33.
né met evangélikus egy há zi na -
po kon. A ma gya rok ko or di ná to -
rá val, Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá -
rá val, egy há zunk öku me ni kus és
kül ügyi osz tá lyá nak ve ze tő jé -
vel két ren dez vény kö zöt ti szü -
net ben be szél get tünk.

– Még ta valy ősszel je lent meg az
el ső fel hí vás a né met evangélikus
egy há zi na pok ra va ló je lent ke zés re. A
ma gyar or szá gi de le gá tus lét szá mát
te kint ve el mond hat juk, hogy so kak -
nál ta lált meg hall ga tás ra a hí vó szó.

– Egé szen pon to san 816 fő re -
giszt rált, legnagyobb részük a kül ügyi
osz tá lyon ke resz tül – ez ál tal mi al kot -
juk a leg na gyobb lét szá mú kül föl di
cso por tot.

Az idei Kirchen tag hely szí né ül
azért is vá lasz tot ták Drez da vá ro sát,
mert a ta lál ko zó egyik köz pon ti té -
má ja Ke let-Kö zép-Eu ró pa. Va ló já ban
a köz pon ti ren dez vény be fo gad ta a
ke let-kö zép-eu ró pai pro tes tán sok –
há rom éven te meg ren de zett – ta lál -
ko zó ját. Ezen hat nem zet kép vi se lői
gyűl nek össze; a ren dez vény nek
2005-ban Prá ga, 2008-ban pe dig
Po zsony adott ott hont.

Sze ret tük vol na, ha az idei „mi ni-
Kirchen ta gon” egy há zunk mi nél na -
gyobb lét szám ban kép vi sel te ti ma gát,
ezért is tet tünk köz zé fel hí vást. Eb ben
olyan egy há zi kó ru sok, klasszi kus, fú -
vós- és könnyű ze nei együt te sek, va -
la mint báb cso por tok, il let ve bár mi -
lyen elő adó mű vész-cso port je lent ke -
zé sét vár tuk, ame lyek nek a „pro duk -
ci ói” a ma gya rul nem tu dók szá má -
ra is ért he tők, él vez he tők. Nagy öröm
szá munk ra, hogy hét fel lé pő cso -
port és Völ gyessy Szo mor Fan ni sze -
mé lyé ben egy szó ló éne kes vi szi jó hí -
rün ket a ta lál ko zó több hely szí nén is.

– A Kirchen tag össze sen több mint
két ezer ren dez vé nyé nek elő adói kö zött

több ször is ol vas hat juk egy ház- vagy
ál la mi ve ze tő ink ne vét.

– Nagy meg tisz tel te tést je lent,
hogy a há rom hely szí nen zaj ló nyi -
tó is ten tisz te le tek egyik ige hir de tő -
je ként Fa bi ny Ta más püs pö köt kér -
ték fel a szer ve zők. Ő a hét so rán
ezen kí vül több fó rum be szél ge tés
meg hí vott ven dé ge is, csak úgy, mint
or szá gos fel ügye lőnk, Prőh le Ger gely
kül ügyi ál lam tit kár-he lyet tes. Ba -
log Zol tán tár sa dal mi fel zár kó zá -
sért fe le lős ál lam tit kár pe dig épp teg -
nap volt egy pó di um be szél ge tés
részt ve vő je.

– De az ön kirchen ta gos nap tá rá -
ban is több prog ram és szol gá lat
idő pont ja ta lál ha tó. Hi szen vett már
részt fó rum be szél ge té sen, teg nap pe -
dig a Sta nis law Til lich, Szász or szág

mi nisz ter el nö ke ál tal adott fo ga dá son
kép vi sel te töb bed ma gá val ha zán kat.
De ne fe led kez zünk meg a va sár na -
pi zá ró is ten tisz te le ten vég zen dő köz -
ben járóimádság-szol gá la tá ról sem; az

is ten tisz te le tet élő ben köz ve tí ti majd
a né met ZDF te le ví zió.

– A ke let-kö zép-eu ró pai pro tes -
tán sok ta lál ko zó já nak he lyet adó
Dre ikö nig sk ir ché ben ke rült sor csü -
tör tök dél előtt a Szom szé dok, ba rá -
tok és test vé rek el ne ve zé sű fó rum be -
szél ge tés re. Dr. Rainer Stahl nak, a
Mar tin-Lu ther-Bund fő tit ká rá nak
be ve ze tő elő adá sa után egy-egy len -
gyel, cseh, uk rán, orosz és – sze mé -
lyem ben – ma gyar evan gé li kus
részt ve vő mu tat ta be rö vi den egy há -
zát, és osz tot ta meg a té má val kap -
cso la tos gon do la ta it a je len lé vők kel.

– A Kirchen tag tör té ne té ben elő -
ször van a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház nak (MEE) stand ja a le -
he tő sé gek pi a cán.

– Az össze ál lí tott anyag több mun -
ka ág be mu tat ko zá sá ból állt össze. Az
ál ta lá nos egy há zi is mer te té sen túl az
ér dek lő dők in for má lód hat nak dia -
kó ni ai és bör tön misszi ói szol gá la -
tunk ról, és per sze az ok ta tás te rü le te
sem ma rad ha tott ki. Ezért köszönet jár
az országos iroda ott jelen lévő mun -
ka társainak. Ezen kí vül nagy öröm mel
szá mo lunk be a ba la ton szár szói kon -
fe ren cia-köz pont ban zaj ló, az ener gia -
ta ka ré kos mű kö dést cél zó át ala kí -
tás ról-fel újí tás ról is. Az F3-mal jel zett
sá tor ban – kü lön stan don – a bu da -
pes ti né met nyel vű evan gé li kus gyü -
le ke zet kép vi se lői is vár ják ma gyar szí -
nek ben a ránk kí ván csi a kat. S bár a le -
he tő sé gek pi a ca saj nos meg le he tő sen
tá vol esik a na gyobb ren dez vé nyek
hely szí ne i től, még is az a ta pasz ta la -
tunk, hogy so kan ke re sik fel evan gé -
li kus stand ja in kat.

g Bo da Zsu zsa

Ma gyar szí nek ben
In ter jú Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá rá val

Szom ba ton ebéd idő ben „ülünk össze”
egy kis be szél ge tés re a Pit va ro son,
Tót kom ló son és Szar vas kör nyé kén élő
asszonyokkal. Szpi sák At ti la tót -
komló si lel kész ve ze té sé vel, egy nagy
busszal jöt tek a Kirchen tag ra. Az el -
ső nap ipar kod tak mi nél több min dent
meg néz ni – jár tak a kép tár ban, és a
Fra u en kirché be is si ke rült be jut ni uk
–, mint ha csak érez ték vol na, hogy
más nap és har mad nap már ke ve sebb
ere jük lesz a vá ros nak és a ta lál ko zó
prog ram ja i nak a fel de rí té sé re.

Egy más sza vá ba vág va me sé lik az
él mé nye i ket. Szó esik az ap róbb ké -

nyel met len sé gek ről (a har minc ki lo -
mé ter nyi re lé vő Großen ha in ban al -
sza nak mat ra co kon…) és a teo ló -
gus hall ga tó uno ká ról, aki a sze ge di
ifi vel ugyan csak itt van Drez dá ban
(meg is hall gat ták a fi a ta lok já té kát
csü tör tök dél után).

Nem be szél nek né me tül, így job -
bá ra a ze nei prog ra mo kat vá laszt -
ják. Él ve zik, ha épp mel let tük zen -
dít rá egy fú vós együt tes, vagy al kal -
mi kon cer tet ad va la me lyik kó rus.
Be hú zód nak az ár nyék ba, és ve lük
ének lik-dú dol ják az is me rős dal la -
mo kat.

A Kirchen tag tör té ne té ben a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház nak elő ször
volt stand ja a le he tő sé gek pi a cán – felvételünk jobb szélén Kákay István országos
irodaigazgató
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„Is te nünk, ha ki árasz tod Lel ke det, élet tá mad!” (Zsolt 104,30)

Meg hí vó
Pün kös di evan gé li kus fesz ti vál lesz a bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben jú ni us 11–13-án.
Hely szín: Bé csi ka pu té ri temp lom és kör nyé ke (Bu da pest I., Tán csics Mi hály ut ca).  Prog ram:

Jú ni us 11., szom bat • 18 óra: pün kös di öku me ni kus ve spe ra, zsol tár éne kes is ten tisz te let.
Igét hir det Hor váth Achil les (OFM). Ve ze ti Fe ren czi Ilo na.
Jú ni us 12., va sár nap, pün kösd ün ne pe • 9.00: Is ten tisz te let • 11.00: Tan év zá ró is ten tisz -
te let úr va cso ra osz tás sal. Igét hir det: Ba li cza Iván. • 13.00: Kö zös ebéd a gyü le ke ze ti te rem ben
14.00-tól 19.30-ig sza bad té ri prog ram a Tán csics Mi hály ut cá ban fel ál lí tott szín pa don • 14.00:
Nép tánc be mu ta tó • 15.00: Fú vós ze ne – Ba li cza test vé rek • 16.00: Ró ka Sza bolcs in ter ak -
tív me sé je: Mi kor Krisz tus Urunk Szent Pé ter rel a föl dön járt • 17.00: Skót du da-be mu ta -
tó – Step hen Wil son • 18.00: Sza bad té ri evan gé li zá ció – igét hir det Ben ce Im re • 18.30: A
Lar ge Room egy há zi könnyű ze nei együt tes szol gá la ta • A szín pa di prog ram mal pár hu za -
mo san: pün kös di nép szo ká sok kal kap cso la tos kéz mű ves fog lal ko zás; ját szó ház; ká vé ház
és be szél ge tő sa rok; be mu tat ko zik a Gut man bor pin ce (Köt cse) és az Agár di Pá lin ka fő ző;
ki ra ko dó vá sár.
Jú ni us 13., pün kösd hét fő • Dél előt ti is ten tisz te le tek a szo kott rend ben • 18.00: Ze nés áhí -
tat – Mo zart: temp lo mi szo ná ták és Haydn: Klei ne Or gel mes se. Köz re mű kö dik a bu da vá ri Schütz
kó rus. Ve zé nyel Bán Ist ván.

Min den kit nyi tott szív vel vá runk! A prog ra mo kon va ló rész vé tel in gye nes! Ado má nyo kat
kö szö net tel el fo ga dunk!

A fesz ti vál tá mo ga tói: Bu da pest I. Ke rü let Ön kor mány za ta; Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház; Bu da vá ri Evan gé li kus Gyü le ke zet Ala pít vány.

El ér he tő sé gek: Bu da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség Lel ké szi Hi va ta la, 1014 Bu da pest, Tán -
csics M. u. 28.; te le fon: 1/356-9736; e-mail: bu da var@lu the ran.hu; web: http://bu da var.lu -
the ran.hu.

H I R D E T É S

A Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház köz ség ne vé ben tisz te let tel és sze re tet tel meg hív juk jú -
ni us 12-én, pün kösd va sár napra – a De ák té ri evan gé li kus temp lom fel szen te lé sé nek 200.
év for du ló ja al kal má ból szer ve zett ün nep ség és táb la ava tá sok után – a Lu ther-ud var ba (1088
Bu da pest, Rá kó czi út 57/a). 14 órá tól fo ga dás. 15 órá tól kon fe ren cia a De ák té ren har minc
évig szol gá ló Ján Kol lár te vé keny sé gé ről. Ven dé günk lesz Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke és Mi lan Kriv da szlo vák püs pök. Elő adó ink: dr. Kiss Sze mán
Ró bert, Ma tús Lász ló, prof. dr. Gyi vi csán An na. A prá gai Ján Kol lár Egye sü let ből és a bu -
da pes ti szlo vák gyü le ke zet ből is lesz nek ven dé ge ink. A Szlo vák Aj kú Evan gé li kus Egy ház -
köz ség pres bi té ri u ma ne vé ben:

Gu lá csi né Fa bu lya Hil da lel kész, Gre gor Pa puček fel ügye lő

H I R D E T É S

Meg hí vó
De ák té ri evan gé li kus temp lo munk fel szen te lé sé nek két szá za dik év for du ló ja al kal má ból a
Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz ség el nök sé ge és pres bi té ri u ma sze re tet tel
hív és vár min den kit kö zös ju bi le u mi ün nep lés re. Prog ra mok:
Jú ni us 11., szombat
• 17 óra: El ső kö vek – ki ál lí tás meg nyi tó az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban. Be szé det mond

Bi bó Ist ván mű vé szet tör té nész.
Jú ni us 12., pün kösd el ső nap ja
• 10 óra: Ün ne pi is ten tisz te let – Igét hir det Gáncs Pé ter el nök-püs pök. A li tur gi á ban részt

vesz Mi lan Kriv da püs pök (Szlo vá kia) és Karl Schi e fer mair egy ház fő ta ná csos (Auszt ria).
Meg szó lal a temp lom ré gi, ma a szm re csá ni temp lom tor nyá ban lé vő ha rang ja hang fel -
vé tel ről. Köz re mű kö dik a Lu the rá nia ének- és ze ne kar Kamp Sa la mon ve zény le té vel, va -
la mint az Oz ve na (Vissz hang) bu da pes ti szlo vák öku me ni kus kó rus Pál ma i né Pá pay Már -
ta ve ze té sé vel. Az is ten tisz te le tet a Ma gyar Rá dió élő ben köz ve tí ti.

• Ün ne pi köz gyű lés – Gon do la tok az em lék táb lák kal kap cso lat ban: Pá lin kás Jó zsef, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke, Mi lan Kriv da püs pök, Karl Schi e fer mair egy ház fő -
ta ná csos. Em lék táb lák fel ava tá sa.

• 19 óra: A Bach-hét zá ró al kal ma – Töb bek kö zött fel csen dül a két száz év vel ez előtt, a temp -
lom fel szen te lé sé re írt kan tá ta rész le te, mely nek szö ve gét Sche di us La jos, ze né jét pe dig
Spech Já nos sze rez te.

Jú ni us 13., pün kösd má so dik nap ja
• 10 óra: Ün ne pi is ten tisz te let – Az egy kor a Pes ti Egy ház hoz tar to zó gyü le ke ze tek lel ké -

sze i nek szol gá la tá val, igét hir det Győ ri Gá bor es pe res.
• Kö zös ebéd a pa ró kia ud va rán
• Könyv be mu ta tó: Ol ta lom a zi va tar ban – Gyü le ke zet a vi lág vá ros sá fej lő dő Bu da pes ten
• Sze mé lyes han gú tár lat ve ze tés a mú ze um ban

H I R D E T É S

Meg ér tet ték egy mást…
A pün kös di cso da so rán „a kü lön fé le nyel ve ken be szé lő né pek”, amelyek „min den nem -
zet kö zött él tek”, meg ér tet ték egy mást (vö. Ap Csel 2,4–5). Az Is ten fel sé ges dol ga i ról szó -
ló üze ne tet a Lé lek ha tá sá ra az óta min den ki ért he ti. Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz -
pont (ÖTK) kö vet ke ző za rán dok út ján, szep tem ber 7. és 15. kö zött azt a he lyet is fel ke res -
sük a Szent föld fő vá ro sá ban, Je ru zsá lem ben, ahol a pün kös di ese mé nyek részt ve vői meg -
tel tek Szent lé lek kel. A biz tos szál lást, tel jes el lá tást és min den ki adást ma gá ban fog la ló
lá to ga tás ról to váb bi fel vi lá go sí tást ad az ÖTK (1/466-4790) vagy Gi me si Zsu zsa szer ve -
ző lel kész (70/508-7624).

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Meg hí vó fér fi kon fe ren ci á ra
Ked ves Fér fi test vé rek! Sze re tet tel hí vunk min den kit a IV. fér fi kon fe ren ci á ra! Hely szín: Szom -
bat hely, az evan gé li kus gyü le ke zet dísz ter me. Idő pont: au gusz tus 26–28., pén tek dél után -
tól va sár nap dé lig. (A kon fe ren cia ide je alatt, au gusz tus 27-én lesz a Sa va ria fesz ti vál, lát -
vá nyos le gi o ná ri us fel vo nu lás sal.)

Elő adók: Wer ner La u ter bach, a ba jor fér fi misszió ve ze tő je; Ná nai Lász ló tá bo ri lel kész;
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész; dr. Wirth Zsu zsan na tör té nész.

El he lye zés kol lé gi u mi szo bák ban. A kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ban a szom bat he lyi gyü -
le ke zet fér fi kö re mű kö dik köz re.

Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal: 6500 Ft. (Szük ség ese tén tá mo ga tást tu dunk ad ni.)
Je lent ke zé si ha tár idő azok szá má ra, akik szál lást is kér nek: jú ni us 15. Je lent kez ni le het Ko -

há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél (e-mail: ko hary@en ter net.hu, te le fon: 96/360-013, mo -
bil: 20/824-7122) vagy Tóth Sán dor fér fi kör ve ze tő nél (mo bil: 30/846-9579.)

H I R D E T É S

Éljen Ön is

az Ocuvite

Bónusz-

programmal!*

H I R D E T É S

Meg hí vó
Ez úton ér te sít jük, hogy az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let nyá ri kon fe ren ci á ját jú li us 7. és 10. kö zött ren de zi a
Bé thel Evangélikus Misszi ói Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba,
Szé che nyi u. 8–12.). A kon fe ren cia jú li us 7., csü tör tök 15 órá -
tól jú li us 10., va sár nap 14 órá ig tart. Té ma: Kik az én test -
vé re im…?

A kon fe ren ci án ven dég szol gá la tot vál lalt Gáncs Pé ter, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke; Mwam -
ba Su ma i li, a Kon gói Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke;
Ve tő Ist ván evan gé li kus lel kész; dr. Ko rá nyi And rás egyetemi
do cens, evan gé li kus lel kész; Le hel Lász ló, a Ma gyar Öku -
me ni kus Sze re tet szol gá lat igaz ga tó lel ké sze; dr. Bir kás
An tal egy há zi ko or di ná ci ós re fe rens; Pin tér Mi hály evan -
gé li kus lel kész; a ró mai ka to li kus és a re for má tus egy ház se -
gély szer ve ze te i nek kép vi se lői.

A fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san idén is meg ren dez -
zük a kül misszi ói if jú sá gi és gyer mek tá bort jú li us 3., va sár -
nap tól jú li us 10., va sár na pig.

Rész vé te li díj: fel nőt tek ré szé re jú li us 7–10-ig: 10 000
Ft/fő; if jú sá gi tá bor jú li us 3–10-ig: 20 000 Ft/fő. (A tá mo -
ga tás ra szo ru ló kat bá to rít juk, hogy je lent ke zés kor je lez zék,
ha hoz zá já ru lást kér nek.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20.
Je lent ke zés pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben: Evan -

gé li kus Kül misszi ói Egye sü let, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.,
Szir mai Zol tán né szer ve ző tit kár: 20/620-2789 vagy
20/824-2790; e-mail: mar git.szir mai@lu the ran.hu.

A Női Misszi ói Szol gá lat
idén is meg hir de ti nyá ri
kon fe ren ci á ját egye dül ál -
ló szü lők nek és gyer me ke -
ik nek. Az al ka lom té má ja:

Sze re tet ben szol gál ja tok!

Idő pont: jú li us 17–24.
Hely szín: Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont, Rév fü löp. Rész vé -
te li díj: 22 000 Ft.

Je lent kez ni jú ni us 20-ig
le het a kö vet ke ző el ér he -
tő sé gen: B. Pin tér Már ta,
1085 Bu da pest, Ül lői út
24., mar ta.pin ter@lu the -
ran.hu, 20/824-2791.

H I R D E T É S

Hol tart az öku me né?
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez évi köz gyű lé sét jú ni us 10-én, pén te ken 14 és 18
óra kö zött a Kál vin Ki adó ta nács ter mé ben (Bu da pest XI., Bocs kai út 35.) tart ja. Té ma ként
a Hol tart az öku me né? kér dést vá lasz tot tuk, ame lyet Is ten igé jé re fi gyel ve test vé ri kö zös -
ség ben sze ret nénk meg be szél ni. A zsol tár író imád sá ga ve zes sen ben nün ket: „Uta i dat, Uram,
is mer tesd meg ve lem, ös vé nye id re ta níts meg en gem!”

H I R D E T É S
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„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
s he ti igéi a cse lek vő Szent há rom ság
Úr is ten di cső sé gét hir de tik. Is ten ad
Szent lel ket aján dé kul; és az Atya-Fiú Lel ke Krisz tus ban va ló hi tet te remt! „Én
a lel ke met adom be lé tek – ezt mond ja az Úr –, s 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) „Ez az a nap, mit az
Úr szer zett né künk.” (GyLK 751) „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) Az Úr Jé zus meg -
ígér te a Vi gasz ta lót: „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, és esze tek be jut tat min dent, amit
én mond tam nek tek.” (Jn 14,26) És hús vét után öt ven nap pal Je ru zsá lem ben
„hir te len ha tal mas szél ro ham hoz ha son ló zú gás tá madt (…) Majd va la mi láng -
nyel vek je len tek meg előt tük, ame lyek szét osz lot tak, és le száll tak mind egyi kük -
re.” (Ap Csel 2,2.3) Dr. Lu ther Már ton 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. A mi szá munk ra azon -
ban Vi gasz ta ló a ne ve; mert hi szen ar ról biz to sít, hogy bű ne ink meg van nak
bo csát va, a ha lál meg halt, az ég meg nyílt, s Is ten ránk mo so lyog.” Jé zus kér -
dé se örök ér vé nyű: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Pé ter val lás té te le min den
ch ris ti a nu sé: „Te vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia.” Ő meg ígér te: „Te Pé ter vagy,
és én ezen a kő szik lán épí tem fel egy há za mat.” (Mt 16,15–18) Gyü le ke ze té ben
„a ke gyel mi aján dé kok kö zött ugyan kü lönb sé gek van nak, de a Lé lek ugyan az.
(…) 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) Az el ső pün kösd óta tart a misszi ói pa rancs (lásd Mk 16,15) be -
tel je sü lé se (lásd Ap Csel 1,8). Így kez dő dött: Je ru zsá lem ben az el ső gyü le ke zet
egy szív vel imád ko zott. „Amint kö nyö rög tek, meg ren dült az a hely, ahol együtt
vol tak, 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) Fü löp Krisz tust hir det te Sa má ri á ban. Pé ter és Já nos is oda -
ment; „imád koz tak ér tük”, és „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). Pé ter Cé zá reá ban, a po gány Kor né li usz há -
zá ban bi zony sá got tett az élő Úr ról. „Ami kor pe dig el kezd tem be szél ni, le szállt
rá juk a Szent lé lek, aho gyan ránk is le szállt kez det ben.” Imád ták Is tent, és ezt
mond ták: „Ak kor te hát a po gá nyok nak is meg ad ta Is ten a meg té rést az élet -
re.” (Ap Csel 11,15.18) Bar na bás és Pál egy évig „dol goz tak együtt a gyü le ke zet -
ben, és igen nagy so ka sá got ta ní tot tak. (…) A ta nít vá nyo kat pe dig An ti ó khi ában
ne vez ték elő ször ke resz tyé nek nek.” (Ap Csel 11,26) Ko rint hus ban Pál „bi zony sá -
got tett a zsi dók előtt, hogy Jé zus a Krisz tus.” De el uta sí tot ták, ezért úgy dön -
tött: „Mos tan tól fog va a po gá nyok hoz me gyek.” (Ap Csel 18,5.6) Ma is: „Ó, de
hány lé lek bo lyong messze szór va, / 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

Is ten nek há rom egy más sal egyen ran -
gú, nagy te rem tő cse le ke de tét is -
mer jük – mond ja Lu ther: meg te rem -
tet te a vi lá got, fel tá masz tot ta a ha lál -
ból Jé zust, és te rem ti a hi tet ben nem
is. A há rom te rem tő ak tus az Apos -
to li hit val lás há rom hit ága za tá ban
meg val lott há rom is te ni mun ká nak
fe lel meg, s kö zü lük a har ma dik az,
amit a Szent lé lek Is ten mű vé nek tu -
laj do ní tunk. A há rom te rem tő cse le -
ke det szer ve sen össze tar to zik. 

Te rem ti ben nem a hi tet: ez azt je -
len ti, hogy bel ső meg győ ző dé sem mé,
éle tem alap já vá te szi an nak is me re -
tét, hogy a vi lág ele ve Is ten sze re te -
té ből jött lét re, és an nak tu dá sát is,
hogy Is ten Jé zus Krisz tus kül de té se,
ha lá la és fel tá masz tá sa ál tal hely re -
ál lí tot ta azt a sze re te tet, ame lyet a ha -
tá ro kat nem is me rő kí ván ság, a bi zal -
mat lan ság, a fé le lem és az erő szak
meg in ga tott. Mind ez te hát bel ső
meg győ ző dé sem mé lesz, elő ször ér -
tel mem mel fel fo gott is me ret, majd az
egész éle te met át fo gó él mény, ame -
lyet igénk ezek kel a ki fe je zé sek kel ra -
gad meg: tisz ta szív, erős lé lek, vi dám -
ság és kész sé ges ség.

Az 51. zsol tár kéz zel fog ha tó an és
át él he tő en mu tat ja meg ne künk,
hogy mi lyen mély ség be eresz ke dik le
hoz zánk Is ten, hogy tisz ta szí vet te -
remt sen ben nünk, és a ma gas ba
emel jen. „Dá vid zsol tá ra ab ból az
idő ből, mi kor ná la járt Ná tán pró fé -
ta, mert be ment Dá vid Bet sa bé hoz”
– ol vas suk a be ve ze tés ben. Jól is mer -
jük a szív szo rí tó tör té ne tet, ame lyet
a kró ni kás pél da mu ta tó nyílt ság gal
je gyez fel. 

Dá vid ki rály zu ha ná sa az zal kez -
dő dik, ami vel ta lán min den em be ri
bűn: meg kí ván ja a má sét, és a kí ván -
sá gán nem tud ural kod ni. Az „olya -
nok lesz tek, mint Is ten” ősi kí sér té -
se ná la ab ban a for má ban je lent ke zik,
hogy kö ze lebb érez he ti ma gát Is ten -
hez, min den ha ta lom for rá sá hoz,
ha a ma gá é vá te szi a má sik fe le sé gét,
Bet sa bét. A be tel je sült kí ván ság vi -
szont olyan kö vet kez ménnyel jár,
ame lyet Dá vid nem tud el len őr zé se
alatt tar ta ni, tet te egy re go no szabb lé -
pé sek re kény sze rí ti: gyil kos ság ra
bujt ja fel had ve zé rét, Jó á bot, és meg -
öle ti vi téz ka to ná ját, Úri ást. 

A bűn rom bo ló ha tal mát leg in -
kább az mu tat ja meg, hogy Úri ás ha -
lá la után Dá vid nyu god tan aludt.
Mé lyen aludt. De nem az iga zak
egész sé ges, pi hen te tő ál mát alud ta –

amely re ezt a szép ki fe je zést hasz nál -
ni szok tuk –, ha nem olyan mé lyen
aludt, olyan mély re süllyedt, hogy
már nem volt ké pes fel fog ni sem,
hogy ki cso da ő, és mit tett. Ha tárt
nem is me rő kí ván sá ga há lót szőtt kö -
ré, a há ló el tom pí tot ta, el zson gí tot -
ta, el al tat ta a lel ki is me re tét. És ta lán
so ha nem éb redt vol na fel eb ből a bó -
dí tó álom ból, ha Ná tán pró fé tán ke -
resz tül nem éb resz ti fel Is ten te -
rem tő sza va.

A te rem tő szó elő ször nem volt
más, mint egy kop pa nó an rö vid,
tár gyi la gos szem be sí tés: „Te vagy az
az em ber!” Dá vid nem tu dott hát rál -
ni elő le, sem ki tér ni jobb ra vagy
bal ra, vé gül ki kel lett mon da nia,
amit már a zsol tár ban ol va sunk:
„…azt tet tem, amit rossz nak látsz.”
Nem tud juk, hogy a te rem tő szó
meg hal lá sa és az őszin te vá lasz ki -
mon dá sa kö zött mennyi idő telt el.
Nem le he tünk biz to sak ben ne, hogy
Dá vid azon nal vá la szolt, az is le het,
hogy hosszú idő telt el, míg ki mon -
dó dott a vá lasz. De ha csak né hány
per cet várt, az a né hány perc is csak
a vég te len ség lép té ké vel mér he tő, hi -
szen Dá vid hall ga tá sa azt a vég te len
tá vol sá got je lez te, amely Is ten hű sé -
ge és az ő hűt len sé ge kö zött fe szült.
Ezt a tá vol sá got győz te le ben ne vé -
gül Is ten te rem tő sza va, amely meg -
nyi tot ta szá má ra a mély ség ből fel fe -
lé ve ze tő utat.

Az 51. zsol tár, Dá vid bűn bá nó
imád sá ga ar ról ta nús ko dik, hogy en -
nek a föl fe lé ve ze tő út nak nem csak a
kez de tén szo ru lunk rá a Szent lé lek Is -
ten szí vünk ben újat te rem tő se gít sé -
gé re, ha nem az út so rán új ra meg új -
ra szük sé günk le het a Lé lek tá mo ga -
tá sá ra. Hi szen nem csak az ér tel -
münk kel kell fel fog nunk, hogy mit
tet tünk, és nem csak a szánk kal kell
meg val la nunk, hogy hűt le nek vol -
tunk, ha nem az is me ret nek él ménnyé
kell vál nia, és szí vünk ben-lel künk ben
szer ve sül nie kell. 

„Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is -
te nem, és az erős lel ket újítsd meg
ben nem!” Tisz ta szí vet és erős lel ket,
amely be ki tö röl he tet le nül be le égett
an nak az em lé ke, hogy a ha tá ra it

nem is me rő kí ván ság mi lyen sú lyos
kö vet kez ménnyel jár hat, amely ezért
nem hisz töb bé na iv mó don az ere -
den dő, ma gá tól ér te tő dő ár tat lan sá -
gom ban. Tisz ta szí vet és erős lel ket,
amely ar ra is em lék szik, hogy a te -
rem tő szó át tud ta tör ni a ta ga dás va -
rázs kö rét, szét tud ta szag gat ni a kí -
ván ság há ló ját, és fel tu dott éb resz -
te ni a bűn mély ál má ból. Tisz ta szí -
vet és erős lel ket, amely egy re in kább
rá tud han go lód ni a te rem tő és meg -
vál tó is te ni sze re tet va ló sá gá ra, és
egy re in kább ké pes részt ven ni, ré sze -
sül ni a Te rem tő és a Meg vál tó örö -
mé ből, sőt vi dám sá gá ból. 

„Vi dá míts meg új ra sza ba dí tá sod -
dal, tá mo gass, hogy lel kem kész sé ges
le gyen” – a sza ba dí tás ta pasz ta la tá -
nak él mény sze rű, sőt – ne fél jünk et -
től a szó tól – szo kás sze rű el mé lyí té -
sét ké ri a zsol tár író. Mind az, amit a
te rem tő szó el vég zett ben nem, vál -
jon a vé rem mé, ivód jon be le zsi ge re -
im be, ide ge im be, le gyen éle tem ré -
sze, meg ha tá ro zó di men zi ó ja! 

Le gyen a sza ba dí tás annyi ra az
enyém, hogy én ma gam is to vább ad -
has sam azok nak, akik hoz zám ha son -
ló an rá szo rul nak a te rem tő igé re:
„…ta nít has sam uta id ra a hűt le ne ket,
és a vét ke sek meg tér je nek hoz zád.” De
míg má so kat ta ní tok – szív vel és lé -
lek kel –, so se fe lejt sem el, hogy en -
gem hon nan, mi ből emelt ki Is ten te -
rem tő cse le ke de te.

Pün kösd má so dik ün nep nap ján
ar ra is fi gyel he tünk, hogy Jé zus, aki -
nek a sza va i ban több zsol tár üze ne -
te is meg je lent, ta lán er re a zsol tár -
ra is gon dolt, ami kor – Já nos evan -
gé lis ta sze rint – meg ígér te ta nít vá -
nya i nak a „má sik Párt fo gót”, az igaz -
ság Lel két. Ez a Párt fo gó, aki ért már
Dá vid is kö nyör gött, Jé zus ígé re te
sze rint meg ta nít ben nün ket min -
den re, és eszünk be jut tat min dent,
amit Jé zus mon dott az övé i nek. Ezt
a Párt fo gót nem min den ki lát ja, és
nem min den ki is me ri, „ti azon ban –
ígé ri ta nít vá nya i nak Jé zus – is me ri -
tek őt, mert ná la tok la kik, sőt ben ne -
tek lesz” (Jn 14,17).

g Csep re gi And rás

Imád koz zunk! Szent lé lek Is ten! Szó -
líts meg, éb ressz fel, tisz títs meg,
emelj fel sze re te ted vi lá gá ba, aján dé -
kozz meg vi dám ság gal, lak jál kö zöt -
tünk és ben nünk most és örök ké!
Ámen.

PÜN KÖSD M Á S O DIK NAP JA  Z S OLT 51,1215 

Mély ség ből ma gas ság ba
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Pest re kel lett men nem, s mi vel az idő
szűk re volt szab va, a gyor sabb nak vélt
út vo na lat vá lasz tot tam. Bal eset mi -
att azon ban az egyik sáv le volt zár -
va az au tó pá lyán, így a két M0-s cso -
mó pont kö zöt ti sza kaszt úgy fél óra
alatt si ke rült csak meg ten nem. Me ne -
kül ni se le he tett se mer re, így bosszú -
san és te he tet le nül ara szol tam a tö -
mött sor ban.

Köz ben rápillantottam az út men -
ti se bes ség kor lá to zó táb lá ra. Mit
nem ad nék, ha ar ra kel le ne most fi -
gyel nem, ne hogy száz nál töb bel ha -
lad jak! A más kor kel le met len nek tű -
nő kor lá to zás vágy álom nak tűnt.
Hát igen, né ző pont kér dé se.

Az élet sok szor pro du kál ha son lót.
Bosszan ko dom va la mi mi att, mert úgy
ér zem, kor lá toz a ki tel je se dés ben, az
elő re ha la dás ban, de az tán va la mi
mi att át ér té ke lőd nek a dol gok. Jön egy
ne héz ség, be teg ség, pró ba té tel vagy
vesz te ség, amely alap ve tő vál to zást
hoz, és ne kem iga zod nom kell az új
hely zet hez. Most ta lán örül nék a ko -
ráb ban óri á si nak lát szó prob lé mák -
nak, de már má sok a le he tő sé ge im.

Azt hi szem, ez az au tó pá lyás él -
mény se gít ab ban, hogy job ban meg
tud jam be csül ni azo kat a kor lá -
tokat, ame lye ket Is ten he lye zett el az
élet uta mon.

g Hu lej Eni k

At tól függ, hon nan néz zük!

HA LÁ LO ZÁS
Szo mo rú szív vel tu dat juk, hogy dr. Pós fay Mik lós, az OTP volt igaz ga tó -
ja, az Ál la mi Bank fel ügye let nyu gal ma zott fő ta ná cso sa, a Bu da pest-Fa so -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um igaz ga tó ta ná csá nak volt el nö ke má jus 13-án,
éle té nek 81. évé ben el hunyt. Ham vasz tás utá ni bú csúz ta tá sa jú ni us 17-én,
pén te ken 13 óra kor lesz a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

Gyá szol ják: fe le sé ge, négy gyer me ke, ki lenc uno ká ja, me nyei, ve jei, báty -
ja, dr. Pós fay György és csa lád ja, ro ko nai, ba rá tai, volt mun ka tár sai, és
akik is mer ték és sze ret ték.

Em lé ke szí vünk ben örök ké él ni fog.
A gyá szo ló csa lád

Sze re tett ha lot tunk kí ván sá ga sze rint kér jük, hogy a meg em lé ke zés vi rá -
ga i ra szánt össze get for dít sák jó té kony cél ra, il let ve ke gye le tü ket egy szál
vi rág gal ró ják le.

Fel hí vás
Az egy ház ze nei bi zott ság az ok ta tá si osz tállyal kö zö sen egy ház ze nei kon -
fe ren ci át szer vez szep tem ber 15–17-ig Gye nes di á son. Vár juk az egy há zi
is ko lá ink ban ének-ze nét ta ní tó kol lé gák és a gyü le ke ze ti ének ka rok kar -
na gya i nak je lent ke zé sét jú li us 15-ig. Kér jük, hogy a rész le tes prog ra mot
és az is mer te tőt te kint sék meg az egy haz ze ne.lu the ran.hu hon la pon.

Az egy ház ze nei bi zott ság

H I R D E T É S

Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik jú ni us ban (1-jé -
től 31-éig) vá sá rol nak a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban, vagy eb ben
az idő szak ban kül dik el meg ren de -
lé sü ket ki adónk hoz, ki sor sol juk az
aláb bi két köny vet: 

An gyal ka se gí tett
Sch midt Egon me se köny ve Bu dai
Ti bor il luszt rá ci ó i val
Sch midt Egon Kos suth-dí jas író
óvo dás és kis is ko lás ko rú gye re kek -
nek szó ló, bá jos me se köny ve, az An -
gyal ka se gí tett egy an -
gyal ka hat nap ját ve szi
sor ra az em be rek kö -
zött. S hogy mi ért kel -
lett a föld re jön nie? El -
árul hat juk, hogy bün te -
té sül! De hogy mi vel
szol gált rá er re, és mi -
lyen ka lan dok ba ke ve re -
dett a ha lan dók kö zött,

az ma rad jon ti tok – leg alább is a
könyv el ol va sá sá ig!
43 ol dal, 180x247 mm, ke mény táb -
lás, ISBN 978-963-9979-34-5, 2011

Bib li ai ki fes tő
Ré vész né Tóth Er zsé bet (szerk.)
Ószö vet sé gi tör té ne tek: Te rem tés -
tör té net; Az özön víz tör té ne te; A
bá be li to rony; Dá vid és Gó li át; Dá -
ni el tör té ne te; Sá mu el tör té ne te; Jó -
nás tör té ne te; Mó zes tör té ne te

Új szö vet sé gi tör té ne tek: Krisz -
tus szü le té se; Jé zus imád koz ni ta -

nít; Jé zus és a gye re -
kek; A ke nyér cso da;
Zá ke us tör té ne te; A jó
pász tor tör té ne te; A
vak Bar ti me us tör té -
ne te; Ja i rus lá nya; A
fel tá ma dás; A mag ve tő
pél dá za ta

Jó zsef tör té ne te: Jó -
zsef, a ked venc; Jó zsef

ál mai; Jó zse fet el ad ják test vé rei;
Jó zsef Egyip tom ban bör tön be ke rül;
Jó zsef ál mo kat fejt meg a bör tön -
ben; Jó zsef meg fej ti a fá raó ál mát;
Jó zsef test vé rei Egyip tom ban; Új ra
Egyip tom ban – Ben já min, ki bé -
kü lés
35 ol dal, 295x210 mm, ir ka fű zött,
ISBN 978-963-9979-31-4, 2011

A nyer tes ne vét az Evan gé li kus Élet
jú li us 10-ei szá má ban kö zöl jük.

A má ju si hó nap könyv nye re mé -
nyé nek sor so lá sán Fo dor Zol tán
bu da pes ti vá sár lónk nak ked ve zett
a sze ren cse. Gra tu lá lunk!

g Lu ther Ki adó 

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Köny -
ves bolt: 1/411-0385. Fax: 1/486-1229.
E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon -
lap: www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye
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Ta gad ha tat la nul az el ső pün -
kösd az Új szö vet ség egyik leg -
iz gal ma sabb nap ja: láng nyel -
vek, szél, nyel ve ken szó lás és
ré szeg nek hitt apos to lok…

Ha te is sze ret nél ré sze sül ni
a pün kösd cso dá já ból, édes
bor he lyett vá laszd a De ák té ri
bib lia fel ol va sást. Pün kösd hét -
főn dé li 12 óra 30 perc től gim -
na zis ták, egye te mis ták, va la -
mint is mert köz éle ti sze rep lők
(spor to lók, mű vé szek és po li ti -
ku sok) ol vas nak rész le te ket a
Szent írás ból. Rá adá sul – a ma -
gyar uni ós el nök ség és pün kösd
ap ro pó ján – ez út tal több nyel -
ven is. Az öku me ni kus prog -
ram a fő vá ros szí vé ben a ter vek
sze rint es te 6-ig vár ja az ér dek -
lő dő ket. „Ak ci ónk kal sze ret -
nénk tu da to sí ta ni az em be rek -
ben, hogy a Lé lek ma is ké pes
meg szó lí ta ni, akit csak akar, és
ami kor csak akar ja – akár a De -
ák té ren, sé ta köz ben is. Eh hez
nem kell más, csu pán ol vas ni
vagy ép pen fel ol vas ni Is ten igé -
jét” – in vi tál nak a szer ve zők.

Ha pe dig a nyel vek ről volt
szó, ér de mes rá ke res ni a You -
Tu be-on a „Ca e li De us sanc tis -
si me” la tin szó kap cso lat ra. Pil -
la na tok alatt a ma gyar al ter na -
tív könnyű ze ne egyik, már-
már le gen dás alak já val, Lo va -
si And rás sal, va la mint Heidl
Györggyel ta lál koz hatsz. Ez út -
tal azon ban nem Eme sé ről
meg az ő bu szá ról vagy ép pen

a gan gon le zaj lott bo ro zás ról
da lol, ha nem az Atyá ról, Fi ú -
ról és Szent lé lek ről. A ta valy
fel osz lott Kis pál és a Borz, va -
la mint a Kis csil lag együt tes
front em be re a Du na Tv 2008-
as fel vé te lén la tin nyel vű him -
nuszt éne kel a mis kol ci evan -
gé li ku sok temp lo má ban. „Űzd
el a szí vek éj je lét, mosd le a lé -
lek szennye sét, / Vedd le a
vé tek kö te lét s a bűn tu dat ma -
lom kö vét. / En gedd meg ezt,
ke gyes Atya, s Atyá nak má sa,
egy Fia, / S te Szent lé lek, Vi -
gasz ta ló, mind örök kön ural ko -
dó” – zá rul a kö zép ko ri szö veg.

Biz to san gon dol koz tál már
azon, hogy mi tör tén he tett
az el ső pün kösd után. Ezt a
kort dol goz ta fel klasszi kus nak
szá mí tó re gé nyé ben Hen ryk
Sien kie wicz len gyel író. A Quo
va dis nem csak a vi lág iro da lom

egyik leg szebb sze rel mes tör -
té ne te, ha nem szin te át él he tő
le írá sa az ős ke resz té nyek éle -
té nek. Mi köz ben fo lya ma to -
san el kell szen ved ni ük Né ró
csá szár ke resz tény ba rát nak
csep pet sem ne vez he tő po li ti -
ká ját, ki tar ta nak Is ten igé je
mel lett. Az ese mé nyek be ak -
kor csöp pe nünk be le, ami kor
egy Né ró hoz hű pat rí ci us be -
le sze ret a ke resz ténnyé lett
Ly gi á ba. Fő hő sünk nem csak
sze rel mé ért, ha nem hi té ért is
har col. Mind eköz ben ta lál -
koz ha tunk Pé ter apos tol lal is,
aki ta ní tá sá val erő sí ti az ül dö -

zött hí ve ket. Ne ijesszen el a
re gény ter je del me! Ha ki nyi tod
a köny vet, nem fo god tud ni le -
ten ni. Nyá ron pe dig úgy is az
egyik leg jobb idő töl tés az ol -
va sás.

g Je n

OSZ TOZÓ

Szólj és hall gass nyel ve ken!

Hi szek a pa lack pos tá ban. Egyik leg fon to sabb ol -
vas má nyom is pa lack pos ta ként ju tott el hoz zám.
Per sze nem szó sze rint, hogy va la ki üveg be zár -
ta vol na az üze ne tet, be dob ta vol na a Du ná ba
a Mar git híd ról, én pe dig ki ha lász tam vol na a so -
rok sá ri rév nél, de majd nem így. Az üze ne tet egy
kis szo bá ban mond ta mag ne to fon ra egy el szi -
ge telt, bör tön vi selt gon dol ko dó va la mi kor 1972-
ben. Ak kor re mé nye sem volt ar ra, hogy gon -
do la tai nyom ta tás ban meg je len het nek, még is
fon tos nak tar tot ta, hogy nyu god tan, össze füg -
gő en, szem lé le te sen, időn ként ki fe je zet ten ízes
mon da tok kal szá mot ad jon ar ról, hogy mit
gon dol Krisz tus ról és az em be ri kö zös ség le he -
tő sé ge i ről. Hét év múl va meg halt, újabb hét év
múl va pe dig Bu da pest ut cá in árul ták ta nul má -
nya i nak kö te te it, ben ne a pa lack ba zárt üze net -
tel. Ez Bi bó Ist ván össze fog la ló esszé je, Az eu -
ró pai tár sa da lom fej lő dés ér tel me.

Jé zus is hitt a pa lack pos tá ban. El fo ga tá sa előtt
el bú csú zott ta nít vá nya i tól, fel ké szí tet te őket ar -
ra, hogy tes ti va ló sá gá ban nem ma rad ve lük.
Nem fog ják hal la ni is me rős hang ját, nem fog -
ják lát ni bá to rí tó te kin te tét. De azt is meg ígér -
te ne kik, hogy az ő mennyei Aty ja el kül di
majd hoz zá juk a Szent lel ket. A Párt fo gó, ahogy
a bú csú zás kor Jé zus a Szent lel ket ne ve zi, eszük -
be fog majd jut tat ni min dent, sőt rész le te sen
meg fog ja ta ní ta ni őket mind ar ra, amit Jé zus
mon dott ne kik. Tü rel me sen gya ko rol ni fog ja ve -
lük a sze re tet élet for má ját, egé szen ad dig, míg
a szí vük be és ide ge ik be nem vé sőd nek a Jé zus -
tól hal lott sza vak. A Párt fo gót a vi lág nem fog -
ja fel is mer ni, „ti azon ban is me ri tek őt, mert ná -
la tok la kik, sőt ben ne tek lesz” (Jn 14,17).

Pün kösd óta te hát Jé zus kö ve tői – kö zöt tük
ti is és én is – pa lack pos ta cím zett je i nek tud -
hat ják ma gu kat. A fel adó Jé zus, tar tal ma az
evan gé li um, meg ér té sé hez és be fo ga dá sá hoz
pe dig köz vet le nül a szí vünk ben, a Jé zus-kö ve -
tők kö zös sé gé ben la kó Párt fo gó tól ka punk

se gít sé get. A pa lack hosszú utat tett meg, míg
cél hoz ért, el úszott a ta ga dás zá to nyai és az áru -
lás szirt jei mel lett, ke resz tül buk dá csolt a fe le -
dés vég te len nek tű nő ten ge rén is, vé gül meg -
ér ke zett hoz zánk. S ha ki fog tuk, és vé gül kéz -
be fog hat juk, nyis suk ki bát ran: azt az üze ne -
tet ta lál juk ben ne, ame lyet a szí vünk ben la kó
Lé lek se gít meg ér te ni.

A Párt fo gó meg ele ve ní ti szá munk ra a Bib -
lia be tű it. Ve ze ti te kin te tün ket, hogy rá ta lál junk
a szá munk ra leg fon to sabb mon da tok ra: azok -
ra, ame lyek ép pen min ket szó lí ta nak meg, és
ép pen min ket bá to rí ta nak a sze re tet re. És ha
rá ta lál tunk Jé zus hoz zánk szó ló üze ne té re, a Lé -
lek mel let tünk áll, hogy meg is ma rad has sunk
ben ne, mint sző lő vesszők a sző lő tőn.

g Csep re gi And rás

PAL AC K P OSTA

Szív ben meg nyí ló üze net

Név jegy:
Csep re gi And rás
1962-ben szü let tem, a sár -
szent lő rin ci lel kész csa lád
nyol ca dik gyer me ke ként
nőt tem fel. Érett sé gi után
ka to nás kod tam, fel ava tott

lel kész ként Györ köny ben és Ke len föl dön
szol gál tam. Ta nul tam még Genf ben és az
ang li ai Dur ham ben is, dok to ri disszer tá ci -
óm ban Bi bó Ist ván és Di et rich Bon hoef fer
sza bad ság fo gal mát ha son lí tot tam össze.
Hét éven át az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem nyír egy há zi ki he lye zett hit ta nár -
kép ző ta go za tát, majd négy éven át az Ok -
ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um egy há zi
kap cso la to kért fe le lős tit kár sá gát ve zet tem.
Ma a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um lel ké sze va gyok. Fe le sé gem, Már ta
teo ló gi át ta nít, fi a ink ép pen érett sé giz -
nek, lá nyunk pe dig le en dő kis gim na zis ta.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Jelenet a Quo vadis 2001-es megfilmesítéséből

Ge ne rá ci ó kon át íve lő fel adat az
ön kén te se ké. A ti zen két-ti zen -
há rom éves kis cser ké szek től
a fi a ta los lel kü le tű nagy ma -
má kig és nagy pa pá kig min -
den fé le kor osz tály kép vi se lő i -
vel ta lál koz hat tunk a Hel fer/in
fel ira tú pó lót és/vagy ken dőt
vi se lők kö zött. „Pa pí ron” négy -
ezer-ki lenc száz hu szon két ön -
kén tes mű kö dött köz re a
Kirchen tag le bo nyo lí tá sá ban.
Ma gyar or szág ról hi va ta lo san
egyet len se gí tőt re giszt rál tak.

– El ső sor ban a kö zép- és
ke let-eu ró pai ta lál ko zó nak
ott hont adó Há rom ki rá lyok-
temp lom ba (Dre i kö nig s ki -
rche) osz tot tak be, de időn -
ként a kül föld ről ér ke ző ven -
dé ge ket ki szol gá ló nem zet -
kö zi köz pont ba is át kell men -
nem – mond ja a né me tül és
an go lul is jól be szé lő Sán dor
Ber na dett. – Két mű szak ban
dol go zunk: dél előtt ki lenc től
dél után há ro mig, il let ve dél -
után há rom tól es te nyol cig.
Szük ség ese tén per sze ezen kí -
vül is szí ve sen a részt ve vők
ren del ke zé sé re ál lunk. Kí sér -
jük a ven dé ge ket, út ba iga zí tást
adunk, in for má ci ót nyúj tunk,
ké rés re tol má cso lunk. A mi

fel ada tunk az is, hogy be tar -
tas suk a biz ton sá gi elő írá so kat.
Na gyon kell fi gyel nünk ar ra,
hogy ne le gye nek túl tölt ve a
ter mek. Ha egy hely szín el éri
a ki lenc ven szá za lé kos te lí tett -
sé get, nem en ged he tünk be
több em be rt…

A hú szas éve i ben já ró lány
az ön kén tes mun ka mel lett
ke vés prog ram ra jut el, ha
még is van egy kis sza bad ide -
je, ak kor több nyi re a ma gyar
ér de kelt sé gű prog ra mok kö zül
vá laszt. A De ák té ri lel ké szét
is so ra i ban tu dó Ko rál-szi get -
nek (korábban Credo) és a
Szél ró zsa Band nek a kon cert -
jét sem mi kép pen sem sze ret -
te vol na ki hagy ni.

* * *

Drez da va la mennyi is ko lá já -
ban ta ní tá si szü ne tet hir det tek
jú ni us el ső nap ja i ban a
Kirchen tag ide jé re. A ne bu lók
he lyett a né met evangélikus
egy há zi na pok részt ve vő i vel
tel tek meg a tan ter mek, leg -

alább is éj sza kán ként. A 95-ös
szá mú ál ta lá nos is ko lá ban kö -
rül be lül száz öt ven ma gyart
szál lá sol tak el, kö zöt tük a pá -
pai re for má tus gim ná zi um
11/b osz tá lyát.

– Az egyik né met sza kos
kol lé gám tól hal lot tam a
Kirchen tag ról. Bár is ko lánk -

ban ha gyo mány, hogy a ti zen -
egye dik év fo lya mos di á ko kat
Er dély be vagy a Fel vi dék re
visszük osz tály ki rán du lás ra, mi
most még is úgy dön töt tünk,
csat la ko zunk az ál ta la szer ve -
zett cso port hoz – mond ja Ko -
vács Klá ra osz tály fő nök, hoz -
zá té ve: kí sé rő ta nár ként ve lük
lé vő kol lé gá ja már el is ha tá roz -

ta, hogy két év múl va ő is el vi -
szi az osz tá lyát a Kirchen tag ra.

A nap egy ré szét vá ros né -
zés sel töl tik. Mi kor be szél ge -
tünk, már „ki pi pál ták” a Zwin -
ger ter me it, és a bel vá ros leg -
több temp lo mát is meg cso dál -
ták. Min den nap ra vá lasz ta nak

va la mi lyen egy há zi prog ra -
mot is; pén tek es te pél dá ul a
ma gyar–né met két nyel vű re -
for má tus is ten tisz te le ten vet -
tek részt. Es tén ként pe dig
kon cert re jár nak.

– Na gyon gaz dag a vá lasz -
ték, le gyen szó akár a kü lön -
bö ző té má kat kör be já ró ke rek -
asz tal- és fó rum be szél ge té -
sek ről, akár a ze nei prog ra -
mok ról. Nin cse nek ta bu té -
mák, és a kü lön fé le stí lu sok is
jól meg fér nek egy más mel -
lett. Tet szik a ta lál ko zó nem -
zet kö zi sé ge is. A gye re kek is
sok is me ret sé get kö töt tek már
– pél dá ul a pé csi re fi sek kel is
itt is mer ked tek össze.

* * *

Ha ver senyt hir det tek vol na a
ma gyar részt ve vők kö zött, hogy
kik jöt tek a leg messzebb ről, jó
eséllyel a nyír tel eki ek nyer tek
vol na. A Fi la del fia evan gé li kus
gyü le ke zet ből össze sen ti zen ha -
tan ér kez tek Drez dá ba, gye re -
kek és fel nőt tek egy aránt.

Bár mi lyen egy há zi prog -
ram ra megy Györ fi Mi hály

lel kész, le he tő ség sze rint hív és
visz ma gá val ci gány szár ma zá -
sú gyü le ke ze ti ta go kat is. Nem
tett más ként most sem. Egyi -
kük, Bar na bás elő ször hú zó -
do zott – nem ked ve li a hosszú
uta zá so kat –, vé gül fe le sé ge
un szo lá sá ra igent mon dott a
le he tő ség re.

– Az, hogy nem be szé lünk
né me tül, na gyon meg ne he zí -
tet te a dol gun kat. Ma dél előtt
si ke rült meg kér nünk egy ön -
kén test, hogy for dít son ne -
künk a bib lia ta nul má nyon,
így vég re ér tet tük, mi ről volt
szó. És vol tunk egy olyan elő -
adá son is, ahol fül hall ga tón
ke resz tül ma gya rul követhet -
tük a be szél ge tést.

Vol tunk a Gipsy.cz el ne ve zé -
sű cseh ze ne kar kon cert jén is, az
na gyon „be jött”. Csak az volt a
baj, hogy nem ke resz tény éne -
ke ket éne kel tek. Hi á nyo lom az
evan gé li u mot a prog ra mok ról;
érez ni, hogy nem mind egyik
szól az Úr Jé zus Krisz tus ról…

A leg job ban a pén tek es te
tet szett. Fa bi ny Ta más püs pök
két nyel vű ige hir de té se át ütő
volt. A gyü le ke zet is na gyon
ked ve sen fo ga dott ben nün -

ket, élő kö zös ség le het. Még
nem volt ré szem ilyen úr va cso -
rá ban. Na gyon tet szett, hogy
én ad hat tam át a lel ké szem nek
a ke nye ret és a bort.

g Vitális Judit

Ké pes la pok Drezdából
b Bár már jócs kán ben ne jár a kor ban – 1949-ben ren dez -

ték meg elő ször –, még is friss, fi a ta los lel kü let és len dü -
let jel lem zi a Kirchen ta got. Eb ben bi zo nyá ra köz re ját szik
az is, hogy részt ve vő i nek je len tős ré sze a fi a ta labb kor -
osz tá lyok ból ke rül ki. Drez dá ban pél dá ul majd nem min -
den má so dik lá to ga tó még in nen volt a har min con, és a
né met evan gé li kus egy ház kü lön fé le if jú sá gi cso port jai
is szép szám ban kép vi sel tet ték ma gu kat. Az elő ző ol da -
la kon több be szá mo lót is ol vas hat tok a 33. né met evan -
gé likus egy há zi na pok ról, itt most né hány ma gyar részt -
ve vőt szó lal ta tunk meg. Ha pe dig iga zán meg akar já tok
ta pasz tal ni, mi(lyen) is a Kirchen tag, már most je gyez zé -
tek fel ma ga tok nak: két év múl va irány Ham burg!

A kőszegi Echo Drezdában is jól visszhangozta az Összhangot

Hit, remény, szeretet – krétarajzperformansz

A Kirchentag-sálakat is az önkéntesek árulták
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Az új szö vet sé gi Szent írás ötö dik
köny ve az Apos to lok cse le ke de tei.
De kik vol tak az apos to lok? Jé zus ti -
zen két ta nít vá nyát – egyikük bru tá -
li san ki von ta ma gát az ese mé nyek ből
– ne vez zük így, akik ugyan olyan
em be rek vol tak, mint mi. 

Si mon Pé ter. Ő szó lal meg a ta nít -
vá nyok kö zül a leg több ször, hol jól,
hol rosszul. Ha lász em ber. A Ga li le -
ai-ten ger (tó nak sem nagy) víz tük rén
éjen te ve tet te ki a há ló ját, mert nap -
pal nem volt ér de mes. Ha lász ni pe -
dig kel lett, elő kellett teremteni a
min den na pi ke nyeret, a csa lád ban
sok volt az éhes száj. S egy szer csak
ott egy fur csa em ber a víz part ján. Pé -
ter sem ér ti egé szen, de a ta nít vá nya
lesz. Mély sé ge sen mély ti tok, hogy mi
tör tént a szí vé ben, ami kor kö vet ni
kezd te Jé zust. Nem, ezt jó zan ésszel
nem le het meg ér te ni. 

And rás test vé re Pé ter nek. Ha lász.
Sza vát se hall juk, de je len van. Mi
ment vég be ben ne, hogy el in dult Jé -
zust kö vet ni? Meg tud ná ezt va la ki
ma gya ráz ni? A szó ta lan And rás Jé zus
kö ve tő je lesz. Ta lán Pé ter mi att? Alig -
ha, sza kít hat tak vol na. De nincs ben -
ne Jé zus bi zal mi bel ső kö ré ben. Nem,
ezt jó zan ésszel nem le het meg ér te ni. 

Já nos, a sze re tett ta nít vány. Még
gye rek, ta lán nem is pely he dzik az ál -
la, a sza kál las fér fi ak kö zött mo solyt
fa kaszt ha tott mu tá ló hang ja. De ko -
moly gye rek. A fő pap is me rő se, ro -
ko na? Ki tud ja. A pas sió za va ros éj -
sza ká ján be me he tett a fő pap pa lo tá -
já ba. Jé zus mel lett lát ta a cso dá kat, és
is mer te az elő ke lő ség pa lo tá já nak
han gu la tát. Hogy ke rült Jé zus mel lé?
Hogy lett be lő le „a sze re tett ta nít -
vány”? Sa ját evan gé li u má ban egy szer
sem mond ja ki a sa ját ne vét. 

Ja kab sem bő be szé dű, de Jé zus kü -
lön le ges meg tisz tel te tés ben ré sze -
sí tet te. Pé ter és Já nos mel lett őt hív -
ta ma gá val a meg di cső ü lés he gyé re,
ami kor a nap nál is szik rá zób ban ra -
gyo gott a vi lág vi lá gos sá ga. Test vé ré -
vel együtt he ves ter mé sze tű; egy szer
Jé zus le in ti őket, hogy ve sze del mes
lé lek la kik ben nük, és az nem jó. 

A töb bi ta nít vány? Ne fe led kez -

zünk meg Lévi Má té ról, a vám sze dők
mun ka tár sá ról, aki nek a bő re alatt is
pénz le he tett, ha úgy szor gos ko dott,
mint a tör pe Zá ke us. Pén zeszacs kók
kö zül fel áll ni és egy me zít lá bas ván -
dor pré di ká tor hoz csat la koz ni? Hát ki
ér ti ezt? Egé szen biz to san nem egér -
lyu kas vá lyog vis kó ban la kott, egy
kis lu xust meg en ged he tett ma gá -
nak. S ott hagy ja? A pénzt, a jó lé tet és
hogy fél ve tisz te lik? Ki köp nek a há -
ta mö gött, de ő ezt nem lát ja, és a sze -
gé nyek vé gül is ti tok ban irigy lik a
könnye dén szer zett jó lé tért. Kö veti
ezt az egy fel öl tős Jé zust? Ki ér ti ezt? 

Fü löp, aki lát ni sze ret né az Atyát,
még ért he tő. Ő Is tent akar ta lát ni.
Nem szá mít, hogy a nap ba sem tud -
na néz ni, de az Is tent lát ni akar ja. S
ő az, aki Ná tá na élt hív ja, aki nek
nem volt jó vé le mé nye Ná zá ret ről. Jé -
zus kö ve tői lesz nek és ma rad nak. S
még van nak né há nyan, akik ről nem
tud juk, ho gyan ke rül tek Jé zus kö ve -
tői kö zé. 

Jé zus hív ta őket, in dul tak utá na. A
han gu lat jó volt, ha a ke nyér és a hal
oly kor szű kö sen ju tott is. Mi ért vol -
tak Jé zus mel lett? Egy sze rű en nem
tud ni. 

S az tán még az ég is le sza kadt. Az
utol só va cso ra han gu la ta is fur csa
volt egy ki csit, Jé zus a ta nít vá nya i -
nak po ros lá bát mos ta és tö röl get -
te, és köz ben ta ní tot ta őket az egy -
más hoz va ló vi szo nyu lás ra. Az tán
azok a rej té lyes sza vak a ke nyér ről
és a bor ról. Ki csit el fo gó dot tan éne -
kel ték a zsol tá ro kat, majd ki men tek
az Olaj fák he gyé re. Jól is esik bi zal -
mas, ba rá ti lég kör ben be szél get ni a
csil la gos ég, az olaj fák hal kan sut to -
gó lomb jai alatt. De nem ke rült sor
be szél ge tés re. Jé zus kér te, hogy vir -
rassza nak ve le. Mi ért? Mi tör tént?
Ké szül va la mi? Jú dás, az Is ká rió tes
hol van? Lár ma, ará mi, gö rög és la -
tin sza vak ke ve red nek a sű rű éj sza -
ká ban, fák lyák im bo lyog nak fej ma -
gas ság ban a fák kö zött. Kik ezek?
Mit akar nak? Rab lók? Ne künk
amúgy sincs sem mink, mert ha len -
ne, nem itt húz nánk meg ma gun kat,
eb ben az olaj prés kert ben – gon dol -
hat ták.

A le tar tóz ta tás gyor san le ját szó -
dott. Jú dás csók ja ki zár ta az eset le -
ges té ve dést. A kö vet ke ző het ven két
óra bor za lom volt. Jé zust meg öl ték.
Ők – Já nos ki vé te lé vel – a ke reszt kö -
ze lé be sem mer tek men ni. Minden -
nek vé ge. Elég. Ennyi. Szép volt, de
vé ge. Bor za lom. Me ne kül jünk! Fus -
son, ki mer re lát! Ezek a ró mai ka to -
nák nem is mer nek ir gal mat, a fő pa -
pok ha tal ma meg kér dő je lez he tet -
len. A szent epi zód nak vé ge. Sír és
ne héz kő. 

De mi ez? Hogy? Fel tá madt? Mit
be szélsz? 

Igen, lát ni, itt áll. Eszik a sült hal -
ból, egy kis ke nye ret tör hoz zá, és ud -
va ri a san kí nál ja a ki me rült ta nít vá -
nyo kat. Csak Pé ter nek kell da dog va
fe lel nie az egy lé nye gű, de há rom szor
fel tett kér dés re. Ők za va ro dot tan
nye lik a fi nom – ilyen fi nom még
nem is volt – sült ha lat, és mint ha a
ke nyér se len ne annyi ra szá raz, mint
len ni szo kott. Már tíz nap ja. Már
húsz nap ja. Na gyon jó ve le ta lál koz -
ni. Ve le. Sem mit nem ér te nek, de na -

gyon jó. Öt ven nap. Mi ért hagy el
min ket? Nem, ez így nem lesz jó. Kül -
dés, de eb be a po ko li vi lág ba? S a
tom pa ság, üres ség, fé le lem, el ha -
gya tott ság. Az eget kém le lik. 

Még is meg tör ténik a cso da, a ki -
szá mít ha tat lan. Jön az égi szent láng.
Mint ha se be sen szá gul dó szél zúg na,
és a kü lö nös, tü zes nyel vek ki ége tik
a gyá va sá got, két sé get, fé lel met, ri -
a dal mat, szo ron gást a szí vük ből. Is -
ten Fia, Jé zus él! El küld te a Lel két. Ők
pe dig már éle tü ket sem fél tik, tud ják,
hogy mit kell mon da ni uk. Mert el jött
az égi szent láng.

Olya nok vol tak, mint mi. Em be -
rek, egy sze rű ek, bo nyo lul tak. De ez
az égi szent láng még min ket is át for -
mál hat. 

Így le gyen min den Jé zus kö ve tő -
nek ál dott pün kös di ün ne pe!

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

Jöjj, égi szent láng!
g Ri bár Já nos Ked ves Test vé rem!

Fel tet tél ne kem egy kér dést még
Bony há don, a Dé li Egy ház ke rü let
misszi ói nap ján. Azt mond tad, örülsz,
hogy van mun kád, ám saj nos lé lek ölő
kör nye zet ben dol go zol, trá gá rul be -
szé lő, pa nasz ko dó, foly to no san kri ti -
zál ga tó mun ka tár sak kö zött. Rend sze -
res, ott ho ni, reg ge len kén ti lel ki töl te -
ke zé sed az ő tár sa sá guk ban már dél -
re fel emész tő dik. Azt kér dez ted, mi
a ja vas la tom, mit tégy.

Sza va id a Pe tő fi Sán dor Evan gé li -
kus Gim ná zi um nak ab ban a zsú fo lá -
sig tö mött ter mé ben hang zot tak el,
amely nek aj ta já ra ez volt ki ír va: „Be -
szél ge tés Döb ren tey Il di kó val – Mo -
de rá tor: R. Len gyel An na”. A dél utá -
ni cso port fog lal ko zá sok órá já ban
vol tunk. A gim ná zi um ér dek lő dők -

kel te li tor na ter mé ben Le ven te Pé ter
ép pen ka ca gó kon cert tel szó ra koz tat -
ta-nö vel te a kis gyer me kes csa lá do kat.
A kör nye ző ter mek ben Sza bó La jos
rek tort, Só lyom Je nő pro fesszort,
Frenyó V. Lász ló pro fesszort, má sutt
idő sebb Ha fen scher Ká roly ne vé ben
Ri bár Já nos es pe rest hall gat hat ták az
össze gyűl tek. Volt te rem, ahon nan
imád ság, má sun nan ének szó hal lat -
szott. A csar nok ban Szi ta Ist ván
fest mé nyei hir det ték az evan gé li um
üze ne tét. 

Mind ez egy lel ki, szel le mi ja vak ban
bő vel ke dő, nagy csa lád ki vált sá gos
örö mé vel töl tött el ben nün ket. Ugye,
ezt érez ted Te is, Test vé rem? Eb ben
a kör nye zet ben nem emész tő dött
fel, in kább meg hat vá nyo zó dott az a
lel ki táp lá lék, ame lyet még dél előtt
kap tunk. 

A dél előt ti fel eme lő prog ram, Ara -
di György misszi ói lel késznek és
tett re kész szer ve zői csa pa tá nak kö -
szön he tő en, va ló sá gos lel ki für dő ben
ré sze sí tett ben nün ket. Té ged is, en -
gem is, Test vé rem! A Kis kő rö si evan -
gé li kus fú vós ze ne kar Is ten di cső sé gé -
re zen gett az At lé ti kai Cent rum ban.
Gáncs Pé ter püs pök há zi gaz dánk
egy szer re volt lel kün ket-szel le mün -
ket meg érin tő lel kész, fá rad ha tat lan,
szel le mes kon fe ran szié és gon dos
apa, aki nek min den re és min den ki -
re ju tott fi gyel me. Sza bó né Mát rai
Ma ri an na püs pök he lyet tes pré di -
ká ci ó já ban kép ze let be li ko ro nát aján -
dé ko zott ne künk, hogy ki rály fi ként és
ki rály lány ként Krisz tus hoz mél tó,
sza bad gyer me kek ként él hes sünk. 

Emel ke dett lé lek kel hall gat tuk

Szlu ka Lí dia éne két és zon go ra já té -
kát. Meg ren dül ten, bol do gan fi gyel -
tük a Ba kay Pé ter lel kész ve zet te
sár szent lő rin ci ci gány misszió gyer -
me ke i nek tán cát. Büsz kén és meg ha -
tot tan tap sol tunk az egy ház ke rü let
gaz dag éle tű dí ja zott ja i nak. Mo so -
lyog va ün ne pel tük a vak misszió ki -
tün te tett je it. 

Ugye meg ér ted, Test vé rem,
mennyi re meg tisz te lő, lé lek eme lő
volt ott, ak kor, ab ban a kör nye zet ben
szín pad ra lép nünk Le ven te Pé ter rel,
hogy R. Len gyel An na se gít sé gé vel a
gyer me kek és a kis gyer me kes csa lá -
dok kö ré ben zaj ló, im már több mint
negy ven éves szol gá la tunk ról vall -
junk? Egy lel ke sült, ezer fős csa lád ban
érez tük ma gun kat!

Minden nek foly ta tá sa ként nem
cso da, ha mind annyi an fel sza ba dult

öröm mel ér kez tünk a dél utá ni cso -
port fog lal ko zás ra. Még meg is tap -
sol ta tok ben nün ket, ami kor be lép -
tünk a te rem be An ná val. Jó han gu -
la tú be szél ge tés kez dő dött, amely ben
több kér dés is el hang zott azon a
dél utá non. Köz tük a Te ne héz kér dé -
sed, Test vé rem. 

Né hány éve ta lán még azt vá la szol -
tam vol na ne ked: fel tét le nül vál toz -
tass mun ka he lyet. Ma azon ban nem
ez a he lyes vá lasz, be szél tem te hát a
fel adat ról, ame lyet nem tet sző kör -
nye zet ben bíz ránk Is ten. Be szél -
tem a je lek ről, ame lyek kel bá to rít
ben nün ket. Mi köz ben be szél tem,
vé gig érez tem, hogy van még va la mi
fon tos, amit el kel le ne mon da nom.
De hogy mi az a fon tos, az csak éj sza -
ka ju tott eszem be, ami kor egyik ol -
da lam ról a má sik ra for dul tam. Jár tál
már Te is így, Test vé rem? Íme a vá -
la szom nak az a fe le, ame lyet még el
sze ret nék mon da ni ne ked.

Ál dott em lé kű apó som, dr. Le -
ven te Ist ván, akit a fél or szág „pres -
bi ter Pis ta bá csi ként” is mert, po li ti -
kai okok mi att bör tön vi selt em ber
volt. Ő mond ta egy szer a fér jem nek:
„Je gyezd meg, fi am, min den bör tön -
ben akad egy em ber sé ges bör tön őr.”

Meg rá zó sza vak, ame lyek re ményt
és vi gaszt rej te nek ma guk ban. S az
élet iga zol ta szá mom ra e sza vak iga -
zát. Akár mint egy or szág úti bal eset
szen ve dő ala nya, akár mint egy új szü -
lött ügyet len, gyer me ke táp lá lá sá ra
kép te len, két ség be esett édes any ja,
akár mint egy mű tő aj tó előtt vá ra ko -
zó, szo ron gó asszony – min dig azt ta -
pasz tal tam, hogy min den hely zet ben
akad egy em ber, aki re szá mít ha tok,
aki ké pes ar ra, hogy se gít sen ne kem.
Egy em ber, aki nek nem csak a sa ját
éle te fon tos, ha nem még az enyém is.

Ked ves Test vé rem, kell, hogy le -
gyen egy em ber ott a Te mun ka he lye -
den is! Egy em ber, aki meg ér ti a pil -
lan tá so dat, aki vel szót vált hatsz, aki
mel léd áll. Egy em ber, aki ta lán nem
evan gé li kus, ta lán nem is hí vő, ám őr -
zi az em ber sé gét. Egy em ber, akit ed -
dig ta lán ész re sem vet tél.

Ha te hát azt kér ded tő lem, mit
tégy mun ka he lyed lé lek ölő kö ze gé ben,
azt vá la szo lom ne ked: nyisd ki job ban
a sze med s a szí ved, és vedd ész re azt
az egy em bert, aki re szá mít hatsz, aki
a szö vet sé ge sed le het. Ta lán egy szer
még a hit ki rá lyi ko ro ná ját is át nyújt -
ha tod ne ki, Bony hád szel le mé ben.
Szív ből kí vá nom, hogy így le gyen! 

g Döb ren tey Il di kó

Vá lasz egy Bony há don ka pott kér dés re

Ha tod éves ként ab ban a ki vált sá gos
hely zet ben le he tek, hogy be le lát ha tok
a ke len föl di gyü le ke zet mű kö dé sé nek
rész le te i be – job ban, mint egy gyü le -
ke ze ti tag, de annyi ra még sem, mint
egy lel kész. Men to rom, dr. Blázy Ár -
pád lel kész „ár nyé ka ként” több kö zös -
sé get is meg is mer he tek kö ze lebb ről –
meg fi gye lő ként, ak tív részt ve vő ként és
még szol gá ló ként is. Le gyen az is ko lá -
sok, fi a tal fel nőt tek, csa lá do sak, kö zép -
ko rú ak, nyug dí ja sok vagy gyü le ke ze ti
mun ka tár sak al kal ma, mind egyik rejt
ma gá ban va la mi kü lön le ge set, szá -
mom ra von zót, ami ért a szí vem hez
nőtt. 

Most csak egy ről, a hét fő es ti cso -
port ról szó lok, amely nek tag jai – be -
le ért ve ma ga mat is – hi fi nek, te hát
hét fői ifi nek ne ve zik ma gu kat. Az
igaz ság az, hogy a har min ca sok ifi je
ne vet is vi sel het nék, már ha a ta gok

ko rát vesszük fi gye lem be. Az élet ko -
ron kí vül kö zös még a nyi tott ság, a tár -
gyalt té mák tu do má nyos igé nyes ség -
gel va ló bon col ga tá sa, a be szél ge té sek -
re oda szánt, szo kott nál is több idő.

Szep tem ber től az al kal mak té má -
ját a kon fir má ci ói ká té kér dé sei ad -
ják. „Mit je lent az, hogy Is ten az em -
bert a ma ga kép má sá ra te rem tet te?”
– hang zott az el ső kér dés. Je len leg az
ak tu á lis té má val kap cso lat ban – „Mi -
ért te rem tet te Is ten az em bert fér fi -
vá és nő vé?” – kü lö nös kép pen sok
meg be szél ni va ló ke rül elénk. Hogy
mi ért? Ta lán azért, mert az ifi ta gok
nagy ré sze há zas ság kö tés előtt ál ló,
dol go zó, fi a tal fel nőtt. Nem cso da
hát, hogy már he tek óta nem si ke rült
to vább lép ni a kö vet ke ző ká té kér -
dés re… De nincs is ho va si et ni: az a
fon tos, hogy a cso por tot érin tő té mák
ala pos fi gyel met kap ja nak.

Min den hó nap utol só hét fő jén
rend ha gyó al ka lom tö ri meg a so ro -
za tot. Ilyen kor va la me lyik ifis tag a

sa ját ér dek lő dé si kö ré be tar to zó té -
mát hoz, ame lyet fel ve zet, be mu tat
vagy ép pen meg mu tat a töb bi ek -
nek. Így volt már film né zés (orosz or -
to dox szer ze te sek ről és sa ját ren de -
zé sű film a kend óról), vers mon dás
(sa ját köl te mé nyek ből vá lo gat va),
tu do má nyos, ké pes elő adás (Nő a kö -
zép kor ban cím mel), úti be szá mo ló
(Fran cia- és Spa nyol or szág ról), zon -
go ra kon cert (kö zös ad ven ti va cso rá -
nál), sőt egy kol lek tív lá to ga tás a
Nem ze ti Ga lé ri á ban (egy ott dol go -
zó ifis köz re mű kö dé sé vel), ahol a
Mun ká csy-tri ló gi át te kin tet tük meg.

Azt mond hat juk, vál to za to san és
tar tal ma san te lik a kö rül be lül húsz főt
szám lá ló cso port éle te, és re mény ség
sze rint hosszabb tá von is meg ma rad -
nak a las san, de biz to san szö vő dő ba -
rát sá gok és kap cso la tok.

Megjelent a Kelenföldi Evan gé li kus
Egyházközség tavaszi hírlevelében

Ha hét fő es te, ak kor hi fi
g Hor váth-He gyi Áron
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Levente Péter, Lengyel Anna és Döbrentey Ildikó a bonyhádi missziói napon
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Pünkösd ünnepe. Liturgikus szín: piros. Lekció: Jn 14,23–31; ApCsel 2,1–13.
Alapige: 4Móz 11,24–29. Énekek: 234., 239.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 9. (német, úrv., konfirmáció) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv., tanévzáró) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; de. 10. (úrv., rádiós istentisztelet-közvetítés)
Gáncs Péter; du. 6. (kantátazenés istentisztelet, a Bach-hét záró alkalma); VII., Városligeti
fasor 17. de. fél 10. (angol ) Gáncs Tamás; de. 11. (úrv., konfirmáció) Aradi György; VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom)
Kovács Áron, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10.
(gyermekistentisztelet) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Joób
Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; 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.) Grendorf Péter; 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.) dr. Szabó Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; 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.) Kovács Áron;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Győri Gábor; 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.) Kendeh K. Péter; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy
Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv., tanévzáró) dr. Lacknerné
Puskás Sára; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás (Jókai u. 7–9.) de. fél 12.
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Pünkösd 2. napja. Liturgikus szín: piros. Lekció: Jn 3,16–21; ApCsel 10,34.42–48.
Alapige: Zsolt 51,12–15. Ének: 231.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.); Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Bolba Márta; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri templomban); V., Deák
tér 4. de. 10. (ünnepi istentisztelet ) Győri Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (közös
istentisztelet a Deák téri templomban); VIII., Üllői út 24. de. 10. (közös istentisztelet a Deák
téri templomban); VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri
templomban); IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri
templomban); Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri
templomban); Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.)
Milan Krivda szlovák püspök; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (közös
istentisztelet a Deák téri templomban); Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 10. (közös istentisztelet
a Deák téri templomban); XIV. Gyarmat u. 14. de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri
templomban); Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (közös istentisztelet a Deák téri
templomban); Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (közös istentisztelet a Deák
téri templomban); Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de fél 9. (áhítat) Vető István; de. 10. (közös
istentisztelet a Deák téri templomban); de. fél 11. (jubiláló konfirmandusok köszöntése, úrv.)
Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; 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. (úrv.) 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. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (konfirmáció) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Evan gé li kus mű so rok a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Jú ni us 12-én, pün kösd va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az m1-en 10.30-
kor, az m2-n 13.25-kor Mai hit val lá sok cím mel Papp Já nos szín mű vész -
hez lá to ga tunk. A mű sor ban szó lesz Nik lá nak, a gyer mek kor szín he lyé -
nek meg ha tá ro zó sze re pé ről, Ber zse nyi Dá ni el ha tá sá ról és az El Ca mi -
nó ról, az út ról, mely ar ra kész tet te a mű vészt, hogy át gon dol ja éle tét. A
mű sor szer kesz tő je Nagy Lász ló, ren de ző je Ne mes Takách Ág nes.

Jú ni us 13-án, pün kösd hét főn a Ma gyar Te le ví zi ó ban az m1-en és az m2-n
is 5.20-kor Zsí ros And rás egye te mi lel kész mond ja el gon do la ta it.

De ák tér a rá di ó ban és a te le ví zi ó ban
• Jú ni us 13-án, pün kösd hét főn az MR3 – Bar tók rá dió 12 óra 5 perc kor

kez dő dő Bra vis si mo cí mű mű so rá ban Jo hann Se bas ti an Bach Was mein
Gott will, das gs cheh all ze it kez de tű kan tá tá ja (BWV 111) hall ha tó. Köz -
re mű kö dik Zá do ri Má ria, Gé mes Ka ta lin, Me gye si Zol tán, Orendt Gyu -
la, a Lu the rá nia ének kar és a Wei ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok. Ve -
zé nyel: Kamp Sa la mon. A fel vé tel 2010-ben a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban ké szült.

• Jú ni us 16-án, csü tör tö kön 18 óra kor az MR3 – Bar tók rá dió fél órás össze -
ál lí tást su gá roz A ze né ről cí mű mű so rá ban a bu da pes ti Bach-hétről.

• Jú ni us 19-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zió har minc per ces mű sor ban
mu tat ja be a két száz éves De ák té ri evan gé li kus temp lo mot. A mű sor
11.30-kor kez dő dik az m1-en, majd meg is mét lik 14.30-kor az m2-n.

b Ro gate va sár nap ján em lék táb la
ke rült a nagy ka ni zsai evan gé li -
kus temp lom fa lá ra. A táb lán
egy szim bó lum: ke reszt sző lő -
fürt tel, ka lásszal, alat ta egy jé zu -
si mon dat: „Ha va la ki ne kem
szol gál, azt meg be csü li az Atya!”
(Jn 12, 26b) Ez után ol vas hat juk
a lel ki pász to rok ne ve it, akik Jé -
zus Krisz tus kö ve tés re hí vó sza -
vát meg hal lot ták, és itt mun kál -
kod tak. Sor rend ben a kö vet ke -
zők: Sze rem lyé ni Mi hály, Ho si -
us Ja kab, Ho hen berg Far kas – a
re for má ció szá za dá ból, majd
Hüt ter La jos, Hor váth Oli vér,
Fó nyad Pál.

Jú ni us je len tős hó nap a nagy ka ni zsai
gyü le ke zet tör té ne té ben. Az el len re -
for má ció ide jét kö ve tő en a sze pet ne -
ki gyü le ke zet gon do zá sa alatt ál ló kis
kö zös ség 1845. jú ni us 19-én ala kult
úgy ne ve zett fi ók egy ház zá, majd
evan gé li kus is ko la és ima ház épí té -
sé ről dön tött. Bár ter vük jó val ké sőbb
vált va ló ra, de ta ní tó ik so rá ban az el -
ső Pé ter fy Sán dor volt, ép pen száz -
öt ven esz ten de je. Ne vét a vá ros egyik
is ko lá ja vi se li. 

Az ön ál ló sá gig hosszabb út ve ze -
tett. Az 1881-től szol gá ló Hüt ter La -
jos ne vé hez kap cso ló dik a pa ró kia- és
temp lom épí tés. Eh hez a nagy mun -
ká hoz so kak re mény sé ge, ál do zat -
kész sé ge és hit be li hű sé ge kel lett, így
1891. jú ni us 28-án a temp lom szen te -
lés kor há lát ad hat tak Is ten gyü le ke -
zet épí tő cso dá já ért. 

A temp lom mel lett a gyü le ke ze ti
ott hon adott he lyet az egy re gya ra -

po dó evan gé li kus kö zös ség sok ré tű
al kal ma i nak. Ez Hor váth Oli vér
(1920–1951) szol gá la ta alatt épült
fel, nagy össze fo gás sal, 1931. jú ni us
14-én vet ték hasz ná lat ba. Meg kell
em lí te nünk Kal már Zol tán épí tész,
fel ügye lő, Sar ka di Ti tusz né re for -
má tus lel kész öz vegy ne vét és a vá ros

tá mo ga tá sát. A nő egy let, az ének- és
ze ne kar, a di ák szö vet ség, a Ke resz -
tyén If jú sá gi Egye sü let össze jö ve te -
lei, a bib lia órai cso por tok, sze re tet -
ven dég sé gek vál to za tos prog ram jai
élet tel töl töt ték meg az épü le tet,
mely nél kü löz he tet len ma is.

Fó nyad Pál (1951–1990) pró bás
idők ben vé gez te mun ká ját. Küz dött,
fá ra do zott a temp lom és a gyü le ke -
zet meg ma ra dá sá ért. Ha lá lá ig szív -
ügye volt a sze mé lyes pász to ro lás, lá -
to ga tás. Fe le sé gé vel együtt imád sá -
gos sze re tet tel, fi gye lem mel kí sér ték
a gyü le ke zet éle tét nyug dí jas ko ruk -
ban is. Ő ma ga val lott egy al ka lom -
mal így: „Nem szű nök meg kö nyö -
rög ni Is ten hez, hogy egy há zunk min -

den szol gá ját az Ő Szent lel ke ere jé -
vel ve zes se, áld ja meg, hogy ne a gyű -
löl kö dés, ha nem az egy mást el hor do -
zó sze re tet tölt se el őket is.”

Lánc szem ként kap cso ló dott eh hez
Itt zés Já nos ige hir de té se az ün ne pi is -
ten tisz te le ten. Jn 16,23–27 alap ján a
püs pök az egy be gyűl tek szí vé re he lyez -
te: imád sá gunk ös vé nyét be ne lep je a
fű! Jé zus nak a „bi zony, bi zony mon dom
nék tek” sza vai jel zik, hogy a Fiú min -
dent meg be szélt Is ten nel. A szív ben
meg szü le tett vá lasz re ak ció Jé zus sza -
vá ra. El len ér vek vagy meg nem hall -
ga tott nak tű nő ké ré se ink da cá ra ne fe -
led jük: az ő ne vé ben hang zó imád ság
nagy erő, össze kö ti a ta nít ványt az Is -
ten tró nu sá val. A pré di ká ció vé gén a
püs pök utalt ar ra, hogy a lel ki pász to ri
szol gá lat min dig imád ság is. A lel ké -
szek így ké szül tek és ké szül nek a szol -
gá lat ra. Ma ga a jó pász tor imád ko zik
övé i ért, és Is ten meg hall gat ja a né pé -
ért mon dott imád sá got.

A Fó nyad csa lád je len lé vő tag jai
kö zül a néhai lel kész fia, dr. Fó nyad
Pál kö szön töt te az egy be gyűl te ket.
Meg ren dí tő, amit meg osz tott a gyü -
le ke zet tel, édes ap já ra vissza em lé kez -
ve: „Ha lá la nap ján kér te, hogy az az -
na pi igé ket ol vas sam fel az Út mu ta -
tó ból. Ézs 49,4 és Fil 2,16 vol tak ezek.
Rö vid del ez után meg szó lalt: »Imád -
koz za tok.« Ezek vol tak az utol só sza -
vai. A Mi atyánk alatt el aludt. A ha -
lál tu sá ja négy óra hosszat tar tott.” 

En nek fé nyé ben még job ban ért -
jük az ige fel szó lí tá sát: „Ne fe led kez -
ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten
igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je tek
éle tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket.”
(Zsid 13,7)
g De mé né Smi dé li usz Ka ta lin

Em lé kez te tő ül a jö vő nem ze dék nek

b A mo son ma gyar óvá ri evan gé li -
kus gyü le ke zet 2003-ban ala kí -
tott ki test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la tot a bar ca sá gi Négy fa lu
egyik evan gé li kus gyü le ke ze té -
vel, Cser nát fa lu val. A nyolc év
alatt több al ka lom mal is el lá to -
gat tak egy máshoz a két egy ház -
köz ség tag jai. Idén a cser nát fa lu -
si akon volt a sor: jú ni us 2–6.
kö zött Tö rök Lász ló lel kész ve ze -
té sé vel har minc er dé lyi ven dég
ér ke zett Mo son ma gyar óvár ra.

A ven dég lá tó mo son ma gyar óvá ri ak
igyekeztek em lé ke ze tes prog ra mo kat
szer vez ni a tá vol ról ér ke zet tek nek. A

Kár pát-ka réj ma gas he gye i nek lá bá nál
élő ven dé gek szá má ra iga zi ku ri ó zum
a fo lyók vi lá ga, ezért a kö zös ki rán du -
lá sok kö zép pont já ban a víz ál lott. Az
el ső na pon Du na ki li ti től kis ha jók kal
„cso rog tak” vé gig a Mo so ni-Du na
vad re gé nyes, ka nyar gós ví zi út ján Ha -
lá szi ig. A há rom órás ha jó ká zás so rán
meg fi gyel het ték a Mo so ni-Du na pá rat -
la nul gaz dag ví zi vi lá gát. Es te szín ház -
lá to ga tás várt a ven dé gek re: a Győ ri
Nem ze ti Szín ház ban meg néz ték az Ál -
la mi áru ház cí mű ret ró ope ret tet.

Más nap is mét a víz, még pe dig a
Du na ját szot ta a fő sze re pet. Bu da -
pest től ha jó val tet ték meg az utat Vi -
seg rá dig, ahol meg te kin tet ték a fel -
leg vá rat, majd to vább in dul va az esz -
ter go mi ba zi li kát. 

A lá to ga tás har ma dik nap ja va sár -
nap ra esett, így – az ün nep na pot
meg szen te len dő – ven dé gek és ven -
dég lá tók együtt vet tek részt az is ten -
tisz te le ten, me lyen Tö rök Lász ló hir -
det te az igét.

A vá ros va sár nap em lé ke zett a
tri a no ni tra gé di á ra. Er ről az al ka lom -
ról ter mé sze te sen a cser nát fa lu si ak
sem hi á nyoz tak. Az ün ne pé lyen Kiss
Mik lós mo son ma gyar óvá ri es pe res-
lel kész mon dott imát. 

In nen már egy kö ze li ven dég lő -
be ve ze tett az út, ahol iga zán jó han -
gu la tú bú csú es ten kö szön tek el
egy más tól a két test vér gyü le ke zet
tag jai. Foly ta tás leg kö ze lebb Cser -
nát fa lu ban…

g K. M.

Négy fa lu si ven dé gek Mo son ma gyar óvá ron

b Sza kos Han na ba kony ta má si
evan gé li kus óvo dás nyer te az
Or szá gos Bal eset meg elő zé si Bi -
zott ság ál tal meg hir de tett, Köz -
le ke dés biz ton ság gyer mek szem -
mel el ne ve zé sű rajz pá lyá zat or -
szá gos for du ló ját, va la mint azt
meg elő ző en a Pá pai Rend őr ka -
pi tány ság ál tal szer ve zett vá ro -
si for du lót is.

Az or szá gos meg mé ret te tés ered -
mény hir de té sé re má jus 31-én ke -
rült sor Bu da pes ten, az Or szá gos
Rend őr-fő ka pi tány ság (ORFK) épü -
le té ben. A ha zai bal eset meg elő zés
tra di ci o ná lis nak szá mí tó ve tél ke dő -
jén – ame lyet a bi zott ság fenn ál lá sa
óta, ti zen ki lenc esz ten de je rend sze -
re sen meg hir det nek – há rom kor -

cso port (óvo dás, al só és fel ső ta go -
za tos) leg jobb há rom-há rom mun -
ká ját dí jaz ták, emel lett kü lön dí ja kat
is ki osz tot tak. A gye re kek mun ká it
elő ször a he lyi, majd a te -
rü le ti ve tél ke dő kön ér té -
kel ték. A te rü le ti bal eset -
meg elő zé si bi zott sá gok a
me gyei (fő vá ro si) dí ja zott
raj zok ból ka te gó ri án ként
öt al ko tást küld tek az or -
szá gos ér té ke lés re. 

Igen szé les volt az al kal -
maz ha tó tech ni kák kö re:
gra fit, szén, szí nes ce ru za,
zsír kré ta, li nó, tus, tem pe -
ra, olaj és dió pác. A be kül -
dött ké pek szak mai ér té ke lé sét az
ORFK Köz biz ton sá gi Fő igaz ga tó sá -
gá nak mun ka tár sai vé gez ték, míg
az or szá gos he lye zé sek ről, a dí jak
oda íté lé sé ről há rom fős zsű ri dön tött. 

A rend kí vü li kéz ügyes ség gel meg -
ál dott, hat esz ten dős, óvo dás győz tes,
Han na ju tal ma egy gyer mek ke rék pár
volt, ame lyet öröm mel vett át a

Veszp rém Me gyei Rend őr-fő ka pi -
tány ság és a Pá pai Rend őr ka pi tány -
ság mun ka tár sai, va la mint szü lei kí -
sé re té ben. Gra tu lá lunk!

g Gaz dag Zsu zsan na

Köz le ke dés biz ton ság (evan gé li kus) gye rek szem mel
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Itt a nyár, in dul a strand sze zon, jól -
esik a nap fény si mo ga tó me le ge. Ám
ez a si mo ga tó me leg gyor san ká ros és
ve szé lyes for ró ság gá vál hat, ha nem
fi gye lünk oda. A víz par to kon min den
év ben rá cso dál ko zom ar ra, hogy
mennyi en fek sze nek kint a na pon
rák vö rös re sül ve, eset leg már fel hó -
lyag zott vagy fosz la do zó bőr rel. A leg -
szo mo rúbb, ami kor gye re ke ket lá tunk
ilyen ál la pot ban.

A bőr gyó gyá szok évek óta fi gyel -
mez tet nek ben nün ket a na po zás ká -
ros ha tá sa i ra. Nö vek szik a bőr rá ko -
sok szá ma a fi a ta labb kor osz tá lyok -
ban is. Rá adá sul ez a be teg ség sok-sok
év alatt ala kul ki: min den egyes le égés
ront a hely ze ten, hi szen a bőr „em lék -
szik” a ko ráb bi ese mé nyek re, azok ha -
tá sa össze adó dik, így nö vel ve a rák
koc ká za tát.

A kü lön bö ző na po zó kré mek hasz -
ná la ta na gyon fon tos, de jó, ha is mer -
jük ezek árny ol da la it is! Az ál ta lá nos
hi e de lem mel el len tét ben a nap vé dő
ké szít mé nyek nem ad nak tel jes vé -
dett sé get. A raj tuk ta lál ha tó fak tor -
szám azt mu tat ja, hogy mennyi ide -
ig le het a na pon tar tóz kod ni a vé del -
mük ben. Ha te hát kré me zés nél kül tíz
perc után el kezd pi rul ni a bőr, egy tí -
zes fak to rú krém kö rül be lül száz per -
cig nyújt vé del met, egy hú szas fak to -
rú két száz per cig. Ez per sze csak
meg kö ze lí tő szá mí tás, mert a vé de lem
mér té ke sok más té nye ző től is függ.

Jó, ha töb bet meg tu dunk a na po -
zó kré mek össze té te lé ről is, ugyan -
is az is le het ká ros az egész ség re és
a kör nye zet re. A kré mek vé dő ha tá -
sa ket tős: egy részt ké mi a i lag el nye -
lik vagy vissza ve rik a ká ros fény su -
ga ra kat, más részt fi zi ka i lag meg aka -
dá lyoz zák, hogy a ká ros su ga rak
be ha tol has sa nak a bőr be. Ilyen
anyag a cink-oxid és a ti tá ni um-di -
o xid, amely nem szí vó dik föl a bőr -
be – ha le het, az eze ket tar tal ma zó
ké szít mé nye ket ke res sük. Ke rül jük
vi szont azo kat, ame lyek ben zo fe -
nont, ho mosz a lá tot, ok ti-me to xi cin -
na má tot, pa ra bent (bu til-, etil-, me -
til-, pro pil-) tar tal maz nak, ugyan is
ezek úgy ne ve zett hor mon ha tá sú
anya gok, ame lyek ká ro san be fo lyá -
sol ják a hor mon ház tar tást és a ne -
mi szer ve ket. A pad imát-O és a
Par sol 1789 (avo ben zon) a bőr fe lü -
le tén szű ri az UV-su gár zást, de a
bőr be szí vód va fény ha tá sá ra re ak -
ci ó ba lép, és ron gál ja a sej te ket, így
a DNS-t is. 

Mi vel a na po zó kré mek nagy ré -
sze be le ke rül a fo lyók ba, ta vak ba,
ten ge rek be, a kör nye zet tu da tos ság
is fon tos té nye ző a nap vé dő  kré mek
hasz ná la ta kor. Ke rül jük a ká ros ás -
vá nyi olaj-szár ma zé ko kat, pél dá ul
pa ra ffin ola jat tar tal ma zó ké szít mé -
nye ket.

Ér de mes te hát egy ki csit bo ga rász -
ni az ap ró be tűs fel ira to kat, ám a
nagy be tűs fel ira tok és a rek lá mok
sem min dig kor rek tek: le gyünk gya -
nak vó ak, ha azt ol vas suk, hogy „min -
den su gár zást ki szűr”, vagy „egész nap
véd”, hi szen a ké szít mé nyek össze te -
vő i nek egy ré sze gyor san le bom lik,
vagy is el vesz ti vé dő ha tá sát. 

Egy re több fény vé dő ké szít mény
tar tal maz na no ré szecs ké ket. Ezek
egész ség re gya ko rolt ha tá sa csak ke -
vés sé is mert, ezért koc ká za ti té nye -
zők nek kell te kin te ni őket. A fény vé -
dők össze te vő i nek vizs gá la ta kor az is
ki de rült, hogy az Eu ró pai Uni ó ban
hasz nált egyes ha té kony ve gyü le tek
nin cse nek en ge dé lyez ve. 

Ezek után el mond hat juk, hogy
nem egy sze rű a vá lasz tás a nap vé dő
kré mek kö zött. Az in ter ne ten na gyon
sok anya got, sőt tesz te ket is ta lál ha -
tunk, ame lyek se gí te nek a tá jé ko zó -
dás ban. 

Mint annyi más te rü le ten, így a na -
po zás kor is meg fon to lan dó ta nács a
mér ték le tes ség!

g S. A.

Na poz ni – csak oko san!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Jö vő szer dán cso dá la tos ter mé sze ti
je len ség nek le he tünk szem ta núi:
2008 után is mét tel jes hold fo gyat ko -
zás lát szik Ma gyar or szág ról. A Hold
20 óra 21 perc kor lép a Föld ár nyék -
kúp já ba, ez je len ti a tel jes fo gyat ko -
zás kez de tét. A to ta li tás 22 óra 1 per -
cig tart, ek kor ér vé get a tel jes fe dés.
Ma ga az égi szín já ték rész le ges fo -
gyat ko zásként egé szen 23 órá ig tart,
ek kor nye ri vissza meg szo kott for má -
ját hű sé ges kí sé rőnk. 

A je len ség fő sze rep lő je, a Hold,
Föl dünk gyer me ke. A szó szo ros
ér tel mé ben. Pla né tánk tá vo li múlt -
já ban egy ha tal mas mé re tű kis boly -
gó csa pó dott égi tes tünk be. A ka tak -
liz ma ha tá sá ra a Föld kér gé ből és kö -
pe nyé ből je len tős anyag mennyi ség
sza kadt ki és re pült a vi lág űr be.
Föld kö rü li pá lyá ra áll va idő vel össze -
tö mö rült, lét re hoz va a Hol dat, mely
ek kor még jó val kö ze lebb ke rin gett,
tá vol sá ga az óta – ha kis mér ték ben is,
de – fo lya ma to san nö vek szik. 

A Hold fel szí nén sza bad szem mel

is jól lát ha tó sö tét fol tok a hold ten -
ge rek. Ter mé sze te sen víz nem ta lál -
ha tó ben nük, mint ahogy lég kö re
sincs a Hold nak, el ne ve zé -
sük a ko rai ku ta tá sok me -
men tó ja ként ma radt meg,
ami kor úgy hit ték, fo lyé kony
víz hul lám zik az égi test fel szí -
nén. Tu laj don kép pen ha tal -
mas mé re tű krá te rek ről van
szó, me lyek kis boly gó-be csa -
pó dá sok kor szü let tek, ami -
kor a fel szí ni ké reg fel sza -
kadt, és a táv cső nél kül is jól
lát ha tó, bar nás szí nű ba zal tos
anyag fel töl töt te az újon nan
szü le tett „me den cé ket”. A vi -
lá gos te rü le tek a hol di fel föl -
dek: eze ken már ki sebb te lesz -
kó pok kal is be csa pó dá sos krá te rek
so ka sá gát lát hat juk. A Hol don kis -
mér té kű vul ká ni te vé keny ség is volt
a múlt ban, a mi ni a tűr hold dó mok
ezek nek a bi zo nyí té kai. 

Kí sé rőnk mind má ig az egyet len
Föl dön kí vü li égi test, ahol em ber

járt: 1969 és 1973 kö zött, a hat si ke -
res Apol ló-misszió során. Re mé nye -
ink sze rint az em be res űr uta zá sok a

21. szá zad el ső har ma dá ra új ra in dul -
nak. Vár ha tó an azon ban – a vi lág ha -
tal mi, ez ál tal pe dig a mű sza ki-tu do -
má nyos erő vi szo nyok vál to zá sa ré -
vén – már nem csak ame ri kai, ha nem
kí nai fő sze rep lés sel. 

g Re zsa bek Nán dor

Tel jes hold fo gyat ko zás jú ni us 15-én

A me ző he gye si evan gé li kus gyü le ke -
zet né hány tag ja, illetve ba rá ta ik
már ta valy is meg ren de ztek egy si -
ke res gyer mek na pot. A má so dik al -
ka lom mal, azt hi szem, az em be ri
össze fo gás olyan mér té k ben mu -
tat ko zott meg, amely meg ér de me li a
nyil vá nos sá got.

Nyolc me ző he gye si em ber né hány
hét alatt tá mo ga tók se gít sé gé vel egész
na pos prog ra mot „va rá zsolt” a vá ro -
si sport pá lyá ra. Volt itt kis vo nat,
pusz ta busz, tűz ol tó-be mu ta tó, íjá -
szat, fo ci baj nok ság ki lenc csa pat tal,
maz sor et tek, né pi tán co sok, két ze -
ne kar, vat ta cu kor, pattogatott ku -
ko rica, fa gyi, pa la csin ta, ka kaó, zsí ros
ke nyér, mo to ro zás – mind ez tel je sen
in gyen a gye re kek nek.

A ren dez vény tá mo ga tó i nak a
fel so ro lá sá ra nem len ne ele gen dő

egy ol dal. A fő tá mo ga tó kat még is
meg kell em lí te nem: a Pace Kft., a
Mé nes bir tok Rt. és dr. Fe lek Le ven -
te anya gi ak kal, Bo ros Jó zsef ke res ke -
dő édes sé gek fel aján lá sá val já rult
hoz zá a gyer mek nap meg va ló su lá -
sá hoz. Az össze fo gás leg szebb je le
talán mégis az volt, ami kor egy-egy
csa lád je lent ke zett tá mo ga tá si szán -
dé ká val. 

Egy na gyon fon tos moz za nat még
a ren dez vénnyel kap cso lat ban: jól ki -
dol go zott „me ne kü lé si terv” is ké -
szült, és a prog ra mok alatt vé gig a
hely szí nen volt egy men tő au tó. 

Ez az ese mény is jól pél dáz za,
hogy ha aka runk va la mit, ha hi -
szünk a meg va ló sít ha tó sá gá ban, és Is -
ten ál dá sát is kér jük hoz zá, min -
dent meg tu dunk ol da ni.

g Wag ner Sán dor

Me ző he gye si gyer mek nap

A do mo nyi gyü le ke zet har ma dik
evan gé li zá ci ós nap ján, jú ni us 4-én D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök
ige hir de té se és elő adá sa után a sza -
bad ban el fo gyasz tott ebéd és a zá ró -
ál dás is erő sít het te a test vé ri evan gé -
li kus kö zös sé get.

g Sá ghy Ba lázs fel vé te le

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban • Jú ni us 12-én, pün -
kösd va sár nap 10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth
rá dió hul lám hosszán a De ák tér ről. Igét hir det Gáncs Péter püs pök.

E VÉ L&LE VÉ L

Tud juk, mit cse lek szünk?
Az EvÉ let 2011. má jus 1-jei szá má ban, az anyák na pi össze ál lí tás ban jelent
meg a „Két vá lasz tá som volt: vagy el fo ga dom a lá nyom, vagy nem” – Be szél -
ge tés egy transz ne mű édes any já val cí mű in ter jú.

A tör té net lé nye ge a cikk sze rint: egy észak ír fér fi át ope rál tat ta ma gát nő -
vé, és össze há za so dott egy ne vé ben „még fér fi” transz ne mű vel. A szü lők kez -
de ti két ség be esé sét és el zár kó zá sát együtt mű kö dés, ima tá mo ga tás és a kap -
cso lat egy há zi meg ál dá sa vál tot ta fel.

Né hány gon do la to mat és kér dé se met sze ret ném meg osz ta ni az in ter jút
ké szí tő Bo da Zsu zsá val, a szer kesz tő bi zott ság gal, a fő szer kesz tő vel és ol va -
só ink kal.

A transz ne mű ség is mert, de pe ri fe ri kus, szá za lék ban sem mér he tő je len -
ség, be teg ség. Va ló ban ez zel és ha son ló pe rem je len sé gek kel kell időn ként fog -
lal koz tat ni he ti la punk ol va só it? Uta lok a ko ráb bi vi ták ra is. Va ló ban anyák
nap já ra va ló írás ez? Ez zel kö szönt jük a ter he ket hor do zó asszony test vé re -
ket, édes anyá kat? Ezek az ő kér dé se ik? (Tu dok olyan lel kész nő ről, édes anyá -
ról, aki mi u tán el ol vas ta a cik ket, a szer kesz té si kon cep ció mi at ti fáj dal má -
ban el sír ta ma gát.)

Tu dom, nem sza bad ho mok ba dug ni a fe jün ket, tud nunk kell a vi lág dol -
ga i ról, és meg kell/le het ta lál ni az evan gé li u mi, ir gal mas vá la szo kat is. Ugyan -
ak kor egy ilyen kér dés e for má ban va ló tá la lá sa nem fo gad ha tó el.

Egy ti zen két ol da las he ti lap va la mely ro va tá ban eset leg el tud nám kép zel -
ni ezt az in ter jút egy ke resz tény or vos és egy teo ló gus kom men tár já val.

Tel jes a za var a cikk ben több szem pont ból is. Ha va la ki transz ne mű nek
szü le tik, ak kor mi ért kell „az Úr is ten bűn bo csá tó ke gyel mét” ide ke ver ni?
Nem bűn, ha nem be teg ség, ha va la ki bio ló gi ai za var ral szü le tik. Ezek sze -
rint a cikk szer ző je bű nös nek tart ja a fő sze rep lőt? Vagy az ope rá ci ót és a há -
zas sá got ér zi „rá zós nak”? De az egész in ter jú azt su gall ja, hogy ez a jó ke -
resz tény meg ol dás, hoz zá ál lás, hi szen itt hí vő szü lők imá ja és ta ná csa, majd
az egy há zi ál dás kí sér te a fo lya ma tot.

A tör té net sze rint két fér fi át ope rál tat ja ma gát nő vé, és lel ké szi ál dás sal
egy be kel. Ez ak kor azt je len ti, hogy lesz bi kus ként él nek to vább? Anyák na -
pi szent ol vas mány…

Amennyi ben az író szán dé ka az volt, hogy be mu tas son egy csa lá di drá -
mát és a gyer me ke ink hez va ló vi szo nyu lá sunk fo lya ma tát, út ke re sé sét, ta -
lán le he tett vol na ta lál ni olyan pél dát, amely kö ze lebb van evan gé li kus csa -
lád ja ink hét köz nap ja i hoz. Kü lö nö sen is olyan idő ben, mely ben el sza ba dult
ha jó ágyú ként pusz tít az er kölcs te len ség, a de vi an cia és ige el le nes ség. Olyan
idő ben, mely ben az új al kot mány, alap tör vény a kor szel lem pusz tí tó sod rá -
sa el le né ben vé de ni pró bál ja a ter mé sze tes há zas sá gi és csa lá di mo del le ket.

Szá mom ra a leg fáj dal ma sabb az ügy ben a cikk meg je le né sét kö ve tő csend. 
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész

Kö szö nöm Sze ve ré nyi Já nos le ve lét. Örü lök, hogy si ke rült olyan in ter jút ké -
szí te nem, amely ennyi hét el tel té vel is fog lal koz tat ja. (Az írás tizenhat oldalas
he tilapunk szóban forgó számán kívül meg ta lál ha tó a http://www.evan ge -
li kus elet.hu/la poz ga to/2011-18.pdf cí men is.) Saj ná lom azon ban, hogy a két -
ség kí vül szél ső sé ges alap hely zet ből lel kész test vé rem nem ol vas ta ki azt az
em ber- és hit pró bá ló küz del met, ame lyet ez az édes anya vé gig har colt, s amely -
nek vé gén ez az édes anya vé gül még sem ta szí tot ta el a gyer me két. A cikk elé
írt „fel ve ze té sem ben” az ol va sók nak sze ge zett kér dést ezért most Sze ve ré -
nyi Já nos nak te szem fel: Ön mit tett vol na?

Az or szá gos misszi ói lel kész azt ír ja: ta lál hat tam vol na olyan pél dát, „amely
kö ze lebb van evan gé li kus csa lád ja ink hét köz nap ja i hoz.” Iga za van. Meg ke -
res het tem vol na azt az evan gé li kus édes anyát, aki nek ti zen hat éves fia be -
je len tet te, hogy a ve le egy idős ba rát nő je gyer me ket vár tő le. Vagy azt az is -
me rő sö met, aki nek a lá nya egy musz lim hoz ment fe le sé gül, és emi att nem
le he tett evan gé li kus egy há zi es kü vő jük. (Az in ter jú ban egyéb ként egy szó val
sem ír tam, hogy a transz ne mű pár ra es kü vő ke re té ben adott vol na ál dást az
észak ír lel kész.) Ter mé sze te sen meg in ter jú vol hat nám azt az evan gé li kus édes -
anyát is, aki pár év vel ez előtt rá kos lett, ami kor meg tud ta, hogy a fia ho mo -
sze xu á lis. Be szél get het nék az zal az öt ve nes éve i ben já ró öz vegy édes anyá -
val is, aki nek a ré sze ges fia he ten te szét ve ri a la kást. Vagy azt, aki egy nap
ar ra ment ha za a mun ká ból, hogy he te di kes lá nya sze rel mi bá na tá ban fel -
vág ta az ere it, és a kór ház ban ép pen csak hogy meg tud ták men te ni az éle -
tét. Foly tas sam a sort? Igaz, ők nem biz tos, hogy meg nyíl ná nak la punk ha -
sáb ja in, no ha egy től egyig sze mé lyes is me rő se im…

Küz de lem min den szü lő-gyer mek kap cso lat ban elő for dul, és min den ki -
nek a sa ját csa lá di ter he a leg na gyobb. Eb ben az in ter jú ban en gem el ső sor -
ban az ér de kelt, hogy ez az édes anya ho gyan hor doz ta el a sa ját ter hét. Kí -
vül ál ló ként könnyű ítél kez ni má sok fe lett, de mint ha nem ez len ne a krisz -
tu si pél da.

Vé ge ze tül még egy meg jegy zés. Nem ér tem, hogy or szá gos misszi ói lel -
ké szünk ben egy ál ta lán ho gyan me rül he tett fel az Úr is ten bűn bo csá tó ke gyel -
mé re vo nat ko zó kér dés. Sze ve ré nyi Já nos ed di gi meg nyi lat ko zá sa i ban a ho -
mo sze xu a li tás a bűn ka te gó ri á já ba tar to zott. A transz ne mű sé get a fen ti le -
ve lé ben be teg ség nek mi nő sí ti. Or szá gos misszi ói lel ké szünk mi lyen ala pon
íté li meg, hogy ki nek „jár” az Úr is ten bűn bo csá tó ke gyel me, és ki nek nem?
Sze rin te nem er re szo ru lunk rá egy től egyig mind annyi an?

Köz lés re szánt le ve lé hez mel lé kelt so ra i ban Sze ve ré nyi Já nos ál dást és bé -
kes sé get kí vánt. Ezt kí vá nom én is.

Bo da Zsu zsa

Lapunk on-line olvasható formában is előfizethető…

digitalstand.hu/evangelikuselet
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a De ák té ri temp lom -
ból. Igét hir det Gáncs Pé ter
el nök-püs pök
10.45 / Duna Tv
Vannak vidékek
Csíki-medence
11.00 / m1 és m2
Pün kösd va sár na pi re for má -
tus is ten tisz te let köz ve tí té se
Pest er zsé bet ről. Igét hir det
Ta ka ró Ta más lel ki pász tor
15.00 / m1
Men jünk a Ba la ton ra!
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
A ma gyar nyel vű gen fi
zsoltá rok 400 éve
20.05 / m1
Mind szen ty – A fe hér vér ta nú
(ma gyar tör té nel mi do ku -
men tum film, 2010) (134')

HÉTFŐ

10.03 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Kar cag ról
Igét hir det Koncz Ti bor
lelkipász tor
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo! Ben ne: Bach: 111.
kan tá ta (Was mein Gott will,
das gs cheh all ze it)
14.03 / Kos suth rá dió
„Jö vel, Szent lé lek!”
Lá to ga tás Pi lis szent lé lek
temp lo má ban
18.02 / Kos suth rá dió
Ben cé sek Ba kony bél ben
21.00 / m1
Az emig ráns – Min den
másképp van
(ma gyar–olasz film, 2006)
(107')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Oli vi er Mes si a en: Szent lé lek

KEDD

14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Dr. Eck hardt Má ria
ze ne tör té nész
15.30 / m1
Tu dás tár
UV-su gár zás
19.35 / Bar tók rá dió
Hän del: Sa la mon
(ora tó ri um)
19.51 / Kos suth rá dió
A kis köd mön
(ma gyar nép me se)
21.00 / m1
Il lat szer tár
(magyar té vé já ték, 1986)
(76')
23.15 / Du na Tv
A bur ka túl ol da la
(irá ni do ku men tum film,
2008) (129')
23.45 / m1
A rej té lyes XX. szá zad

SZERDA

6.40 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.11 / Bar tók rá dió
Ed ward Tarr trom bi tál,
Irmtra ud Krü ger or go nál
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.20 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat) Má tyás ud va rá ban
15.45 / Du na Tv
Ki rán dul junk itt hon –
Hanság (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film)
18.00 / PAX
Lu ther om ni busz
(do ku men tum film)
22.50 / Du na Tv
Do cur eflex
A Nagy Im re-per

CSÜTÖRTÖK

14.04 / Kos suth rá dió
Nagy Im re-per –
Új ra tár gya lás 2011
(do ku men tum mű sor)
18.00 / Bar tók rá dió
A ze né ről
Bu da pes ti Bach-hét
20.05 / m1
Mans feld
(ma gyar film, 2006) (122')
20.30 / m2
A pár duc és a gö dö lye
(ma gyar film, 1998) (78')
21.00 / Du na Tv
Utol só je len tés An ná ról
(ma gyar já ték film, 2009)
(100')
22.40 / Du na Tv
Az én Moszk vám
Mé szá ros Már ta úti nap ló ja
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz a Már vány te rem ben
A Ju ni or Jazz Qu ar tet
koncert je

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
6.40 / Du na Tv
Van nak vi dé kek
A bu dai Vár
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Bach: Mag ni fi cat BWV 243
12.45 / PAX
Egy be te me tett zsi na gó ga
Budán (is me ret ter jesz tő film)
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Pákh Im re üz let em ber
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Len dü let 2011
18.05 / m2
1100 év Európa közepén
Brassó megye – a szászok
földje
22.30 / Du na Tv
Apát lan anyát la nok
(ame ri kai–an gol–né met
játék film, 2005) (112')

SZOMBAT

9.45 / m2
Ma gyar or szág nem ze ti park jai
12.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
Az MR Ének kar és Szim fo ni -
ku sok hang ver se nye
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.30 / Du na Tv
60 éves a Ma gyar Ál la mi
Népi Együt tes
14.20 / m2
Az ecset poétája
Egry József festőművész
20.04 / Kos suth rá dió
Ami kor a nem zet egy fej jel
ma ga sabb volt ön ma gá nál…
Tó bi ás Áron do ku men tum -
mű so ra
20.30 / PAX
Pro mi se (kon cert film)
22.10 / m2
A du nai ha jós (ma gyar té vé -
film, 1975) (55' + 75')

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
9.03 / PAX
Csu kás Ist ván nal Vá mos
Mik lós be szél get
10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Hosszú fa lu ból
Igét hir det Tö rök Lász ló
lelki pász tor
11.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
200 éves a De ák té ri evan gé li -
kus temp lom
(is mét lés: 14.30 / m2)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
21.25 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Rú zsa Mag di éne kes

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 12-étől június 19-éig

Va sár nap
Min den kor örül je tek, szün te le nül imád koz za tok. 1Thessz 5,16–17 (Zsolt 33,21;
Jn 14,23–27; Ap Csel 2,1–18; Zsolt 118,1–14) Pün kösd az az ün ne pünk, ame -
lyet igen mé lyen át kell gon dol nunk, hogy meg ért sük, mit je lent sze mé lye -
sen szá munk ra a Szent lé lek ki ára dá sa. Az, hogy egy ház „szü le tett”, hogy el -
jött az ígért Párt fo gó, a vi gasz ta ló Lé lek, a Szent há rom ság egy Is ten har ma -
dik sze mé lye. Mert ez ál tal tud juk Pál apos tol in té sét is va ló ban ma gun ké -
vá ten ni. A Lé lek ál tal erőt, ve ze tést, vi gaszt ka punk. Hi tünk ben meg tar tást
és erő sí tést. Ott van ben nünk és kö rü löt tünk, kö rül vesz az az erő tér, amely
egyet len alap ja le het élet hosszig tar tó örö münk nek és imád sá gunk nak.

Hét fő
Hí re sem lesz töb bé or szá god ban erő szak nak, ha tá ra id ban pusz tu lás nak és
rom lás nak. Is ten sza ba dí tá sát ne ve zed kő fa la id nak és di csé re tét ka pu id nak.
Ézs 60,18 (Jel 21,5; Mt 16,13–19; 1Kor 12,4–11; Zsolt 118,15–29) Me lyik az az
or szág, ame lyik ben nincs há bo rú, erő szak, pusz tí tás? Jó len ne oda köl töz ni,
le te le pe dé si en ge délyt kér ni. Ott lak ni és örö kös ál lam pol gá rá vá vál ni. E föl -
dön min den or szág ban van erő szak és pusz tí tás… még sem re mény te len a
hely ze tünk. Pün kösd ün ne pén a szí vünk kü lö nö sen te le van há lá val. Is ten
gyer me kei már itt az ő or szá gá nak tag jai, és – ígé re té nek ér tel mé ben – biz -
ton ság ban érez he tik ma gu kat je le nük és jö vő jük fe lől. A sza ba dí tó Is ten már
itt ma gá hoz ölel, Szent lel ké vel ad bi zo nyos sá got, és ne künk kül de té sünk, hogy
az erő szak és a rom lás kö ze pet te a sze re tet, a meg bo csá tás, a bé ke evan gé -
li u mát hir des sük, a fényt a sö tét ség ben. Jö vel, Szent lé lek, adj ör ven de ző szí -
vet és ró lad ta nú sá got té vő éle tet!

Kedd
Ta ná csod dal ve zetsz en gem, és vé gül di cső sé ged be fo gadsz. Zsolt 73,24 (Jel
15,3; Ap Csel 4,23–31; Fil 3,12–21) Fel ütöm a te le fon köny vet: ta nács adó cé -
gek so rát ta lá lom. Élet ve ze té si köny vek től ros ka doz nak a köny ves bol tok polcai.
Az em ber min den dön té sé ben, út ke re sé sé ben, pá lya-, pár-, lak hely vá lasz -
tá sá ban ta ná csot igé nyel. A hí vő em ber en nél is töb bet kap: aki éhe zi és szom -
jaz za az igaz sá got, az élet iga zi ér tel mét, an nak Is ten mind ezt meg ad ja. És
ehhez „tanácsadó” könyvet is ad: a Bib li át. Ki kell nyit nom a szí ve met és vár -
nom, hogy meg szó lal jon az ige. Ha az éle tem ben tra gé dia tör té nik, ak kor sem
hagy ve ze tés nél kül. Sőt vég te len gyen géd ség gel ve zet get to vább. 

Szer da
Egyet len szó sem ve szett el azok ból az ígé re tek ből, ame lye ket az Úr Iz rá el há -
zá nak tett. Mind be tel je se dett. Józs 21,45 (Gal 4,28; Ap Csel 8,/9–11/12–25;
Fil 4,1–9) Is ten sza va tar tó. Nem gon dol ja meg ma gát. „Nem em ber az Is ten,
hogy ha zud nék, nem em ber nek fia, hogy bár mit meg bán na. Mond-e olyat,
amit meg ne ten ne, ígér-e olyat, amit nem tel je sít?” Ha vég képp nem lá tok
ki utat, ezek re az ószö vet sé gi igék re gon do lok, me lye ket Krisz tus el jö ve te le
tett szá mom ra va ló ság gá. Itt van Is ten Jé zus sze mé lyé ben, hogy min den két -
sé gem re fe lel jen be tel je sí tett ígé re té vel, Fia test télét elé vel. Nem kell fél nem,
mert ő nem vál to zik. Csak vál toz tat: en gem, té ged, az éle tün ket. En ged jük,
hogy az ígé re tét be tel je sí tő Is ten for mál jon!

Csü tör tök
Jé zus így szólt a bé ná hoz: „Bíz zál, fi am, meg bo csát tat tak bű ne id.” Mt 9,2b
(Zsolt 32,3–5; Ap Csel 11,1–18; Fil 4,10–23) Mi ért ezt mond ja Jé zus? Mi ért
nem a tes ti gyó gyí tás sal kez di? Hát nem lát ja, hogy mi lyen szen ve dés a bé -
ná nak tes ti ál la po ta? Amíg a test re, a ma té ri á ra, a mu lan dó ra né zünk csak,
ad dig nem is fog juk meg ér te ni. Ki ke rül he tet len fel ki ál tó jel, amit Jé zus itt
tesz, mond. A kór ház ban az or vo sok a tes ti tü ne tek re kon cent rál nak, de a
lé lek gyó gyí tá sa is lét fon tos sá gú len ne! Amíg lel ki ter he ket, bű nö ket ci pe -
lünk év ti ze dek óta, ha ra go kat őriz ge tünk, ad dig le het a tes tünk szép, egész -
sé ges, jól kon zer vált, még sem va gyunk egész sé ge sek. Kér jük min dig a bűn -
bo csá na tot, él jünk a le he tő ség gel, amíg le het! A test el mú lik, por rá lesz. Lel -
kün ket te gyük Jé zus ke zé be, ő an nak iga zi Or vo sa.

Pén tek
A szom ba ti nyu ga lom még ez után vár az Is ten né pé re. Zsid 4,9 (Ez 20,12; Ap -
Csel 11,19–26; Péld 10,6–12) A te rem tés mun ká já nak vé gez té vel, szom ba ton
Is ten meg pi hent. Az ígé ret sze rint Is ten né pe is meg fog pi hen ni a mennyei
üd vös ség ben. „Aki ugyan is be ment az Is ten nyu gal má ba, ma ga is meg nyu -
go dott a mun ká i tól, mint Is ten is a ma gá é tól.” A mennyei bé ke örö me lesz
az osz tály ré szük azok nak, akik mind vé gig hű sé ge sen ki tar ta nak a hit ben, a
re mény ség ben és a sze re tet ben. 

Szom bat
Meg sza ba dí tom őket min den vét kük től, mert el pár tol tak tő lem, és meg tisz tí -
tom őket. Az én né pem lesz nek, én pe dig Is te nük le szek. Ez 37,23 (Róm 5,16b;
Ap Csel 18,1–11; Péld 10,22–32) Sze mé lyes és ta lán így meg ra gad ha tó üze net:
hoz zánk, hoz zám is így lép oda Is ten. Meg sza ba dít vét kem től – ez a leg na gyobb
jó, hi szen szá mo lat la nul sok bű nöm van! És na gyon ne héz a te her a lel ke men.
El pár tol tam, még sem vet el: ma gá hoz ölel, mint té koz ló gyer me két. Meg tisz -
tít min den olyan pi szok tól, amely a szem nek lát ha tat lan, de be lül szennyez,
mér gez. Gyer me ke va gyok és ma ra dok, mert sza vát, sze re te tét so ha vissza nem
von ja. Ez ad ma és min den új nap kel tekor erőt éle tem ne héz sé gei kö ze pet te. 

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Új sze rű ál la pot ban lé vő, más fél éve
hasz nált Rod gers 525 tí pu sú di gi tá -
lis or go na el ső tu laj do nos tól, rend kí -
vül ked ve ző áron sür gő sen el adó.
20/532-4551.

Ked vez mé nyes nya ra lás nyug dí ja -
sok nak Har kány ban. 8 nap szál lo dá -
ban, reg ge li vel és va cso rá val: 37 500 Ft.
Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

SZÜ LE TÉS
Jú ni us 3-án meg ér ke zett Is ten
aján dé ka: Re gi na Zoé, Kiss Ta -
más és Gáncs Tün de el ső gyer -
me ke. „Én azért jöt tem, hogy
éle tük le gyen…” (Jn 10,10)

Meg hí vó
Sze re tet tel hí vunk min den kit jú ni us 18-án, szombaton 14 órá ra a győ ri evan -
gé li kus Öreg temp lom ba (9025 Győr, Pe tő fi tér 2.) Itt zés Já nos nak, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let nyug díj ba vo nu ló püs pö ké nek
bú csúz ta tó is ten tisz te le té re, va la mint az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re a
Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba. Erős vár a mi Is te nünk!

Az egy ház ke rü let fel ügye lő je és a Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség

Meg hí vó
„Nem azé, aki akar ja, nem is azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né.”
(Róm 9,16)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü le té nek gyü le ke ze tei Sze me rei Já nos ka pos vá ri lel készt, a So mogy-Za -
lai Egy ház me gye es pe re sét püs pök ké vá lasz tot ták. Ün ne pi be ik ta tá sá ra
a győ ri Öreg temp lom ban (Pe tő fi tér 2.) jú ni us 25-én 14 óra kor kez dő dő
is ten tisz te let ke re té ben ke rül sor. Az ik ta tás szol gá la tát Gáncs Pé ter, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke vég zi. Az is ten tisz te let -
re és az azt kö ve tő fo ga dás ra tisz te let tel és sze re tet tel hí vunk min den kit.

Az egy ház ke rü let köz gyű lé se


