
Pün kösd (görög szóval pen te kosz té, vagyis az
öt ve ne dik nap Krisz tus fel tá ma dá sa után)
a Szent lé lek ki árasz tá sá nak az ün ne pe és
így az egy ház szü le tés nap ja. A ko rai ke -
resz tény ség szá má ra ez csu pán a hús vé -
ti idő szak le zá rá sa volt. A 3–4. szá zad for -
du ló ján a ke let-szí ri ai és a pa lesz ti nai egy -
ház ban ezen a na pon ün ne pel ték Jé zus
menny be me ne te lét, míg Je ru zsá lem ben
a menny be me ne tel mel lett a Lé lek ki töl -
té sé re is em lé kez tek. A 4. év szá zad vé gén
azon ban pün kösd már egye dül a Szent lé lek
el jö ve te lé nek – ön ál ló – ün ne pe. Fej lő dé sé -
nek egy bi zo nyos sza ka szá ban nyolc na pon
át em lé kez tek meg ró la. A mai gya kor lat sze -
rint az ün nep két nap ra zsu go ro dott.

Ezen a Finn or szág ban ké szült kis plasz ti kán
a ke reszt ha lált vál la ló Jé zus ról ta nú bi zony -
sá got té vő ta nít vá nyok fe je fö löt ti láng nyel -
vek a Szent lé lek ki töl té sét jel zik.
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„Sze ret ném, ha a jö vő ben
hon la punk a mul ti mé di ás
funk ció fe lé bő vül het ne.”

Interjú az evangelikus.hu
szerkesztőjével f 15. oldal

„Pün kösd a nagy ce zú ra (zá ró vo -
nal) ün ne pe, al kal ma is. An nak az
ese mé nye is, hogy va la mi vég ér vé -
nye sen le zá rult, és va la mi egé szen
más kez dő dik.”

Pünkösdi prototípus f 2. oldal

Já tsszunk el a gondolattal, tegyük fel
a kérdést: az üdv tör té ne ti ün ne pek
kö zül me lyik a leg fon to sabb? 

Csak a biz ton ság ked vé ért je -
gyez zük meg: a ke resz tény ség ha -
gyo má nyo san há rom üdv tör té ne ti
ün ne pet tart szá mon. Ha az idő ren -
di ség lo gi ká ját vesszük fi gye lem be,
ak kor el ső a ka rá csony, az in kar ná -
ció, a meg tes te sü lés ün ne pe, vagy -
is Jé zus Krisz tus szü le té sé nek ün ne -
pe. A má so dik üdv tör té ne ti ün nep
már a fáj dal mas utol só előt ti fe je zet,
vagy is a nagy pén tek, az Úr Jé zus ke -
ser ves kín- és ke reszt ha lá la (Mel
Gib son sze rint is na gyon bru tá lis
volt). A fel tá ma dás ün ne pe még is
min dent jó ra for dít, még sem a ka -
taszt ro fá lis ve re ség be tor kol lik egy
lel ki ér te lem ben fi nom ügy, ha nem
a va ló szí nűt len for du lat sze rint tör -
té nel mi táv la tokat nyitó foly ta tás kö -
vet ke zik. De csak azért, mert volt az
a bi zo nyos öt ve ne dik nap és an nak
ese mé nye, volt – gö rö gül – a pen te -
kosz té, amely nek ma gyar meg fe le lő -
je a pün kösd szó.

Há rom gyö nyö rű ün nep. Há rom
üdv tör té ne ti ün nep, ami azt je len ti,
hogy ezek nek a tör té nel mi ese mé -
nyek nek köz vet len ha tá suk van az
örök éle tünk re. De me lyik a leg fon -
to sabb a há rom kö zül? Az el ső refle -
xió bár ki ré szé ről alig ha nem az,
hogy fe les le ges és ér tel met len a kér -
dés fel ve té se. Mert hát egyik sem le -
het sé ges a má sik nél kül. Még is mér -
le gel jünk egy ki csit. Hát ha még is a
Lé lek jut tat ta eszünk be ezt a kér dést,
és hát ha meg van a kér dés fel te vés nek
a spi ri tu á lis je len tő sé ge, pél dá ul gyü -
le ke ze ti hit éle tünk re vagy egyé ni
hit éle tünk re néz ve!

Két ség te len, a ked ves és meg ha -
tó és han gu la tos, csil lag szó rós és
gyer tya fé nyes ka rá csony nél kül nem
is len ne sem mi fé le foly ta tás. Is ten
ért he tet len dön té se a fon tos: Is ten
Fia meg szü le tett, be lé pett eb be a sö -
tét vi lág ba, hogy fényt és üd vös sé -
get hoz zon. Ez tör té nel mi tény –
most nem ér de kel nek ben nün ket a
min dig min dent meg kér dő je le zők,
csak az a tény ér de kel, hogy a tör té -
nel mi kö vet kez mény ből vissza le het
kö vet kez tet ni: Is ten Fi á nak meg
kel lett ér kez nie eb be a vi lág ba.
Hagy juk ma guk ra az il lú zió rom bo -
ló kat – mi csak az ün ne pek fon tos -
sá gi sor rend jén töp ren günk. Tör té -
nel mi ese mény ről van szó, amely nek
nem is mer jük min den moz za na tát,
de a lé nye get tud juk Má té tól és Lu -
kács tól. Ta lán a ka rá csony a leg fon -
to sabb?

S le het-e elég gé ér té kel ni a nagy -
hét drá mai ese mé nyeit? Jé zus cél tu -
da to san be vo nul a bé két len vá ros ba,
és el szen ve di a meg alá zó le tar tóz ta -
tást, kín zást, He ró dest, Pi lá tust, de
a ta ga dó Pé tert, a gyá va ta nít vá -
nyo kat is. Meg ren dül ten cso dál ko -
zunk rá, hogy a Ná zá re ti nem

„disszi dált” még ide jé ben. Az utol -
só va cso ra han gu la ta las san el szállt
a ge cse má néi éj sza ká ban, és egy szer
csak egy po ko li ese mény so ro zat,
ör dö gi tánc kez dő dött Jé zus kö rül,
egé szen ad dig, amíg el nem mond -
ta mind a hét sza vát a ke resz ten, és
vé gül össze tört és át szö ge zett tes té -
ből az Atya ke zé be tet te le a lel két.
Sőt a Já nos sze rint le írt „El vé gez te -
tett” a mi meg vál tá sunk per fek tu á -
lá sát, tö ké le tes sé gét je len tet te. Ta lán
a nagy pén tek és a fel tá ma dás ün ne -
pe a leg fon to sabb?

Kér dés fel te vé sünk kel egy na gyon
lé nye ges szem pont ra sze ret tük vol -
na fel hív ni a fi gyel met, és ez nem a
fon tos ság kér dé se, ha nem egy kü lö -
nös ti tok za tos sá gé. Szem lél ve a ked -
ves ka rá csonyt, a drá mai pas si ót és
az ígé re tes fel tá ma dást azt ál la pít hat -
juk meg, hogy olyan ese mé nyek,
ame lyek – őszin te nyi tott ság gal ol -
vas va és hall va őket – ha tot tak ránk,
és ta lán egy ki csit még job bá is tesz -
nek ben nün ket. De az tán az ün ne pek
múl tá val me gyünk to vább éle tünk
dö cö gős út ján, ta lán olyan ér zés sel,
hogy jó volt és szép volt ün ne pel ni,
kár, hogy el múl tak az ün ne pi na pok.
Szép volt a ha vas ka rá csony, és lé lek -
eme lő volt a pas sió és a ta va szi fel tá -
ma dás. Rá lát tunk az ese mé nyek re.
Kö rül cso bog tak ben nün ket.

De va la mi egé szen más tör tén het
pün kösd kor! A ka rá csony és a hús -
vét ün ne pi va ló sá ga kö röt tünk cso -
bo gott, s nem ta gad juk, hogy ha tott
ránk, de egé szen más a pün kösd.
Mert el ső sor ban ben nünk tör tén het
va la mi. Nem be lő lünk, de ben nünk!
Kö rül vett a ka rá csony han gu la ta,
meg rá zott a nagy pén tek, és re mény -
sé get éb resz tett a fel tá ma dás, de
pün kösd kor árad hat lel künk be, be -
lénk a Lé lek, az Is ten Lel ke. Tör tén -
het ben nünk va la mi na gyon szép, va -
la mi na gyon fon tos. Be lül ről át ala kul -
ha tunk, új já szü let he tünk, meg vál toz -
ha tunk, ön ma gunk fö lé eme lőd he -
tünk, egé szen más lé lek la koz hat
ben nünk, ra di ká lis és for ra dal mi
vál to zást él he tünk át.

Nem, saj nos re cept je nincs, se
me to di ká ja, mi ként tör tén het ez
meg, se ki kény sze rí tő tör vé nye, csak
föld höz ra gadt, meg fá radt, meg szo -
mo ro dott lel künk éhe zi, szom jú hoz -
za ezt a drá ga él ményt, és vá ra ko zunk
tü re lem mel, hogy egy szer – és új ra
– ve lünk is meg tör tén het, hogy ki -
árad a Lé lek.

Ab ban a pil la nat ban meg tör tént
ez, ami kor ki tud juk mon da ni a
tisz ta hit val lást, hogy Jé zus a Krisz -
tus. S csak azért a pün kösd a leg fon -
to sabb, mert ben nünk tör tént meg
az üdv tör té ne lem pá rat lan ese mé -
nye, amely nek cso dá la tos ki su gár zá -
sa le het bár ki fe lé. A leg fon to sabb,
mert ben nünk az üdv tör té ne lem. S
ennyi szub jek ti vi tás meg en ged he tő,
mert ak kor már mi enk a szent ka rá -
csony és az ál dott nagy pén tek és a
fel tá ma dás ün ne pé nek min den moz -
za na ta.

A leg fon to sabb ün nep?
g Ribár János

„Gyü le ke ze te in ket is ar ra buz dít juk, hogy gon dol ják át, mi lyen ren dez vé nyek -
kel ké szül het né nek 2017-re, emel lett pe dig hor doz zák imád ság ban az ad dig
előt tünk ál ló idő sza kot is. Ezért – jel ké pes zász ló bon tás gya nánt – min den lel -
ké szi hi va tal ba ki küld tünk egy pla ká tot, il let ve egy pün kösd ün ne pé re aján lott
Ora tio oecu me ni cát.”

Visszaszámlálás 2017-ig f 4. oldal

Missziói nap az egyházkerületekben
Bonyhád

b A kö zel múlt ban el ké szült és
egy hónapja át adott Bony há di
Evan gé li kus At lé ti kai Cent rum -
ban, il let ve az azt üze mel te tő
Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um ban tar tot ta meg ez évi
misszi ói nap ját má jus 15-én a
Dé li Egy ház ke rü let. A há zi gaz -
dák ál tal rend kí vül kö rül te kin -
tő en elő ké szí tett prog ra mot
még az esős idő já rás sem za var -
ta meg. A ta lál ko zó kö zel ezer
részt ve vő jét a Kis kő rö si Evan gé -
li kus Fú vós ze ne kar ze né je fo -
gad ta, majd a há zi gaz dák ne vé -
ben Óno di Sza bolcs gim ná zi -
um igaz ga tó és – a négy év ti ze des
szol gá la ta al kal má ból kö szön -
tött – Kräh ling Dá ni el bony há -
di lel kész (képünkön) üd vö zöl te
a meg je len te ket.

Kissomlyó
b Mind két irány ból be haj ta ni ti -

los! – ez a köz le ke dé si jel ző táb -
la, il let ve az en nek el lent mon dó
„Is ten ho zott” fel irat fo gad ta a
kis som lyói temp lom kert ka pu -
já hoz ér ke zett hí ve ket má jus 15-
én, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let misszi ói nap ján. A
be haj tást til tó táb la és a zord idő
el le né re mint egy nyolc szá zan
for dul tak meg ezen a na pon a
ven dég lá tó va si gyü le ke zet ben.
Ez a ven dég se reg a fa lu la kos sá -
gá nak mint egy há rom szo ro sa
és a he lyi evan gé li kus ság hat szo -
ro sa volt, a szer ve zés ben és a
ven dég lá tás ban még is pél dát
mu tat tak.

Salgótarján
b Az Észa ki Egy ház ke rü let ha jó ja

a Sal gó tar já ni Vá ro si Sport csar -
nok ban hor gony zott le má jus
15-ére, hogy a ke rü let hat egy -
ház me gyé je kö zö sen át él hes se,
mit is je lent Krisz tus je len lé té -
ben, a biz tos, vé dett ki kö tő ben
len ni. A sport csar nok ha jó ra
ha son lí tó for má ja és a szín pa don
lé vő há rom mé te res hor gony va -
ló ban ar ra em lé kez tet te a nyolc -
száz részt ve vőt, hogy a Krisz tus
kö rüli egy be gyü le ke zés nem -
csak a ve le va ló kap cso la tun kat
erő sí ti, de egy más hoz is se gít kö -
ze lebb ke rül ni. 

f Folytatás az 5. oldalonf Folytatás az 5. oldalonf Folytatás az 5. oldalon
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„Ma, új pünkösd ünnepén kezdődött
el Krisztus boldogító, üdvösséges,
áldott országa, amely teljes örömmel,
bátorsággal és bizonyossággal.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk keresztyének!

(Szabó József fordítása) 

b Mai éne künk, a Jöjj, égi szent
láng, Szent lé lek Is ten (EÉ 239)
pün kösd ün ne pé nek leg hang sú -
lyo sabb és tu laj don kép pen egyet -
len ké ré sét és imád sá gát fo gal -
maz za meg: a Szent lé lek hí vá sát.

Nem vé let len, hogy az ének meg je -
le né se óta nép sze rű, így a lu the rá nus
is ten tisz te le te ken gyak ran meg szó -
lalt, ugyan ak kor fel dol go zá sai meg -
ta lál ha tó ak a leg is mer tebb evan gé li -
kus ze ne szer zők – pél dá ul Sa mu el
Sche idt (1650) és Jo hann Se bas ti an
Bach (Sche mel li-gyűj te mény) – mű -
vei kö zött is. Ez fel té te lez he tő en két
do log nak kö szön he tő. Az egyik a
dal lam, amely nek hár mas lük te té se
és ze ne i leg vi lá gos fel épí té se jól ta nul -
ha tó vá és könnyen éne kel he tő vé te -
szi az éne ket. A má sik ma ga a szö veg,
amely nek új ra és új ra vissza té rő
vers szak kez dő és -zá ró so rai az ősi
imád sá got idé zik: „Ve ni Sanc te Spi ri -
tus!”, az az „Jöjj, Szent lé lek!”

A szö ve get Jo han nes Ni ed ling
(1602–1668) al ten bur gi gim ná zi u -
mi ta nár nak tu laj do nít ják, s ha a
szer ző ség nem is, annyi azon ban bi -
zo nyos, hogy egy 1651-es, ál ta la jegy -
zett, több ki adást is meg ért gyűj te -
mény ben je lent meg. A né met éne -
kes könyv-ki adá sok hat vers sza kot
kö zöl nek, éne kes köny vünk ben ötöt
ta lá lunk meg.

Fi gye lem re mél tó, hogy az ének a

Szent írás alap ján kö ze lí ti meg és ír -
ja le a Szent lé lek mun ká ját, vers sza -
kon ként egy-egy mo tí vu mot ki emel -
ve a bib li ai bi zony ság té tel ből. Így ve -
zet ve vé gig az ének szö ve gé vel imád -
ko zót mind azo kon a te vé keny sé ge -
ken és tu laj don sá go kon, ame lyek a
har ma dik is te ni sze mélyt jel lem zik.
A Ni ce ai hit val lás sal össz hang ban ál -
lít ja az el ső vers szak, hogy a Szent -
lel ket az Atya és a Fiú kül di a föld -
re. A pün kös di tör té net re (Ap Csel 2),
az az a Szent lé lek tűz for má já ban va -
ló je len lé té re utal va fo gal maz za meg
a má so dik vers szak azt az össze füg -
gést, hogy az is te ni mér cé nek meg -
fe le lő sze re tet láng ját az em ber szí -
vek ben is csak Is ten Lel ke ké pes
meg gyúj ta ni. A Szent lé lek mun ká já -
nak leg fon to sabb ha tá sát, a Krisz tus -
ban va ló hit éb re dé sét – amely egy -
ben a Lé lek ki zá ró la gos, más sal nem
he lyet te sít he tő mun ká ja az em ber -
ben – a har ma dik vers szak ének li
meg. Nem csak a hit szü le té se, ha -
nem az ab ban va ló meg ma ra dás is
élet prog ram a ke resz tény em ber
szá má ra, ami – a 4. vers szak ta nú -
sá ga sze rint – ugyan csak el kép zel he -
tet len a Lé lek mun kál ko dá sa nél kül.
Az éne kes köny vünk ből ki ma radt

vers szak buz dí tást tar tal maz a
menny or szág fe lé tö rek vő hit harc ra
(1Tim 6,12), aho gyan a kor nyel ve ze -
té vel a szer ző fo gal maz: a lo va gi as
küz de lem re. A zá ró vers szak sze rint
a Szent lé lek ve ze ti az em bert a föl -
di élet nyo mo rú sá ga in és a ha lá lon
ke resz tül az örök élet be is.

* * *

Pün kösd… Nem pusz tán em lék -
ün nep. An nál sok kal több. A fél re ért -
he tet len je lek kí sé re té ben el ér ke ző
Szent lé lek min dig ak tu á lis ün ne pe.
Nem csak meg tör tént, ha nem tör té -
nik, tör tén het ma is.

El jö ve te lé nek meg ta pasz ta lá sa, a
sze re tet ige hall ga tás ál ta li ér le lő dé se,
a Krisz tus-hit szü le té se, Is ten meg is -
me ré se, az örök élet fe lé tö rek vés és
a vég ső ta lál ko zás… – el kép zel he tő-
e mind ez egye dül, ma gá nyos har cos -
ként foly ta tott küz de lem ben? Alig ha.
S íme, az ének min den ké ré sé nek,
imád sá gá nak alap jai „mi” ma gunk va -
gyunk. Mi, akik el ma gá nyo sod tunk,
de kö zös ség re, em be ri, sőt hit test vé -
ri sza vak ra vá gyunk min den nap.

Pün kösd igé je fi gyel mez tet: „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) Ha tá ra ink hoz
ér ke zünk: van, ami em be ri erő vel, te -
het ség gel, ké pes ség gel vagy bár mi
más sal, amit ma gá ban fej leszt ki az
em ber, nem ér he tő el, nem sze rez he -
tő meg. Még sem le he tet len, ha nem
egy olyan erő kell hoz zá, amely nek a

je len lé tét év szá za do kon át és ma is
csak kér ni le het: „Jöjj, Szent lé lek!”

Ta pasz talt em ber bi zony ság té te -
le ez az ének. Olya né, aki kap cso lat -
ban áll Is ten meg ele ve ní tő ere jé vel;
aki tud ja, hogy kit kell meg szó lí ta -
ni ak kor, ha meg ele ve ne dést, új já -
szü le tést vá runk a kö zös sé günk szá -
má ra: a vi gasz ta ló és te rem tő Szent -
lel ket. A ké ré sek le het né nek az
egyén ké ré sei is, még is ki vé tel nél -
kül a „mi” ké ré se in ket fo gal maz za
meg az ének. Mert hi á ba lán gol, társ
nél kül még sem gya ko rol ha tó a sze -
re tet. Hi á ba a „Krisz tust Úr nak val -
ló hit” egye sek ben, ha e hit ál tal
még sem tud nak az Úr nyá ja, gyü le -
ke ze te tag jai len ni; hi á ba kér jük,
hogy „él tünk té ged hir des sen”, ha
nincs ki nek bi zony sá got ten nünk…
Még is kér jük, hi szen bár szün te le -
nül sze münk előtt van a kö zös ség
táv la ta, tud juk, hogy a Szent lé lek ma
is egye sé vel szó lít meg és hív a
Krisz tust Úr nak val lók kö zös sé gé be,
és ve zet az örök élet re.

„Jöjj, égi szent láng, Szent lé lek Is -
ten!” „Jöjj, Vi gasz ta ló, Szent lé lek Is -
ten!” – mint egy kor a 17. szá zad ban,
úgy ma is ak tu á lis a hí vás, a „mi” hí -
vá sunk. Hi szen nem csak a hi tet éb -
resz tő és a hit ben meg tar tó láng ra
van szük sé günk, ha nem a vi gasz ta -
ló ra, to vább se gí tő re is.

Pün kösd… Nem pusz tán em lék ün -
nep. An nál sok kal több. A fél re ért he -
tet len je lek ün ne pe. Itt a Szent lé lek!

g Wag ner Szi lárd

Jöjj, égi szent láng, Szent lé lek Is ten

A pün kös di ese mény, amely ről igénk
tu dó sít, a ma ga tör té ne ti sé gé ben
egy sze ri, de, há la Is ten nek, még sem
meg is mé tel he tet len! Jog gal ne vez zük
te hát pro to tí pus nak. Könnyen be lát -
ha tó, hogy va la mi képp új ra és új ra
meg kel lett is mét lőd nie az az óta el -
telt kö zel két ezer esz ten dő fo lya -
mán, mert ha nem így tör tént vol na,
ma nem len ne egy ház. Mi vel az egy -
ház Jé zus Krisz tus ígé re te sze rint
ma is lé te ző va ló ság, eb ből ma gá tól
ér tő dő mó don kö vet ke zik, hogy az az
egy sze ri, pá rat lan ese mény még is csak
új ra és új ra meg tör tént. 

Mennyi ben pá rat lan? Nem két sé -
ges, hogy lé nye ge sze rint az, hi szen
ami kor Lu kács, az el ső egy ház tör té -
nész Pé ter apos tol pün kös di ige hir -
de té sé ről ír, ak kor az el ső ke resz tény
pré di ká cióról és an nak át ütő ere jű ha -
tá sá ról is tu dó sít. És mi ért mond hat -
juk, hogy még is meg is mét lő dő? A vá -
lasz egy sze rű: mert ün ne pünk igé jé -
ben Is ten ma ga leb ben ti fel a ti tok -
ról a fáty lat, hogy bár mód sze rei
év ez re dek óta min dig sze mély re sza -
bot tak, ta lá lé kony sze re te té vel min -
dig ugyan azon az úton ve ze ti az
igaz ság fel is me ré sé re az övé it.

Ahol a Szent lé lek Úr is ten cél ba
jut tat ja és ha té konnyá te szi em be rek
éle té ben az evan gé li u mot, ott min -
den két sé get le győ ző mó don vi lá gos -
sá lesz, hogy pün kösd az ígé re tek va -
ló ra vál tá sá nak az ün ne pe. Ugyan -
is nem tör té nik sem mi más, mint
amit Jé zus Krisz tus meg ígért ta nít -
vá nya i nak: az Atya az ő ne vé ben el -
kül di majd a Szent lel ket, a Párt fo gót,
a Vi gasz ta lót (Jn 14,26). Sőt Pé ter
apos tol is az zal kez di nagy ha tá sú
pré di ká ci ó ját, hogy „csak” az tel je -

se dett be azon a pün kös dön, amit a
pró fé ták ál tal már ré gen meg ígért az
Úr is ten (Ap Csel 2,16). 

Is ten az ígé re tek nek és azok va ló -
ra vál tá sá nak terv sze rű lé pé se i vel ha -
lad elő re út ján a tör té ne lem ben és az
egy ház tör té net ben; és bi zo nyo san
vég hezvi szi, amit el ha tá ro zott. Er ről
ta nús kod tak egy kor az apos to lok
és mind azok, akik fel is mer ték Is ten
cse lek vé sé nek ezt a rend jét, bel ső lo -
gi ká ját. Ez a mi re mény sé günk alap -
ja is. Is ten ígé re tei nem üres sza vak,
nem ol csó kam pány fo gá sok, ame -
lyek kel ha tal má nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben rö vid tá vú si ke re ket akar el -
ér ni. Ígé re te i vel min ket akar for -
mál ni és in for mál ni – ahogy tet te és
te szi ezt a nem ze dé kek egy mást kö -
ve tő lán co la tá ban –, hogy ide jé ben
be lás suk: ja vunk ra van, ha szán dé -
ka i val azo no su lunk. Mert Is ten „azt
akar ja, hogy min den em ber üd vö zül -
jön, és el jus son az igaz ság meg is me -
ré sé re” (1Tim 2,4). Ezért hir det te ti ma
is az evan gé li u mot, és ál ta la ne -
künk is ad ja a Szent lé lek aján dé kát.

Ahol a Szent lé lek Úr is ten cél ba
jut tat ja és ha té konnyá te szi em be rek
éle té ben az evan gé li u mot, ott min -
dig sze mé lyes üggyé lesz Jé zus Krisz -
tus ke reszt je. A szí ven ta lált hall ga -
tók szá má ra már nem két sé ges,
hogy ami nagy pén te ken tör tént, az
nem csak ér tük és nem csak mi at tuk,
ha nem ál ta luk is tör tént. Ál ta luk,
még ha ta lán a ma guk fi zi kai va ló -
sá gá ban mind nyá jan nem vol tak is
ott a „Fe szítsd meg!”-et üvöl tő tö -
meg ben. Ál ta luk, még ak kor is, ha
nem az ő ke zük mar kol ta a ka la pá -
csot, amellyel a szö ge ket át ütöt ték
csuk ló ján és láb fe jén. 

Ál ta luk – de hát mi ért is mon -
dom, hogy ál ta luk, hi szen az igaz ság
az, hogy ál ta lunk, mert ő „a mi vét -
ke ink mi att ka pott se be ket, bű ne ink
mi att tör ték össze. Ő bűn hő dött,
hogy ne künk bé kes sé günk le gyen, az
ő se bei árán gyó gyul tunk meg” (Ézs
53,5). Egy misszi o ná ri us tu dó sí tá sá -
ban ol vas tam ré geb ben: Egy in di ai
fa lu ban az ige hir de tés után dia ké pe -
ket ve tí tett. Ami kor a ve tí tő vász non
a ke reszt re fe szí tett Jé zus Krisz tus
alak ja meg je lent, hir te len fel ug rott
a né pes gyü le ke zet ből egy fér fi, elő -
re sza ladt a kép hez, és így ki ál tott:
„Jöjj le a ke reszt ről, Is ten Fia! Nem
té ged, ha nem en gem il let az a hely!”

Ahol a Szent lé lek Úr is ten cél ba
jut tat ja és ha té konnyá te szi em be rek
éle té ben az evan gé li u mot, ott le het -
sé ges sé lesz, ami az em ber szá má -
ra egyéb ként le he tet len. Mert pün -
kösd a nagy ce zú ra (zá ró vo nal) ün -
ne pe, al kal ma is. An nak az ese mé -
nye is, hogy va la mi vég ér vé nye sen
le zá rult, és va la mi egé szen más kez -
dő dik.

Azt gyak ran em le get jük, hogy a
nyug ta lan, ag gó dó, ön ma gu kat fél -
tő ta nít vá nyok ho gyan „lel ke sed nek”
nagy ha tá sú hit hő sök ké pün kösd tü -
zé től. De ar ról – ta lán nem vé let le -
nül – már rit káb ban esik szó, hogy
mi tör tént azok kal, aki ket az apos -
to li ta nú ság té tel nyo mán mun ká ba
vett a Szent lé lek. Igénk ben azt ol vas -
suk ró luk, hogy a Jé zus Krisz tus ról
szó ló ige hir de tés szí ven ta lál ta őket,
és meg tér tek. Is ten ha tal ma ce zú rát,
olyan vo na lat hú zott, amely után új -
já lett az éle tük. Meg bán ták bű ne i -
ket, sza kí tot tak Is ten tör vé nye el le -
ni éle tük kel. 

Gyak ran pa na szol juk – ma gam is
szok tam mon do gat ni –, hogy er re
mi fe lénk, a vén Eu ró pá ban szél -
csen des idő ben él ma az egy ház;
nem zúg az ál dott pün kös di szél,
amely da gaszt hat ná az egy ház ha jó -
já nak vi tor lá it. Nyug ta la nít a kér dés:
va jon ez a szél csend nem íté let-e
már is raj tunk, mert bár hi á nyol juk
a pün kös di szél zú gá sát, de még sem
en ged jük azt a ce zú rát be le húz ni éle -
tünk be. Bi zony gat juk, hogy ma már
nem tart ha tó ér vény ben a Tíz pa ran -
cso lat, és nem le het úgy él ni, ahogy
Is ten kí ván ja; és egyéb ként is úgy jó
min den, aho gyan van. Vagy ha sze -
rin tünk sem men nek jól a dol gok,
ak kor meg nincs bá tor sá gunk, hogy
a kor szel lem mel, a köz vé le ménnyel
szem ben in kább Is ten nek en ged -
jünk. Pe dig tud juk, érez zük, hogy
nem lesz jó vé ge en nek!

Bár csak el fúj ná vég re a Lé lek sze -
le a lel künk re te le pe dett kö döt,
hogy tisz tán lás sunk, és ide jén meg -
tér jünk!

g Itt zés Já nos

Imád koz zunk! Jöjj, Szent lé lek Úr is -
ten, szállj le ránk, mert nél kü led éhe -
zik szí vünk, szom ja zik lel künk, és éle -
tünk olyan, mint a ki szá radt si va tag.
Mond juk a sza va kat, de nem tü ze -
sed nek meg a szí vek, hall juk a jól is -
mert ré gi tör té ne tet, és nem hisszük,
hogy ez ve lünk is meg tör tén het.
Győzd meg szí vün ket, hogy ez a mi
tör té ne tünk is le het. Jöjj, Szent lé lek
Úr is ten, add Jé zus Krisz tus egy há zá -
nak, add ne künk is az el ső pün kösd
cso dá ját! Ámen.

PÜN KÖSD ÜN NE PE  AP CSEL 2,3641

Pün kös di pro to tí pus

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Úr Jé zus Krisz tus! Kö szön jük, hogy
tel je sí tet ted ígé re te det, és nem hagy -
tad ár ván né pe det, ha nem pün kösd -
kor ki árasz tot tad Szent lel ke det az
apos to lok ra, hogy a tő le ka pott erő -
vel és a te ha tal mad dal hir des sék igé -
det min den nép nek és nem zet nek,
hogy ta nú ság té te lük nyo mán szün te -
le nül gya ra pod jék a hí vők szá ma, és
épül jön egy há zad szer te a föl dön.

Kö szön jük, hogy pün kösd kor szü -
le tett egy há za dat min den kí vül ről
tá ma dó ve sze de lem ben meg ol tal -
maz tad, és ak kor sem hagy tad ma gá -
ra, ami kor bel ső vi ták és a hit tisz ta -
sá gá ért ví vott küz del mek pró bá ra
tet ték hű sé gét. Kö szön jük, hogy min -
dig küld tél ta nú kat, akik Lel ked ere -
jé vel új ra tisz tán hir det ték igé det, és
az el ho má lyo sult igaz sá got fel ra gyog -
tat ták. Kö szön jük, hogy a re for má ció
ko rá ban is ta lál tál em be re ket, akik en -
ge del mes ked tek Lel ked in dí tá sá nak,
és mun ká juk nyo mán „mint ha an gyal -
szár nyon ter jedt vol na az evan gé li um”,
új ra meg ele ve ne dett a hit, és egy há -
zad sok fe lé új élet re kelt.

Kö szön jük, hogy csak nem öt száz
év el tel té vel is él még re for má tor ele -
ink mag ve té se, és a mai na pon há -
lás szív vel kezd het jük a fel ké szü lést
a re for má ció fél év ez re des ju bi le u -
má nak mél tó meg ün nep lé sé re. Ké -
rünk, Urunk, áldj meg min den mun -
kát, amely a 2017-ben ter ve zett ün -
ne pi ese mé nye ket ké szí ti elő. Tedd
a fel ké szü lést és a ju bi le u mot a
misszió ered mé nyes esz kö zé vé szer -
te a vi lá gon.

Min de nek előtt hi tün ket ele ve -
nítsd meg, és éle tün ket tedd ta nú ság -
te vő vé. Tisz títs meg ben nün ket
mind at tól, ami Szent lel ked ben nünk
és ál ta lunk vég zett mun ká ját aka dá -
lyoz hat ja. Bo csásd meg vét ke in ket, és
töltsd ki ránk gaz da gon a pün kös di
Lé lek aján dé ka it, hogy mi köz ben
má so kat hí vunk kö ve té sed re, és má -
sok nak ta nús ko dunk a ben ned va ló
üd vös ség ről, mi ma gunk al kal mat lan -
ná ne vál junk. Urunk, ne hagyj el
min ket, ha nem áraszd ránk Lel ke det!
Add, hogy a re for má ció em lé ke ze té -
ből ma is ál dás és élet fa kad jon az
egész ke resz tény ség és min den ben -
ned hí vő, té ged ke re ső em ber szá má -
ra. Jöjj, és ma radj ve lünk, Szent lé lek
Is ten. Ámen.

A fenti imádságot a reformációi
emlékbizottság ajánlja a gyülekezetek
számára abból az alkalomból, hogy
idén pünkösdkor veszi kezdetét a
felkészülés azokra az eseményekre,
amelyekkel a reformáció megin du lá -
sá nak ötszázadik évfordulójára
emlékezünk.
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Az el múlt na pok ban a Bayern Mün -
chen a Bun des li ga után a né met ku -
pát is meg nyer te, a na pok ban pe dig
el dől, hogy el hó dít ja-e a Baj no kok Li -
gá já nak tró fe á ját is. Nem cso da,
hogy ezen a ta va szon a köz vé le mény
fi gyel me a ba jor fő vá ros ra irá nyul.
Ám ko ránt sem csak a fo ci, ha nem –
ha hi szi az ol va só, ha nem – az egy -
há zi je len lét mi att is.

Ta nú sít ha tom, hogy a saj tó nem -
csak Rob ben, Sch we ins teiger vagy Olic
ne vé től han gos, ha nem olya nok tól is,
mint Hans Küng, Ans elm Grün vagy
ép pen Re in hard Marx és Jo han nes
Fried rich… Pe dig ők az „egy há zi li gá -
ban” sze re pel nek mint lel ké szek vagy
teo ló gu sok… Az egy há zak tár sa dal -
mi be ágya zott sá gát mu tat ja, hogy
Horst Köh ler né met ál lam fő a nyi tó is -
ten tisz te le ten volt je len (és tar tott
ha tá sos be szé det), Ang e la Mer kel
kan cel lár pe dig a ren dez vény fo lyam
fél ide jé ben lá to ga tott el Mün chen be,
a má jus 12–16. kö zött zaj lott má so dik
öku me ni kus egy há zi na pok ra.

Azt sem sza bad per sze el fe lej te ni,
hogy a né met egy há zak rend kí vül
vál sá gos idő ket él nek át ezek ben a hó -
na pok ban. Mind több olyan eset re de -
rül fény, hogy pa pok an nak ide jén mo -
lesz tál ták, meg ron tot ták a rá juk bí zott
gyer me ke ket és fi a ta lo kat. Ilyen döb -
be ne tes hí rek el ső sor ban a ka to li kus
egy ház ból ér kez nek, ám a ba jor evan -
gé li ku sok he ti lap ja is ép pen ezek ben
a he tek ben írt ar ról, hogy a nürn ber -
gi vá ros misszió Lu ther Már ton Há zá -

ban a 70-es évek ele jé től a 90-es évek
vé gé ig rend sze res volt gyer mek lá -
nyok sze xu á lis és lel ki ki zsák má nyo -
lá sa. Nem cso da, hogy so kan de -
monst ra tív mó don el for dul tak az
egy há zak tól, akik pe dig ma rad nak,
azok – tel jes jog gal – el vár ják a múlt -
tal va ló szem be né zést, a fe le lő sök
meg ne ve zé sét és egy im már va ló ban
hi te les egy ház meg je le né sét. 

Jó re mény sé günk le het ar ra, hogy
a 2010-es mün che ni Kirchen tag je len -
tős ál lo má sá vá vá lik en nek az egy há -
zi meg úju lás nak. Még pe dig azért,
mert az egy há zak ve ze té se és köz vé -
le mé nye a je lek sze rint va ló ban el szán -
ta ma gát a múlt gya lá za tos örök sé gé -
nek fel szá mo lá sá ra, és hí vek tíz- és
száz ez rei jut tat ták ki fe je zés re ab bé li
szán dé ku kat, hogy nem hagy ják el az
egy há zat, sőt ép pen ezek ben a ne héz
idők ben ke re sik a he lyü ket ben ne.

So kak sze rint Mar got Käß mann
sze mé lye is azért ke rült is mét a kö -
zép pont ba, mert is mert té vált sú lyos
bot lá sa mi att – vál lal va an nak kö vet -
kez mé nye it – le mon dott püs pö ki és
EKD-el nö ki tisz té ről. Bár hol je lent
azon ban meg az egy há zi na po kon, hí -
vek tö me ge kö szön töt te, több nyi re
han gos tet szés nyil vá ní tás sal. An nak
a hat ezer sze mélyt be fo ga dó ki ál lí tá -
si csar nok nak a be já ra tá ra, ahol ő tar -
tott reg ge li bib lia ta nul mányt, ki kel -
lett ten ni a „meg telt” táb lát. A bel vá -
ro si köny ves bolt ban hosszú so rok kí -
gyóz tak, hogy de di kál tas sák ve le új
köny vét. A Fra u en kirché ben ha tal -

mas tö meg hall gat ta pré di ká ci ó ját.
(Ahol az tán, ön ma gát meg nem ta -
gad va, ki állt a nők jo gai, így pél dá ul
a fo gam zás gát lás le he tő sé ge mel -
lett.) Nem cso da hát, hogy a más na -
pi Bild, a nagy né met bul vár lap cím -
lap já ról is a tö ré keny és el szánt
asszony ké pe kö szönt vissza.

A Kirchen ta got azon ban ko ránt sem
csak ezek a har sány ese mé nyek jel le -
mez ték. Szól ni kell az es ti áhí tat ról,
ami kor a sű rű so rok ban ál ló hí vek ke -
zé ben tar tott gyer tyá kon vé gig fu tott a
bel vá ro si kör uta kon a láng. Em lí tést
kell ten ni az or to do xok ke nyér szen te -
lő is ten tisz te le té ről vagy a szín pa do -
kon egy mást vál tó ko moly- és könnyű -
ze nei együt te sek kon cert je i ről, az éj -
sza ka is nyit va tar tó temp lo mok ban
fel hang zó ta izéi éne kek ről és ter mé sze -
te sen a sok ezer ön kén tes szol gá la tá -
ról, akik egy lo gisz ti kai mes ter mun ka
al ko tó ré sze sei le het tek.

So kan azt vár ták a mün che ni öku -
me ni kus Kirchen tag tól, hogy vég re
át tö rés lesz a kö zös úr va cso ra kér dé -
sé ben. Má sok mel lett a ve gyes há zas -
ság ban élő pá rok tö me ge i nek je lent
nagy fáj dal mat az a tény, hogy nem

ré sze sed het nek kö zö sen, egy asz -
tal nál a szent ség ben. Saj nos még
nem ér tük el a lát ha tó egy ség nek ezt
a szint jét, Mün chen ben is csak „il le -
gá lis” kö zös úr va cso ra vé tel re volt
le he tő ség. Csak re mél ni le het, hogy
a mind töb bek ál tal és mind erő tel -
je seb ben kö ve telt asz tal kö zös ség be -
lát ha tó időn belül meg va ló sul.

Az egy há zi na pok for ga ta gá ban
tár gyal tam szá mos egy ház és szer ve -
zet ve ze tő jé vel, köz tük a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség szep tem ber ben szol -
gá lat ba ál ló új fő tit ká rá val és a kö vet -
ke ző evan gé li kus Kirchen tag szer ve -
ző i vel. A 2011-es drez dai ta lál ko zó -
ra kü lö nö sen sok elő adót és részt ve -
vőt vár nak majd tér sé günk ből, így
Ma gyar or szág ról is.

A ma gyar rész vé tel azon ban már
Mün chen ben is szá mot te vő volt.
Mind há rom nagy egy há zunk va la -
mely püs pö ke ka pott fel ké rést szol -
gá lat ra, Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő pe dig egy je len tős ke rek asz -
tal-be szél ge tés részt ve vő je volt. Test -
vér-gyü le ke ze ti és ének ka ri kap cso -
la tok ré vén sok ma gyar evan gé li kus
cso por to san ér ke zett Mün chen be. A
pé csi gyü le ke zet fi a tal jai ma gyar
étel kü lön le ges sé gek kel kí nál ták a
Kirchen tag részt ve vő it.

Ma gam a ta lál ko zó el ső tel jes nap -
já nak reg ge lén tart hat tam bib lia ta -
nul mányt a bel vá ros egyik leg szebb
épü le té nek, a ré gi vá ros há zá nak a
dísz ter mé ben. A ki je lölt ige sza kasz
Nóé és a víz özön története volt. A té -

ma annyi ban né mi de rűt fa kasz tott,
hogy, ha nem is negy ven nap és
negy ven éj jel, de az nap Mün chen ben
is szin te egy foly tá ban esett az eső.
Ám az tán rá mu tat hat tam a szi vár -
vány ra, amely a meg bo csá tó és új
esélyt kí ná ló Is ten szö vet sé gé nek a je -
le. Eb ben a kép ben is meg ra gad ha tó
volt az idei Kirchen tag té má ja:
„…hogy re mé nye tek le gyen.”

Más nap dél után az tán ha za kel lett
in dul nunk, hogy – rö vid bu da pes ti pi -
he nés után – Sal gó tar ján ba men -
jünk to vább, az egy ház ke rü le ti misszi -
ói nap ra. Meg néz tem az autó mű szer -
fa lán: Mün chen től Sal gó tar já nig 826
kilométert tet tünk meg. A nóg rá di
me gye szék hely sport csar no ká ban,
az ol tár rá szen telt szín pa don egy ha -
tal mas hor gonyt he lyez tünk el,
ugyan csak a re mény ség szim bó lu mát.
Nem csak az özön víz sze rű eső volt kö -
zös a né met or szá gi és a ha zai ren dez -
vény ben, ha nem – még in kább – az
a tény, hogy a re mény ség Is te ne új
szö vet sé get köt az ő né pé vel.

826 ki lo mé ter hosszú szi vár vány
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Ün ne pé lyes ak tu sok so ro za ta
gaz da gí tot ta az el múlt hét szom -
bat ján a zsi nat ti zen ne gye dik,
egy ben idei má so dik ülés sza -
kát. A ba jor és a ma gyar evan gé -
li kus egy há z kö zött már 1992 óta
fenn ál ló part ner szer ző dés öt
év vel tör té nő meg hosszab bí tá sa
mel lett ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött alá ír ták az olasz és a ma gyar
evan gé li kus egy há z kö zöt ti part -
ner szer ző dést is. Mind ezeken
túl egy há zunk leg ma ga sabb
dön  tés ho zó fó ru ma je len té se -
ket hall ga tott meg, vá lasz tá so kat
bo nyo lí tott le és tör vény mó do -
sí tá sok ról szavazott.

A leg utób bi, szé kes fe hér vá ri „ki ruc -
ca nás” után is mét a meg szo kott he -
lyen, a fa so ri gim ná zi um dísz ter -
mé ben gyü le kez tek egy há zunk tör -
vény ho zó tes tü le té nek tag jai. Ven dé -
ge ket is kö szönt he tett a zsi nat: a
ba jor egy há zat Fritz Sch roth, a ba jor
testvértestület öku me ni kus és misszi -
ói bi zott sá gá nak el nö ke, az olasz
evan gé li kus egy há zat pe dig Hol ger
Mil kau dé kán, il let ve dr. Ch ris ti a ne
Gro e ben zsi na ti el nök kép vi sel te.

Az ülés sza kot meg nyi tó áhí ta tot
Sza bó Vil mos Bé la, a Tol na-Ba ra nyai
Egy ház me gye es pe re se, pak si lel kész
tar tot ta. Igehirdetése után el ső ként tör -
vény mó do sí tás várt a zsi nat tag ja i ra.

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let ben Itt zés Já nos püs pök man -
dá tu ma 2011 jú ni u sá nak vé gén le jár,
így aktuálissá vált a vá lasz tás elő ké -
szí té se. A je len leg ha tá lyos tör vény ér -
tel mé ben a je lö lő bi zott ság mun ká ja

a meg bí za tás le jár ta előtt hat hó nap -
pal kez dő dik. Fél év azon ban ke vés
ah hoz, hogy a püs pök je lölt(ek) szé les
kör ben, sze mé lyes ta lál ko zá sok ke re -
té ben mu tat koz has sa nak be az érin -
tett ke rü let gyü le ke ze tei előtt. Ezért
a tör vény mó do sí tás be nyúj tói szük -
sé ges nek lát ták a vá lasz tás ra ren del -
ke zés re ál ló hat hó na pos idő tar ta mot
nyolc hó nap ra tá gí ta ni. Ezt a tör vény -
mó do sí tást a zsi nat el fo gad ta.

Az or szá gos tiszt ség vi se lők je len -
té se it hall gat ták meg ez után a zsi na ti
kül döt tek. El ső ként az el nök-püs pö -
ki je len tés hang zott el, majd az or szá -
gos fel ügye lő, a zsi nat el nö ke, az or -
szá gos ügyész, az or szá gos bí ró ság el -
nö ke, az or szá gos iro da igaz ga tó, vé -
gül a szám ve vő szék el nö ke is mer tet -
te el múlt év ben vég zett mun ká ját.
(La punk 13. ol da lán rész le tek ol vas -
ha tók az el nök-püs pö ki és az or szá -
gos fel ügye lői je len tés ből. – A szerk.)
A je len té se ket a zsi nat el fo gad ta.

Ez után ke rült sor az el ső ün ne pé -
lyes ak tus ra.

1992 no vem be ré ben ír tak alá elő ször
meg ál la po dást a ba jor és a ma gyar
evan gé li kus egy ház kö zöt ti test vér egy -
há zi kap cso lat ról. Ezt a szer ző dést
elő  ször há rom év re kö töt ték, majd an -
nak le jár ta után öt éven ként meg újí tot -
ták. Ezt a do ku men tu mot sze ret nék új -
fent alá ír ni Bu da pes ten, még pe dig
ok tó ber ben, ün ne pi zsi nat ke re té ben.
En nek azonban fel té te le, hogy a szán -
dé kot mind két egy ház zsi na ta el fo gad -
ja, meg sza vaz za. A ba jor zsi nat leg -
utób bi ülés sza kán, már ci us ban ezt
meg tet te, most a ma gyar zsi na ton
volt a sor. A tes tü let el len sza va zat, tar -
tóz ko dás nél kül erő sí tet te meg a meg -
hosszab bí tás ra vo nat ko zó szán dé kot.

Az emel ke dett han gu lat azon ban
ha mar oda lett, ami kor Gáncs Pé ter
püs pök ar ról tá jé koz tat ta a zsi na tot,
hogy a tör vény te le nül mű kö dő szar -
vas-új temp lo mi ál ta lá nos is ko lát
meg szün tet ték. Ahogyan Gáncs Pé -
ter fo gal ma zott: „Drá mai pont hoz ér -
ke zett egy há zunk az zal, hogy húsz év
után az el ső evan gé li kus ok ta tá si in -
téz mé nyün ket kel lett meg szün tet ni.”
Biz ta tó és re ményt kel tő azon ban az
a tény, hogy az ugyan itt mű kö dő óvo -
da jól vég zi fel ada tát, így min den fel -
té tel adott ah hoz, hogy az óvo da – a
krí zist túl él ve – élet ben ma rad jon.

Ezt követően vá lasz tá sok ra ke -
rült sor. A zsi nat ren des jegy ző jé vé
vá lasz tot ták dr. Sza bó Zsu zsan nát,
ide ig le nes jegy ző vé pe dig Dob ro vol -
ni Má tét. Az or szá gos bí ró ság két
nem lel ké szi jegy ző jé nek Be de Ta -
mást és dr. Dancs Csil lát aján lot ták.
A zsi nat ez után egy han gú sza va zás -
sal el fo gad ta egy há zunk 2009. évi
zár szám adá sát.

A zsi na ti ülés szak be fe je zé se ként
új ra ün ne pi pil la na tok kö vet kez tek.
Több éves fo lya mat vé gén ta vasszal
ké szült el az olasz és a ma gyar evan -
gé li kus egy ház kö zöt ti part ner szer -
ző dés szö ve ge, ame lyet az olasz tes -
tü let má jus 1-jén egy han gú sza va zás -
sal fo ga dott el 2010 pün kösd jé től
öt éves idő tar tam ra. Ezt a szer ző -
dést a mi zsi na tunk is el len sza va zat
nél kül hagy ta jó vá, így sor ke rül he -
tett a meg ál la po dás ün ne pé lyes alá -
írá sá ra. A do ku men tu mot az or szá -
gos egy ház és a zsi nat el nök sé ge
mel lett Hol ger Mil kau dé kán és dr.
Ch ris ti a ne Gro e ben zsi na ti el nök
lát ta el kéz je gyé vel.

g Kiss Mik lós

Alá ír ták az olasz–ma gyar 
part ner szer ző dést

Ülé se zett egy há zunk zsi na ta

A tra gi kus sor sú Bö röcz Sán dor
(1913–2006) evan gé li kus lel kész tisz -
te le té re szü lő fa lu já ban, a Vas me gyei
Bor gá tán em lék táb lát he lyez tek el az
evan gé li kus ha rang to rony lá ba za -
tán. Az em lék mű vet ige li tur gia ke re -
té ben Itt zés Já nos püs pök szen tel te fel
má jus 15-én dél után. A vi ha ros idő -

já rás mi att a he lyi kul túr ház ban tar -
tott al kal mon – édes ap já ra em lé kez -
ve – be szé det mon dott dr. Bö röcz
Eni kő evan gé li kus lel kész, egy ház tör -
té nész. A li tur gi á ban imád ság gal
szol gált Bé res Lász ló be le di lel kész,
Bö röcz Sán dor ke reszt fia is.

g Me nyes Gyu la felvétele

Meg hí vó
A Lu ther Ki adó és a Cre do evan gé li kus fo lyó irat szer kesz tő sé ge tisz te -
let tel meg hív ja a Cre do-es tek el ső al kal má ra, ame lyet má jus 26-án, szer -
dán 17 órá tól tar tunk a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban (Bu da pest
V., Vá ci ut ca 33.).

Az es ten a fo lyó irat szer kesz tő je és szer kesz tő bi zott sá gi tag jai ta lál koz -
nak az ol va sók kal, Sza bó T. An na ol vas fel ké szü lő kö te té ből. Köz re mű -
kö dik a Fő vá ro si Pro tes táns Kán to rá tus (kar nagy: Ben ce Gá bor), Me zei
Mó ni ka és Sár kány Jú lia (ének), va la mint Re gős Jú lia (vi o la da gam ba). 

Az es ten be mu tat juk a Lu ther Ki adó kö zel múlt ban meg je lent két kö -
te tét. Fa bi ny Ti bor Szó tör té né sek – Her me ne u ti kai, teo ló gi ai és iro da lom -
tu do má nyi ta nul má nyok cí mű mun ká ját Szűcs Fe renc egye te mi ta nár mu -
tat ja be; Ha fen scher Ká roly Li tur gi ka – A ke resz tény is ten tisz te let pro -
tes táns meg kö ze lí tés ben, öku me ni kus szel lem ben cí mű köny vét Dob szay
Lász ló pro fes sor eme ri tus is mer te ti.

H I R D E T É S

Emléktábla a lelkésznek
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b Könyv/Misszi ót tar tot tak má jus
12-én, szer dán a Pi linsz ky Já nos
iro dal mi ká vé ház ban. 2006 és
2008 kö zött a bu da pes ti Ló nyay
Ut cai Re for má tus Gim ná zi um és
Kol lé gi um ban ren dez ték meg a
gyü le ke ze ti könyv ter jesz tők és
ke resz tény köny ves bol tok szak -
mai nap ját, idén vi szont – aho -
gyan már az el múlt esz ten dő ben
is – a Szent Ist ván könyv hét kí -
sé rő prog ram jai kö zött ka pott
he lyet a könyv szak mai ta lál ko -
zó. A Har mat Ki adó, a Kál vin Ki -
adó és a Lu ther Ki adó szer vez te
mű hely be szél ge tés – meg le he tő -
sen cse kély szá mú – kö zön sé gét
dr. Her jecz ki Kor nél, a Har mat
Ki adó igaz ga tó ja kö szön töt te.

A Kell-e a Bib li á nak cé gér? cí met vi -
se lő ta lál ko zó kö zép pont já ban a
mar ke ting állt, így el ső ként – Si pos
Ág nes nek, a Pa nem Ki adó mun ka tár -

sá nak elő adá sá ban – a ki adók mar -
ke ting fel ada ta i ról és -le he tő sé ge i ről
esett szó. Az 1990-ben ala kult ki adó
el ső sor ban in for ma ti kai, köz gaz da -
ság ta ni és tár sa da lom tu do má nyi té -
má jú ki ad vá nyok kal – egye te mi tan -
köny vek kel, szak köny vek kel és így to -
vább – van je len a pi a con. Bár pro -
fil ja tá vol áll az egy há zi ki adókétól,
hely ze tük még is ha son ló: a meg je len -
tett kö te tek csak egy szűk olvasói ré -
teg ér dek lő dé sé re tar ta nak szá mot,
és így ter jesz té sük sa já tos ki hí vást je -
lent. Si pos Ág nes a be szá mo ló já -
ban nem csak a Pa nem Ki adó (mar -
ke ting)te vé keny sé gét mu tat ta be, de
egy út tal ál ta lá nos ké pet is adott a

könyv pi a ci ten den ci ák ról, em lí tést té -
ve pél dá ul a pi ac szű kü lé sé ről és az
e-könyv meg je le né sé ről.

A ke resz tény köny ves bol tok kö zül
idén a Step ha nus köny ves ház mu tat -
ko zott be. A bolt 2009. szep tem ber
15-ei meg nyi tá sá ig ve ze tő út ról és az
az óta el telt bő fél év ta pasz ta la ta i ról
– a Szent Ist ván Tár su lat kép vi se le -
té ben – Vas Lász ló me sélt. Mint el -
mond ta, a het ven négy zet mé te res,
ut cá ra nyí ló üz let he ly ség új táv la tokat
nyitott meg előt tük, egy ide jű leg
azon ban új fel ada tok elé is ál lí tot ta
őket. Ed dig jól vet ték az aka dá lyo kat,
és si ke res nek tű nik a vál lal ko zás. A
köny ves ház azon ban csak egy ál lo -
más: szán dé kuk sze rint a II. Já nos Pál
köny ves bolt jö vő re an tik vá ri um má
ala kul át, hosszú tá vú ter ve ik kö zött
pe dig kegy tárgy ke res ke dés és ká vé -
zó be in dí tá sa is sze re pel.

Míg egy ki adó, il let ve egy köny ves -
bolt köz vet len ér de ke (még ha egy há -
zi kö tő dé sű vál lal ko zás ról van is szó)
szük ség sze rű en a pro fit ter me lés, ad -

dig a gyü le ke ze ti könyv ter jesz tés va -
ló ban a misszió esz kö ze le het, ahol el -
ső sor ban nem a köny vek el adá sa, ha -
nem az öröm hír to vább adá sa a cél.
Hogy mi ként va ló sul ez meg Bé kés
me gyé ben, ar ról – „élet sza gú” pél dák -
kal és anek do ták kal fű sze rez ve elő adá -
sát – Pental ler At ti la szar va si re for má -
tus lel ki pász tor be szélt.

A szűk re sza bott dél után hát ra lé vő
ré szé ben a Kál vin Ki adó igaz ga tó já nak,
Gal si Ár pád nak a ve ze té sé vel a részt -
ve vők töb bek kö zött olyan kér dé sek -
ről be szél get tek, mint hogy for mál ha -
tó-e az ol va sói íz lés, és mi lyen is le gyen
az a bi zo nyos „bib li ai” cé gér.

g – vi tá lis –

Kell-e a Bibliának cégér?
Tanácskozás a misszió marketingjéről

Pün kösd: a di cső ség Lel ké nek ün ne pe
A bib li ai üdv tör té net több meg rá zó ese mé nye olyan hely szí nek hez kö -
tő dik, ame lyek a mai Iz ra e len kí vül fek sze nek, de a ke resz tény hí vők eze -
ket a te rü le te ket is a Szent föld ré szé nek te kin tik.

A leg is mer tebb kö zü lük az úgy ne ve zett da masz ku szi út, ahol az ős -
ke resz tény egy há zat ül dö ző fa ri ze us nak, Saul nak meg je lent a hús vét kor
fel tá ma dott Jé zus, azt kér dez vén tő le: „Saul, Saul, mi ért ül dö zöl en gem?”
(Ap Csel 9,4) Ak kor vált ül dö ző ből a ke resz tény egy ház alap ja it le ra kó
Pál apos tol lá, aki nek a le ve le it – a töb bi apos to lé val együtt – az Új szö -
vet ség tar tal maz za, ta nít ván, hogy „a di cső ség Lel ke, az Is ten Lel ke meg -
nyug szik raj ta tok” (1Pt 4,14b).

Ezért az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK) ez év ben Da masz -
kusz ba (Szí ria) is ter vez egy za rán dok utat szep tem ber 20. és 28. kö zött.
A gaz dag prog ram (9 nap, 7 éj sza ka) rész le te i ről tá jé koz ta tás kap ha tó az
ÖTK-nál (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15., tel./fax: 1/466-4790, e-mail: oku -
me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu zsa lel kész nél (tel.: 70/508-7624,
e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

Idén még egy szent föl di (iz ra e li) út is elő ké szü let ben van ok tó ber 7.
és 14. kö zött.

Mind két za rán dok út ra vár juk az ér dek lő dők je lent ke zé sét.

H I R D E T É S

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak Teo ló -
gi ai és Ke resz tyén Egy ség Bi zott -
sá ga az zal a re mény ség gel ad ja
köz re az aláb bi imád sá got, hogy
a Krisz tus-hí vők igaz test vé ri
sze re tet tel, jó szív vel tud ják ezt
sa ját imá juk ként el mon da ni. To -
váb bá őszin tén re mél jük, hogy
több te le pü lé sen mind er re öku -
me ni kus is ten tisz te le ti kö zös -
ség ben ke rül sor az anya szent -
egy ház e nagy ün nep kö ré nek
egyik je les nap ján.

g Bó na Zol tán fő tit kár
(Magyarországi Egyházak

Ökumenikus Tanácsa)

Mennyei Atyánk a Jé zus Krisz tus ál tal!
Há lát adunk ne ked, hogy egy kor

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

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

em ber nek – ró mai ka to li ku sok nak,
or to do xok nak, re for má tu sok nak,
evan gé li ku sok nak vagy más pro -
tes tán sok nak – az egy ke reszt ség ben
és az egy Lé lek ál tal ma is bűn bo csá -
na tot és új éle tet nyúj tasz, mert azt
aka rod, hogy min den em ber az
igaz ság is me re té re el jus son, és üd -
vö zül jön. Ma gasz ta lunk, hogy nem
em be rek va la mely cso port já hoz kö -
töd ma ga dat, ha nem je len vagy
min de nütt, ahol Krisz tus evan gé li -
u mát tisz tán hir de tik. Is te nünk, te
na gyobb vagy a mi szí vünk nél: le -
bon tod az em be ri vá lasz fa la kat. Ál -
dunk té ged, hogy fel hasz nálsz ben -
nün ket, esen dő em be re ket, akik
ma gunk is ir gal mad meg újí tó ke -
gyel mé re szo ru lunk. A te Lel ked
avat ja esz kö zöd dé és szen te li Krisz -
tus tes té vé hit be li kö zös sé ge in ket is.
Urunk, di cső ít jük szent ne ve det.

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

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

ged, és em ber tár sa in kat sem sze ret -
jük úgy, mint ma gun kat. Urunk, kö -
nyö rülj raj tunk.

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

hogy a sok nép ből el hí vott egy ház
szer te a föl dön és eb ben a ha zá ban
ab ban nö ve ked jék, aki a fő, a Krisz -
tus ban. Ne csu pán ha gyo má nyo kat
ápol junk, ha nem új já szü les sünk Lel -
ked ere je ál tal. Az egy ke reszt sé get
egész élet re szó ló aján dék ként és
erő for rás ként tart suk szá mon. Lel ked
győz ze le ben nünk a bá tor ta lan sá got,
tu nya sá got és ön elé gült sé get, hogy az
ér tet len ke dő vi lág ban vagy ép pen ül -
dö zé sek kö ze pet te is hir des sük az
evan gé li u mot. Győzd le ben nünk az
el len ál lást, hogy oda adó an kö ves sük
Krisz tust. Tö re ked jünk hi va tá sunk
tel je sí té sé re, és Is ten el jö ven dő or szá -
gá ra te kint ve él jünk re mény ség ben. 

Add, hogy szí ve sen hall gas suk és
ta nul juk igé det; hogy job ban meg be -
csül jük az úr va cso ra aján dé kát, és nö -
ve ked ve újul jon meg úr va cso rai kö -
zös sé günk; hogy le gyünk mind te vő -
le ge sen is hit be li kö zös sé günk tag jai;
hogy mi, a te né ped, egy há za ink, ve -
ze tő ink és gyü le ke ze te ink ne ve tély -
tár sak nak vagy el len fe lek nek, ha -
nem Krisz tus egyet len egy há za tag -
ja i nak te kint sük egy mást és ma gun -
kat. Urunk, add meg mind ezt ke gyel -
me sen ne künk és Krisz tus ban test -
vé re ink nek a pün kös di Szent lé lek
ki ára dá sá val.

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

Krisz tus né pé nek pün kös di imá ja

– 2017 je les esz ten dő lesz a vi lág
pro tes tán sa i nak éle té ben, hi szen ak -
kor lesz öt száz éve an nak, hogy Lu ther
Már ton 1517. ok tó ber 31-én ki szö gez -
te ki lenc ven öt té te lét a wit ten ber gi
vár temp lom ka pu já ra. Nem ko rai
már most el kez de ni a szer ve zést egy
hét év múl va ese dé kes ju bi le u mi ün -
nep re?

– Nem, sőt. Ha mél tó kép pen
sze ret nénk meg em lé kez ni er re a –
hi szem, nem csak az evan gé li kus sá -
got, de a vi lág je len tős ré szét érin -
tő – re for má ci ói ese mény ről és
ké sőb bi ha tá sa i ról, ak kor na gyon is
ide je el kez de ni a mun kát. Gyü le ke -
ze te in ket is ar ra buz dít juk, hogy
gon dol ják át, mi lyen ren dez vé -
nyek kel ké szül het né nek 2017-re,
emel lett pe dig hor doz zák imád -
ság ban az ad dig előt tünk ál ló idő -
sza kot is. Ezért – jel ké pes zász ló -
bon tás gya nánt – min den lel ké szi
hi va tal ba ki küld tünk egy pla ká tot,
il let ve egy pün kösd ün ne pé re aján -
lott Ora tio oecu me ni cát. Ez egyéb -
ként az Evan gé li kus Élet ben is ol -
vas ha tó.

– Em lí te ne né há nyat az em lék bi -
zott ság ter ve i ből?

– 2010-től min den esz ten dő nek
lesz egy té má ja; így sze ret nénk jó
néhány kér dést ala po san kör be jár ni
2017-re. Egy ti zen két ré szes re ter ve -
zett könyv so ro zat se gít sé gé vel új ra
hoz zá fér he tő vé tesszük Lu ther mű -
ve i nek egy ré szét – mind ezt új for -

dí tás ban. A Ba lázs Bé la-dí jas, ér de -
mes mű vész, rajz film ter ve ző Richly
Zsolt, aki nem mel les leg a bu da vá ri
gyü le ke zet tag ja, már dol go zik annak
a rajz fil mnek a pályázati anyagán,
amely Lu ther Már ton éle tét mu tat -
ja be. A szö veg köny vet Lack fi Já nos
Jó zsef At ti la-dí jas köl tő ír ja. Nem
csak ha zai tá mo ga tó kat ke re sünk az
el ké szí tés hez, ha nem nem zet kö zi
ko pro duk ci ó ban gon dol ko dunk –
kül föl di test vér egy há zak már ér dek -
lőd tek is a rajz film iránt. Ezen kí vül
ter ve ink kö zött sze re pel egy ház ala -
pí tó re for má to runk vég ren de le té -
nek új ra ki adá sa is.

– Ho gyan ter ve zik be von ni a gyü -
le ke ze te ken kí vül egyéb in téz mé nye -
in ket is a ju bi le um ra va ló fel ké szü -
lés be?

– Az előt tünk ál ló évek ben fo lya -
ma to san sze ret nénk pá lyá za ti le he -
tő sé get nyúj ta ni ok ta tá si in téz mé nye -
ink nek, és ar ra biz tat juk őket, hogy

az is ko lá kon, óvo dá kon be lül a prog -
ram ja i kat, ta nul má nyi ki rán du lá sa -
i kat, ver se nye i ket iga zít sák az adott
év te ma ti ká já hoz.

– Wit ten berg ben is ké szül nek már
az év for du ló ra. Ve lük is fel vet te már
egy há zunk a kap cso la tot?

– Ter mé sze te sen. A ko los tor
mö gött ki ala kí tott kert ben, a Lu -
ther-Gar ten ben a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház kép vi se lői ál tal
el ül te ten dő fa egyi ke lesz az év for -
du ló ra em lé kez te tő öt száz em lék -
fá nak. 

– A ter vek sze rint mi ben mu tat ko -
zik majd meg a más pro tes táns egy -
há zak kal va ló együtt mű kö dés?

– Több fé le el kép ze lé sünk is van.
Kö zös tu do má nyos kon fe ren ci ák
szer ve zé se, ki ad vá nyok meg je len te -
té se mel lett re for má ci ói em lék tú rá -
kat, ki ál lí tá so kat sze ret nénk meg va -
ló sí ta ni.

– Ez a sok terv és a szá mos, re -
mény ség sze rint meg va ló su ló prog ram
pusz tán „bel ügy” ma rad, vagy or szág-
vi lág részt ve het majd ben ne?

– Ha zai ter ve ink meg egyez nek
más, kül föl di evan gé li kus egy há za ké -
val: nem pusz tán egy egy ház tör té ne ti
ese ményt sze ret nénk „ma gunk ban”
ün ne pel ni 2017-ben, ha nem a re for -
má ció megindulásának öt századik
év for du ló ját be akar juk ágyaz ni az
egész egy ház kon tex tu sá ba. Azt sze -

ret nénk, ha pél dá ul a ka to li ku -
sok is ügyük nek érez nék a re for -
má ci ót. Né met or szág ban már
rég óta gya kor lat az, hogy ok tó -
ber 31-én ka to li kus lel kész pré -
di kál az evan gé li kus temp lom -
ban. De az is a ter ve ink kö zött
sze re pel, hogy el ér jük: 2017-et
ál la mi szin ten nyil vá nít sák a
re for má ció évé nek, mint ahogy
2008 a Bib lia, illetve a re ne -
szánsz éve volt.

g Bo da Zsu zsa

Vissza szám lá lás 2017-ig

2017 fe lé – te ma ti kus évek
2010 – Re for má ció és nyil vá nos ság

(Melanchthon-év)
2011 – Re for má ció és sza bad ság
2012 – Re for má ció és a nők
2013 – Re for má ció és to le ran cia
2014 – Re for má ció és kul tú ra
2015 – Re for má ció és ok ta tás
2016 – Re for má ció és nem zet
2017 – Re for má ció és ün nep

b Mint ar ról la punk feb ru ár 7-ei lap szá má ban is be szá mol tunk, a zsi -
nat fel ha tal ma zá sá val és az or szá gos pres bi té ri um meg bí zá sá ból ja -
nu ár 27-én meg kezd te mun ká ját a re for má ci ói em lék bi zott ság. A gré -
mi um – amely a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló ját ün -
nep lő ese mény so ro zat elő ké szí té sét és szer ve zé sét kap ta fel ada tul –
az idei pün kös döt je löl te ki a ju bi le um ra va ló fel ké szü lés zász ló bon -
tá sa ként. Dr. Fa bi ny Ta más püs pök kel, a bi zott ság el nö ké vel en nek
ap ro pó ján be szél get tünk. 
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Egy há zunk Női Misszi ói Szol gá la ta ez év ben is meg hir de ti az egye dül ál -
ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ját jú li us 18. és 25. kö zött Rév fü lö pön,
az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban Bő vel ked je tek a re mény -
ség ben! cím mel. Rész vé te li díj: 25 000 fo rint/fő. Tíz év alat ti gyer me kek
rész vé te li dí ja: 14 000 fo rint/fő. Je lent ke zés és in for má ció a Női Misszi ói
Szol gá lat cí mén kér he tő: B. Pin tér Már ta lel kész, 1085 Bu da pest, Ül lői út
24.; tel.: 1/483-2261, 20/824-2791; e-mail: mar ta.pin ter@lu the ran.hu.
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A dél előt ti evan gé li zá ci ón Mt 14,22–33 alap ján Gáncs Pé ter püs -
pök hir det te Is ten igé jét. „Itt, a bony há di biz tos, vé dett ki kö -
tő ben ki le het pa kol ni a ho zott ter he ket, le het kér ni ki sebb-na -
gyobb ja ví tást, és hisszük, hogy le he tő ség lesz töl te ke zés re is.
Ez után azon ban új ra ten ger re kell száll ni!” – fo gal ma zott az ige -
hir de tő. Sőt a misszió lé nye ge, hogy Jé zus sza vá ra, őt kö vet ve
és őrá te kint ve időn ként a ha jó ból, vagy is az egy ház, a gyü le -
ke zet zárt kö zös sé gé ből is ki kell lép ni, még hoz zá a nyílt ví zen.

Az áhí tat so rán a részt ve vők – Jó né Ju ta si An ge li ka hi va -
tal ve ze tő irá nyí tá sá val – a Tót kom ló si Evan gé li kus Nő egy -
let ál tal e nap ra ké szí tett aján dék sá lak ból egy nagy, kö zös
há lót ké szí tet tek, majd azt imád sá gos csend ben a ma gas ba
emel ték. 

Az ige hir de tést kö ve tő en prof. dr. Cser mely Pé ter bio ké mi kus -
sal, há ló zat ku ta tó val, a Böl csek Ta ná csá nak – pé csi evan gé li kus
gyö ke rek kel ren del ke ző – tag já val be szél ge tett Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő.

A dél előt ti prog ram ke re té ben ke rült sor az idei hű ség ér me -
sek, Tes se dik-dí ja sok, Or dass La jos- és Pró nay Sán dor-em lék -
pla ket tel ki tün te tet tek dí ja i nak ün ne pé lyes át adá sá ra is.

Dél után Al ter na tív ki kö tők cím mel pár hu za mos prog ra mok
vár ták az ér dek lő dő ket. A sport csar nok ban a bony há di gyü -
le ke zet if jú sá gá nak és kó ru sá nak Ere den dő bűn cí mű könnyű -
ze nei ora tó ri u ma csen dült fel, a kol lé gi um dísz ter mé ben Völ -
gyessy Szo mor Fan ni adott kon cer tet. A ba tak evan gé li ku sok -
ról Man ga si Si homb ing in do néz nagy kö vet szólt, Or bán At ti -
la lel kész pe dig a ko ráb ban Zu lu föl dön vég zett, je len leg Szá -
razd ról szer ve zett misszi ói mun ká já ról szá molt be.

De ák Lász ló oros há zi lel kész ve ze té sé vel kö zös imád ság ra
gyűl het tek össze az el csen de sed ni vá gyók, a dél előt ti be szél -
ge tés hez kap cso ló dó an pe dig kö zös gon dol ko dás ra nyílt le he -
tő ség Cser mely Pé ter rel. 

A Ma gyar Bib lia tár su lat Bib lia cí mű ki ál lí tá sa, valamint a ha -
zai és nem zet kö zi misszi ói szer ve ze tek stand jai a ren dez vény
egész ide je alatt vár ták lá to ga tó i kat, mint aho gyan egész na pos
prog ra mot biz to sí tot tak a szer ve zők a gyer me kek szá má ra is.
A ki vá ló ebé det kö ve tő en a bü fé ben fair trade (mél tá nyos ke -
res ke de lem ből szár ma zó) ká vét fo gyaszt hat tak a részt ve vők.

A nap ese mé nye it Ara di György ke rü le ti misszi ói lel kész úti
ál dá sa zár ta, majd a ke rü let püs pö ke kö szön te meg a há zi gaz -
dák, a se gí tők és a szol gá lat te vők ál do za tos mun ká ját. A ta lál -
ko zó of fer tó ri u ma – 182 775 fo rint – a Ma gyar Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet ré vén a ha i ti ka taszt ró fa túl élő i nek és ká ro sult -
ja i nak meg se gí té sét szol gál ja.

g Smi dé li usz And rás

A prog ram a zsú fo lá sig meg telt pa ti nás temp lom ban kez dő dött.
Cser ági Ist ván he lyi lel kész és Tóth Ferenc polgármester kö szön -
töt te a ven dé ge ket, majd Ve rasz tó Já nos, az egy ház ke rü let misszi -

ói lel ké sze – egy út tal a nap prog ram ját da la i val ta go ló, rép ce -
la ki Vek ker ze ne kar ve ze tő je – vet te át a szót.

A dél előtt Sze ve ré nyi Já nos evan gé li zá ci ó já val kez dő dött. Egy -
há zunk or szá gos misszi ói lel ké sze Zsid 11,1 alap ján tar tott ige -
hir de té sé ben meg ál la pí tot ta: a meg té rés azt je len ti, hogy Is ten
sze rint gon dol ko dunk.
A hit nem hi szé keny -
ség, ba bo na ság, ha nem
az Is ten Szent lel ke sze -
rint va ló gon dol ko dás.

Dr. Be ne Éva or vos,
köz író Min den na pok re -
mény sé ge cím mel tar -
tott elő adást, amely ben
a hí vő or vos szem szö gé -
ből ál lí tot ta szem be a
re ményt a re mény te len -
ség gel. Ez után dr. Reuss
And rás, hit tu do má nyi
egye te münk pro fes sor
eme ri tu sa lé pett a pul pi -
tus ra, Ke resz tyén re -
mény sé günk táv la tai cí -
mű elő adá sá ban teo ló gus ként meg kö ze lít ve a nap té má ját. 

Az elő adá so kat rö vid fó rum kö vet te. Több gyü le ke zet is be -
mu tat ko zott, szól va a ná luk fo lyó mun ká ról, íze lí tőt kí nál va
– pél dá ul – a nő egy le tek tag jai ál tal ké szí tett ter mé kek ből.
A dél előt ti, temp lo mi prog ra mok kal pár hu za mo san gyer mek -
fog lal ko zá sok vol tak a temp lom kert ben és a gyü le ke ze ti te -
rem ben. 

A temp lom kert ben el fo gyasz tott ebéd be fe je zé sé ig az idő já -
rás is ke gyes volt a részt ve vők höz, csak ek kor kez dett es ni az
eső. A dél után fo lya mán a temp lom fa lai kö zé vissza hú zó dó hí -
vek igé nyes kon cer tet hall gat hat tak meg. Ba ran go lás a ze ne vi -
lá gá ban a re ne szánsz tól nap ja in kig cím mel Csiz más And rás,

Ivá nyi Gás pár és Szal kay Dá vid trom bi ta-, nagy bő gő- és gi tár -
kí sé ret tel adott elő is mert dal la mo kat.

A zá ró prog ram két hely szí nen folyt. A gyü le ke ze ti te rem ben
az ér dek lő dők a szom bat he lyi Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la szín ját szó kö ré nek nagy si ke rű elő adá sát lát hat -
ták, amely a gyer mek men tő Szteh lo Gá bor szol gá la tát dol goz -
ta fel. Mi vel a gyü le ke ze ti te rem be a részt ve vők tö re dé ke fért
csak be, a szer ve zők a rossz idő mi att úgy dön töt tek, hogy az
elő adás sal pár hu za mo san a temp lom ban kez dőd jék el a zá ró -
áhí tat, me lyet Itt zés Já nos püs pök tar tott Jel 22,20b alap ján.

Aki „be haj tott” Kis som lyó ra, a du nán tú li egy ház ke rü let
misszi ói nap já ra, a prog ra mok vé gez té v el  nem bün te tést vi he -
tett ha za, ha nem Is ten ál dá sát.

g Me nyes Gyu la

Szé ky né dr. Sztré mi Me lin dá nak, a vá ros pol gár mes te ré nek, Blat -
nicz ky Já nos Dá ni el ke rü le ti misszi ói lel kész nek és De me Ká -
roly nak, a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szé nek kö szön té -
se után Győ ri Pé ter Ben já min szol no ki lel kész Zsid 11,1 alap ján
tar tott evan gé li zá ci ót. Az ezt kö ve tő rö vid szü net alatt a
sport csar nok mint egy egy szer re moz dult meg, hogy ki-ki ta -
lál koz has son az ad dig moz du lat lan tö meg ben már fel fe de zett
is me rő se i vel: tá vo li ro kon nal, hit test vér rel, if jú sá gi tá bor ban szer -
zett ba rát tal vagy a Fel vi dék ről ér ke zett evan gé li kus test vér rel.

Az ebéd és a kis cso por tos esz me cse rék előt ti pó di um be szél -
ge tés so rán – Hor váth-Bol la Zsu zsan ná nak, a www.evan ge li -
kus.hu ol dal fő szer kesz tő jé nek mo de rá lá sa mel lett – há rom ven -
dég szól ha tott sze mé lyes éle té ről és ar ról, mit je lent szá má ra
Krisz tus-kö ve tő nek len ni. Az egy be gyűl tek meg tud hat ták,
hogy a há rom, kü lön bö ző hát te rű em ber mi lyen úton ju tott hit -
re. Dr. Mi kos Bor bá la, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Bet -
hes da Gyer mek kór há zá nak Ha i tit meg járt fő or vos nő je a szen -

ve dést lát va, dr. Dér Ka ta lin ókor tu dós, az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem La tin Tan szé ké nek do cen se Is ten ren det pa -
ran cso ló sza vá ban, Bán ffy né Sá to ry Til da gyógy pe da gó gus egy
hí vő csa lád nak a kom -
mu nis ta el nyo más alat ti
hű sé gé vel szem be sül ve
ta pasz tal hat ta meg
ugyan azt: Is ten meg tar -
tó és ma gá hoz öle lő gon -
dos ko dá sát.

Az egy ház ke rü let
püs pö ke zá ró ige hir de té -
sé ben ar ra hív ta fel a fi -
gyel met, hogy bár jó a
bé kés ki kö tő ben len ni,
még is új ra és új ra ki kell
evez ni a ten ger re. „Ad -
dig, míg el ju tunk a túl só
part ra, vál lal nunk kell
itt az egy ház ban és sze -
mé lyes éle tünk ben a
szol gá la tot; föl szed jük a
hor gonyt, és el in du lunk” – fo gal ma zott Fa bi ny Ta más. Minden -
nek je gyé ben te kint het jük el ső kö zös szol gá lat nak a nap of fer -
tó ri u má nak, az össze gyűlt ne gyed mil lió fo rint nak a fel aján lá -
sát a ha i ti föld ren gés ká ro sul tak ré szé re.

Az együtt lé tet zá ró – tíz hely szí nen, húsz lel kész se géd le té -
vel zaj lott – úr va cso ra vé tel után ne héz volt ki men ni a sport -

csar nok vé del met nyúj tó fa lai kö zül – az ad dig csen des ter mé -
szet he ves zi va ta rok kal fo gad ta a ha za in du ló kat. Ta lán ez zel is
ar ra akar ta em lé kez tet ni Is ten a misszi ói na pot ma guk mö gött
ha gyó kat, hogy bi zony, a biz tos, vé dett ki kö tő ből va ló ki eve zés
sok ve szélyt rejt. Mi azon ban tud juk: min dig ott lesz a le he tő -
ség, hogy meg fá ra dás ide jén vissza-vissza evez zünk oda, ahol
jó, és ahol min dig meg ta lál juk Krisz tust.

g Hor váth-He gyi Áron

MISSZIÓI NAP AZ EGYHÁZKERÜLETEKBEN

BonyhádKissomlyóSalgótarján
f Folytatás az 1. oldalról f Folytatás az 1. oldalról f Folytatás az 1. oldalról

Ké zen fog va bú csúz tak a nap részt ve vői az Erős vár a mi Is te nünk
kez de tű ének kel

A pó di um be szél ge tés részt ve vői (balról jobbra): Bán ffy né
Sáto ry Til da, dr. Mi kos Bor bá la, dr. Dér Ka ta lin és
Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Ír ze nei kon cert – Dob óné Kiss
Ildi kó és csa pa ta

A missziói napra készült sálakból „szőtt” háló 

Pódiumbeszélgetés – dr. Csermely Péter és Lengyel Anna
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Dr. Bene Éva előadás közben

A szom bat he lyi Re mé nyik Sán dor Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la szín ját szó kö re Sztehlo Gáborról szóló darabot ad elő
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Pr vé rok ova nie slo venských fa rár ov
v tom to ro ku sa us ku toč ni lo
05.05.2010 vo Veňa re ci.

Naše stret nu tie sme zača li s mod -
lit ba mi: spi e va li sme a v mod lit be si
pro si li požeh na nie na naše rok ova nie.

Naši tri bis ku pi os pra vedl ni li, že
žiaľ: ma jú iné povin nos ti a nemôžu byť
prí tom ní, ale žel ali nám veľa Božie ho

požeh na nia. – Naše stret nu tie poc ti li
so svo jí mi prí tom nosťami: bra tia se -
ni o ri: Ond rej Sza bó a Adam Me kiš,
sest ra far ár ka Alžbe ta No bi ko vá, bra -
tia fa rá ri Ján Sze ve ré nyi, At ti la Spišák
a End re Le hocz ky. Zv lásť sme sa tešili,
že prišiel zo Sar vašu aj Ti bor Móťan,
re fe rent ná božens kej ob la sti Ce loštát -
nej Slo vens kej Sa mos právy. 

Našími té ma mi bo li re fe rát o mi -
nú lom ob dobí a ak tu a lity našej slo -
vens kej služby.

Ma li sme tú ra dost nú zvesť, že má -
me v ce lej našej kraji ne pra vi del né
a občas né slo vens ké služby Božie v Bé -
kéšskej – v No voh rads kej – a v Pešt -
i an s kej župe ako aj v Za du naj s ku .
Môžeme si okú siť, zažiť aj ožive nie
v našich cir ke vných zbo roch so slo -
venský mi ko reň mi – ako nap rík lad
v tom to ro ku, vo feb ru á ri sme ma li
pe k nú prí ležitosť na Nyír egy há zi – po
uply nutých 35 rok ov! – na sláv nostných
službách Boží sme si spo mí na li na
našich slo venských pred kov, na ktorích
de ti a mla dí nadšene spi e va li „Hrad
pre pevný…“ a sa mod lili „Otče náš…“

Na kon ci má ja plán u je me sláv nost -
né spoloč né služby Božie na Mag ló -
de, na ktorích bu de posvä te ná ta buľa
s me na mi tam služia cich bra tov fa -
rár ov od 1700 rokov.

Najväčšia uda losť aj pre nás v tom -
to ro ku 400. vý ročie Ži lin skej Sy nody
na Slo vens ku: 29 jú na 2010 – 05 jú -
la 2010. – Náš mladý ve dec, Bo tond

Ker tész v mar ci na Rév fü lö pi mal vý -
bor nú pred nášku o výz name Ži lin -
skej Sy no de, ktorý má svoj vplyv až
dod nes. Plán u je me ho pozývať s tou
pred náškou na je seň na naše nas le -
du jú ce rok ova nie.

Aj my sa nadšene chys tá me na
sláv nos ti Ži lin skej Sy nody. – Sí ce prá -
ve vtedy: 03.jú na 2010 bu de tu u nás
na Lu ci ne sláv nosť „Deň Slo vá kov
v Ma ďars ku” – ale sme sa do hod li, že
tu slúžia naši ko l egy, kto rí nep rí du na
Slo vens ko.

V zá ve rečných mod lit bách sme
si pro si li oheň – le bo pot re bu je me –
a moc Svä té ho Duc ha – aby oživi la
naša slo vens ká služba – so slo va mi
pi es ne 565: „Ó Pa ne drahý, čuj naše
túžby, ná rod náš milý k živo tu vzk -
ri es, použi na to aj naše služby,
pomôž mu pri ni esť ra dost nú zvesť.
Hro liv cov má lo, vy stroj nás k di e lu,
štep ni ca ot cov nech kvit ne zas, zves -
to vať spá su dá vaj nám si lu, nech
k to mu Duch Tvoj zmocňu je nás.“
g Hil da Gu lái o vá-Fa buová

ev. far ár ka

Mod li li sme sa za oheň
Svä té ho Duc ha

Stret nu tie slo venských fa rár ov

Slovenská príloha
Stranu zostavili: Hilda Guláčiová-Fabuľová, Attila Spišák

Mi lé sestry a bra tia v Ježišovi Krist -
ovi! Te raz na tom to cir ke v nej sláv -
nos ti osl avu je me na ro de niny
kresťans kej cirk vi, kto rá sa zro di la
voľakedy, pred sko ro 2000 rok mi v
Je ru zal eme. Ak vy chá d zame
z ro ku 33, keď sa Ježiš dos tal
za nás na kríž, tak dnes sú to
pres ne 1977-te na ro de niny
Krist ovej cirk vi.

Vi a no ce, Veľká noc, Tú ri -
ce – to sú tri hlav né ok ruhy
kresťanských sviat kov. Spo -
m edzi nich ten dnešný svi a tok,
Tu rí ce – Zos la nie Duc ha Svä -
té ho –, je najs labšie zapí sané
vo všeo bec nom vedo mí. Je to
ško da, le bo po solst vo dnešné -
ho sviat ku je rov na ko zá -
važné, dô ležité a ne post rá da -
teľné ako po solst vo tých os -
tatných dvoch.

Bib lický pod klad toh to
sviat ku je v pr vom rade sprá -
va o zos la ní Duc ha Svä té ho na
apošto lov v 2. ka pi to le Skut -
kov apošto lov, ale ok rem to -
ho veľké množstvo bib lických
vý rok ov o tom, čo všet ko
Duch Svätý ko ná, ako sa
preja vu je v živo te jed not livých ľudí a
v živo te cirk vi ako spo ločen st va. Naše
poz na nie o Duc hu Svä tom by sa
veľmi obo ha ti lo, keby sme si vo svo -
jej Bib lii neja kou vý raz nou far bou
podči ark li každú zmi en ku o Duc hu
Svä tom. Vi de li by sme, aké širo ké je
po le je ho pô so be nia a za túžili by sme,
aby čím viac z je ho pô so be nia bo lo vid -
no aj na našom živo te.

V cirk vi sa v pri ebe hu jej de jín čas -
to stá valo, že kým teo ló go via do
naj menších de ta i lov ro zo be ra li uda -
los ti zos la nia Duc ha Svä té ho, vi ed li
vi e ro uč né dišputy a spory, unik lo im,
že ten istý dar im po nú ka Boh v ich
ča se. Ve rím, že sa nám to to dnes ne -
s ta ne, že nám ne unik ne to osob né
stret nu tie s naším Pá nom v Duc hu
Svä tom. Ježiš Kris tus nám pred sko -
ro 2000 rok mi pri ni e sol ni e len no vé
myšli en ky, ale pre dovšetkým nový
spô sob by tia. Prišiel do sve ta ni e len

pre to, aby oči stil a obo ha til naše
poz na nie, ale hlav ne pre to, aby nás v
našej najv nú tor nejšej pod sta te
zmenil. Pre tože ide o veľkú zmenu,
nes tačí na jej us ku toč ne nie len po -

učo va nie, ale bo lo potr eb né to ta jom -
né di elo vy kúp e nia, kto ré Ježiš Kris -
tus vzal na se ba a vy kon al. Ide o veľkú
zmenu k lepšiemu, kto rá vy ze rá tak,
akoby sa člo vek zno va na ro dil. Byť
kresťanom zna me ná stať sa novým
člo ve kom. Tá to veľká by tost ná pre -
me na, no vé na ro de nie sa nám po nú -
ka ako da ro va ná možnosť. Každé mu
z nás sa po nú ka možnosť byť v pl -
nom, všeob si ah lom zmysle Božím
dieťaťom. Byť Božím dieťaťom, to je
pre člo ve ka je di nečný spô sob živo ta,
to je je diný možnosť člo ve ka, akej
niet páru. Boh ch ce aj z nás uro biť
slo bodných ľudí, kto rí žijú na vy so -
k ej úrov ni ľuds kej dôs toj nos ti.

Pre to som použil pro roka Za -
chariáš, ktorý tak to po ve dal Božie
po soľstvo: „Nie vo jens kou mo cou, ani
si lou, ale mo jím Duc hom“

Le bo po no vom živo te sú zna ky
no vé ho živo ta a to sú no vé vlast nos ti

ktorí by sa moh li stať fung u jú cou
sku toč nosťou ale len s po mo cou
Duc hom Svätým. A to sú lás ka, ra -
dosť, po koj, zho vi e va vosť, lás ka vosť,
dob ro ti vosť, ver nosť, mi er nosť, se ba -

ov lá da nie. Le bo lás ka, ra -
dosť, po koj a všet ko to os tat -
né je ni ečo cel kom iné, keď o
tom ho vo rí me bežným svet -
ským spô so bom, a ni ečo cel -
kom iné, keď pri tých to úva -
hách vy chá d zame zo zves ti
Ježiša Kris ta, z po solst va
pro rok ov a apošto lov. To to
všet ko si môžeme a má me
os vojiť ako dar ob no vu jú ce-
ho Duc ha Svä té ho.

Keď vo svo jom živo te po -
cí ti me ten to nep res tajný
pohyb sme rom dop re du, keď
sa nás zmoc ní ra dosť cel kom
no vé ho ty pu z to ho, že sa v
našom živo te ob ja vu jú vždy
no vé prv ky kresťans ké ho
živo ta, po tom po cho pí me,
aký oh romný výz nam má
dnešný svi a tok Zos la nia
Duc ha Svä té ho. Aj ten to svi a -
 tok sa po tom sta ne naším
osobným sviat kom.

Mi lé sestry a bra tia! – pros me te -
raz Pá na Bo ha, aby sa aj toh to roč né
sláv nos ti Zos la nia Duc ha Svä té ho
sta li osobným, osob ne prežitým
sviat kom pre každé ho z nás. Amen

g At ti la Spi šák, evan je lický
fa rár v Slo vens kom Kom lóši

Mod li me sa: Pa ne Ježiši Kris te, na
Svä to dušné svi at ky sme vďač ní za
zrod Tvo jej cirk vi. V nej žije me a tak
si Ti náš Pria teľ a Spa siteľ. Zo srd -
ca Ti ďa ku je me za to, čo si pre nás
uro bil aj pri zos la ní Duc ha Svä té ho.
Pro sí me Ťa, buď medzi na mi, so
všetký mi ktorý sa stre tá vame v kos -
to loch a in de v zbo roch. Požeh naj
našu službu, prá cu, aby nevy chá d -
za la na zmar, ale slúžila Te be a cirk -
vi. Povz bu dzuj nás milý Pa ne, a
zos taň naším naj lepším Po moc ní -
kom. Amen

1. sláv nosť Svä to dušná – 23.05.2010.
„Nie vo jens kou mo cou, ani si lou, ale mo jím Duc hom 

– ho vo rí Hos po din moc nos tí.” Zach. 4,6

Akoby prud ký vie tor
str hol sa ob ra zu,
verných strach z duše zmi e tol
z vššie ho prí ka zu,

akoby pla meň zho ra
počí til každý z nich
a začal svet lo slo va
ús ta mi Dva nás tich,

akoby tep lá sl za
po ká nia troch ti síc
zv lažila pô du srd ca,
ked šli sa pokrs tiť.

Pre div ne Duch vždy va nie,
strh ne nás do vý sav,
že aj dnes požeh na ne
ne ba sa dotý kaš.

g And rej Haj duk

Tu rí ce

Moc oce á nu. Pos led né slo vá Pá na
Ježiša na ze mi bo li „zá ve tom” pre
uče ní kov: „ale prij mi te moc Duc ha
Svä té ho, ktorý zos tú pil na vás…“ (Sk
1,8). V dnešnom tex te vi dí me napl -
ne nie toh to zá ve tu: zbor v Je ru zal eme
po loč ne oča ká val zos la nie Duc ha
Svä té ho – os la vo val Pá na Bo ha za Je -
ho dar – okamžite začal v mo ci Duc ha
svedčiť stra tený mi ús ta mi Pet ra.
Výs le dok toh to pos to pu – po ká nie
počúva jú cich a živá vi e ra oko lo 3000
ľudí. Pos tu pu je me tak to aj my
v našich cir ke vných zbo roch? „Pr vot -
ná cir kev nema la žiad nu z ve cí,
o ktorých si mys lí me, že sú pod -
stat né dnes – bu dovy, pe nia ze, po li -
tický vplyv, so ci ál ne pos ta ve nie –
a pred sa cir kev zís ka la zás tupy pre

Kris ta a vi de la roz voj mnohých cir -
ke vných zbo rov po ce lej Ríms kej
ríši. Prečo? Pre tože cir kev ma la moc
Duc ha Svä té ho, ktorý jú zmocňo val
k službe. Ten istý Duch Svätý je do -
s tupný dnes aj nám.“ (Vance Hav ner)
Pred ni e koľký mi rok mi sa po to pi la
ľoď na ri e ke Hud son, kto rá ús ti do
oce á nu. Ri eč na spo ločnos tí vy pí sa -
la „ten der“ na od strán e nie vra ku. Pr i -
 h lá si lo sa množstvo spo loč nos tí i jed -
not liv cov. Vyh ral ho muž, ktorý ne -
bol inžini er, ale mal ori gi nálny ná pad
– pri od live oce á nu pri vi a zal vrak
k sús ta ve čl nov. Využil moc pr vé ho
prí li vu a vrak od strá nil. Mal úspech,
le bo využil ob rovs kú si lu oce á nu.
Túžime na o zaj využiť moc Duc ha
Svä té ho? (Es 251,1)
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b A Jo han ni ta Lo vag rend Ma gyar
Ta go za ta Rév ko má rom ban tar -
tot ta éves lo va gi nap ja it má jus
har ma dik hét vé gé jén. A ta lál ko -
zón ün ne pé lyes is ten tisz te let
ke re té ben vet tek fel há rom új ta -
got, kö zöt tük dr. Fischl Vil mos
evan gé li kus lel készt, to vább gya -
ra pít va a rend lu the rá nus tag ja -
i nak szá mát.

A Jo han ni ta Rend, ame lyet az el ső ke -
resz tes há bo rú ko rá ban, a 11. szá zad
vé gén szer vez tek meg a Szent föl -
dön je ru zsá le mi köz pont tal, je len tős
mun kát vég zett a sé rül tek, be te gek és
rá szo ru lók ápo lá sá ban, a za rán do kok
vé del me zé sé ben és tá mo ga tá sá ban,
mi köz ben a nagy had já ra tok és üt kö -
ze tek so rán ka to nai ere jét is bi zo nyí -
tot ta. A rend ta gok há rom cso port ját
a har co ló lo va gok, a fegy vert nem
for ga tó pap ság és se gí tő ik – be teg -
ápo lók, mes ter em be rek – al kot ták.
So ra ik ban az egész ak ko ri eu ró pai ke -
resz tény ség kép vi sel tet te ma gát, ma -

gyar or szá gi kap cso la ta ik is a 12. szá -
zad ra nyúl nak vissza. 

A szent föl di ve re sé gek, majd Ak -
kón el vesz té se után 1291-ben Cip rus
szi ge té re te le pül tek át. 1306-ban Ro -
dosz szi ge té re men tek, s in nen száll -
tak szem be a musz lim ter jesz ke dés -
sel. Mál ta szi ge té re V. Ká roly csá szár
tá mo ga tá sá val köl töz tek 1524-től, itt
ver ték vissza né hány év ti zed del ké -
sőbb a sok szo ros túl erő ben le vő osz -
mán hó dí tók tá ma dá sát. A na pó le o -
ni há bo rúk ko rá ig itt él tek, majd
több lé pés után 1834-ben Ró má ban
te le ped tek le. IV. Fri gyes Vil mos po -
rosz ki rály 1852-ben ál lí tot ta fel a rend
pro tes táns ágát.

A ma már az egész vi lág ra ki ter je -
dő lo vag rend cél jai kö zött a – tör té -
nel mi egy há zak hoz kö tő dő – ke -
resz tény hit erő sí té se és az el eset tek
meg se gí té se áll a kö zép pont ban.
Szá mos egész ség ügyi, szo ci á lis és
egy há zi in téz mény ki ala kí tá sá ban,
fej lesz té sé ben és fenn tar tá sá ban visz -
nek fon tos sze re pet ha zánk ban épp -
úgy, mint szer te a vi lá gon. A ma gyar
ta go za tot 1924-ben hagy ták jó vá.

Evan gé li kus egy há zunk az el múlt
év ti ze dek ben egy re élén kebb kap cso -
la tot ápol a jo han ni ták kal, ami nek
biz ta tó je le az is, hogy újabb ta gok -
kal gya ra pít ja ezt a kö zös sé get. 

Dr. Fischl Vil mos cső vá ri és re pü -
lő té ri lel kész má jus 15-én ve het te
ma gá ra a rév ko má ro mi re for má tus
temp lom ban a rend fe ke te kö pe -
nyét, ame lyet – az ősi elő írás sze rint
– bal ol da lon fe hér ke reszt dí szít.

g Dr. Ko rá nyi And rás

Újabb evangélikus johannita lovag

b Szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ja alkalmából ün nep ség so ro zat
ke re té ben em lé kez tek Ta tay
Sán dor Kos suth-dí jas író ra az el -
múlt va sár nap szü lő fa lu já ban,
Ba kony ta má si ban. Az al kal mat
meg tisz tel te je len lé té vel Ta tay
Ágo ta, az író le á nya is.

A hí res író az egy ko ri evan gé li kus
pap lak szü löt te volt, sőt a re for má ció
ko rá tól hat nem ze dé ken át evan gé li kus
lel ké szek vol tak a fel me női. Gyer mek -
éve it hat test vé ré vel együtt szü lő fa lu -
já ban töl töt te, gim ná zi u mi éve it pedig
Ta tán, Pá pán és Szar va son. Ez után a
sop ro ni teo ló gi á ra je lent ke zett, de né -
hány év után ta nul má nya it a pé csi Ttu -
do mány egye tem böl csész ka rá nak ma -
gyar–né met sza kán foly tat ta. Az 1930-
as évek től je len tek meg írá sai.

Az ün nep ség szer ve zői a vi ha ros
idő já rás mi att úgy dön töt tek, hogy a
temp lom ban tart ják meg a dél előt ti
prog ra mot, amely is ten tisz te let tel
kez dő dött, Itt zés Já nos püs pök ige hir -
de té si szol gá la tá val.

Az ün ne pi al kal mon a szé kes fe hér -
vá ri Ta tay Sán dor Ala pít vá nyi Gim -

ná zi um, Szak kö zép is ko la és Szak is -
ko la ta nu lói, va la mint a fa lu Nap su -
ga ras Ősz dal kö re ének kel szol gált,
majd – a te me tő ben lé vő sír em lék he -
lyett – az ide ig le ne sen a temp lom ban
el he lye zett mell szo bor előtt ko szo -
rúz tak a Ta tay Sán dor ra em lé ke zők. 

Az ün nep sé gen részt vett Ba ra nyai
Er nő csön gei pol gár mes ter is, aki a
ba rát, Weö res Sán dor tisz te lő it kép -
vi sel te. Tóth Pé ter Weö res Sán dor-ku -
ta tó a két író ba rát sá gá ról tartott
rövid előadást.

A dél előtt má so dik fe lé ben a gyü -
le ke zet a pa ró kia elé vo nult, ahol em -
lék fát ül tet tek az író tisz te le té re, va -
la mint meg ko szo rúz ták a lel kész la -
kás fa lán lé vő Ta tay- és Weö res-
em lék táb lát. Ez után a gyü le ke ze ti
te rem ben meg nyi tot ták a Ta tay Sán -
dor ha gya té kát be mu ta tó idő sza ki ki -
ál lí tást. 

A dél utá ni prog ram a mű ve lő dé -
si ház ban ün ne pi mű sor ral foly ta -
tódott.

g Me nyes Gyu la

Ta tay Sán dor emlékezete

b A né hai püs pök, Gyu rátz Fe -
renc szü le té sé nek 169. év for du -
ló ja al kal má ból idén is tar tot tak
Pá pán Gyu rátz-na po kat. A má -
jus 16-ai, Exa u di va sár na pi is ten -
tisz te le ten Pol gár di Sán dor es -
pe res hir det te az igét.

A gyü le ke zet egy ko ri lel ké szé ről el ne -
ve zett ál ta lá nos is ko lá ban a di á kok
pén te ken kü lön fé le ver se nye ken mér -
het ték össze tu dá su kat és ügyes sé gü -
ket, az ered mé nye kért já ró könyv ju -
tal ma kat pe dig a va sár nap dél előt ti is -
ten tisz te let ke re té ben ve het ték át a
győz te sek. A zsú fo lá sig meg telt temp -
lom ban a pá pai evan gé li kus di á kok is
szol gál tak – Jé zus szen ve dés tör té ne -
tét ad ták elő szín da rab for má já ban.

Az ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ta -
ná csa az év ele jén ala pí tot ta meg a

Brá der Sá mu el-dí jat. A név adó egy -
ko ron a vá ros te he tő sebb ipa ro sai kö -
zé tar to zott, és – csa lád tag ja i val
együtt – több ször jut ta tott ado má -
nyo kat a gyü le ke zet nek. Az el is me -
rést az a nyol ca dik osz tá lyos ta nu ló
kap ja, aki ta nul má nyi ered mé nye i vel
és kö zös ség épí tő te vé keny sé gé vel

ki emel ke dik tár sai kö zül. Az el ső
Brá der-dí jat – amely hez egy dísz ok -
le vél és hu szon öt ezer fo rint is jár –
Szücs Gá bor igaz ga tó ad ta át Kiss
Sza bi na 8. osz tá lyos evan gé li kus,
pá pai ta nu ló nak szin tén az ün ne pi is -
ten tisz te let ke re té ben.

g P. S.

Gyu rátz-ün nep Pá pán

A Lu ther Ki adó és a Liszt Fe renc Ze -
ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház ze ne
Tan szé ké nek ki adá sá ban, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház tá mo ga -
tá sá val je lent meg Ha fen scher Ká roly
(ifj.) ma gyar evan gé li kus vi szony -
lat ban hi ány pót ló li tur gi kai és li tur -
gia tör té ne ti mű ve. Az öt száz hat van
ol da las kö tet a Li tur gi ka cí met vi se -
li, ame lyet A ke resz tény is ten tisz te let
pro tes táns meg kö ze lí tés ben, öku me -
ni kus szel lem ben al cím pon to sít.

A bo rí tót az utol só va cso rát sa já -
to san áb rá zo ló osn ab rüc ki ol tár kép -
ről (1380) ké szült fel vé tel alap ján
Gal gó czi And rea ter vez te. Így a könyv
kül ső meg je le né se is ki fe je zi, hogy a
szer ző ál lás pont ja sze rint a ke resz -
tény is ten tisz te let csúcs pont ja a Mag -
num mys te ri um (9. rész cí me) – az
úr va cso ra.

Ez egye ne sen kö vet ke zik ab ból a
fel fo gá sá ból, hogy a li tur gia olyan
szent drá ma, ame lyet ha jól „ját -
szunk el”, ak kor az is ten tisz te le ten
nem csak „tör té nik va la mi”, ha nem
ma ga az is ten tisz te let vá lik tör té nés -
sé, il let ve – a szer ző sza vá val – „Is -
ten-ese ménnyé és Krisz tus-ese -
ménnyé”. Amely nek so rán – ugyan -
csak a szer ző sza vá val – „Is ten meg -
lá to gat ja, meg szó lít ja, te nye ré re ve -
szi az em bert”.

Az is ten tisz te let ha gyo má nyos fel -
épí té se en nek az ese mény nek az elő -
re ha la dá sát se gí ti. Az is ten tisz te let be -
ve ze tő je Is ten és a né pe kö zöt ti dia -
ló gus fel vé te le. Is ten meg szó lí tá sá ra
az em ber el ső vá la sza csak a bűn bá -
nat és a bűn val lás, a gyó nás sza va le -
het, amely re Is ten a fel ol do zás igé i vel
vá la szol. Ez után Is ten a fel ol va sott
szent írá si sza ka szok ból el hang zó és
élőszó ban hir de tett igé jé vel szól hoz -
zánk. Nem csak azért, hogy hi tün ket
nö vel je és erő sít se, és hit val lás ra
(Cre do) buz dít son, ha nem hogy így
ké szít sen fel a mag num mys te ri um, a
nagy ti tok meg ta pasz ta lá sá ra. Az úr -
va cso ra vé te le kor (Com mu nio) Krisz -
tus tes te és vé re ál tal – a ve le va ló leg -
ben ső sé ge sebb kö zös ség ben – ma ga
te szi szá munk ra át élt va ló ság gá „meg -
vál tá sunk tit kát”, hogy az ő ke reszt -
ha lá lá nak gyü möl cse ként – is mét a
szer zőt idéz ve – „mél tat lan sá gunk -
ban is el fo ga dot tak va gyunk”.

A szer ző ezért te kin ti pro tes tán -
sok szá má ra is iga zolt nak és el fo gad -
ha tó nak a li tur gi á ról a ke le ti és
nyu ga ti ha gyo mány ban egy aránt
őr zött fel fo gást: a li tur gia nem más,
mint el imád ko zott dog ma. És mint
ilyen, meg tar tó erő, mert – mi ként
két év ez red ta pasz ta la ta ta nú sít ja –
az egy ház ta ní tá sá ból a hí vők köz -
tu da tá ban csak az ma rad meg, amit
a li tur gi kus szö ve gek ün nep ről ün -
nep re, va sár nap ról va sár nap ra el is -
mé tel nek.

A ki lenc rész ből ál ló könyv az
Alap ve tés ben (1.) a li tur gia el mé le ti
irány za to kat tag lal ja. Majd Az is -
ten tisz te let rend je, al ko tó ele mei, for -
má ja (2.) cí mű rész ben csak nem
száz ol dal ter je de lem ben is mer te ti a
ke resz tény is ten tisz te let ha gyo má -
nyos fel épí té sét. Ezt az Egye te mes li -
tur gia tör té net (3.) kö ve ti, mely ben a
val lás tör té ne ti hát tér meg vi lá gí tá sa
után az is ten tisz te let ó- és új szö vet -
sé gi hát te rét tár ja fel, majd a ke resz -
tény ókor tól a hu sza dik szá zad meg -
úju lá si tö rek vé se i ig mu tat ja be az is -
ten tisz te let tör té ne tét.

Ezt a Ma gyar pro tes táns li tur gia -
tör té net (4.) fe je ze te kö ve ti, majd ko -
runk hoz ér kez ve Öku me ni kus át te -
kin tés (5.) cím alatt is mer te ti a je len -
leg hasz nált ró mai ka to li kus, re for má -
tus, evan gé li kus, or to dox és sza bad -
egy há zi is ten tisz te le ti for má kat.

A fe je zet vé gén a Li ma-li tur gia is -
mer te té se, illetve egy en nek alap ján
össze ál lí tott, úr va cso rát is tar tal ma -
zó öku me ni kus is ten tisz te le ti rend áll.
Ez után az Ün ne pek – egy há zi esz ten -
dő (6.) cí mű rész be ve ze tő jé ben Karl-
Hein rich Bi e ritz meg ál la pí tá sát idé -
zi: „Ahogy két ezer éves tör té nel me
alatt a ke resz tény ség a kü lön bö ző te -
rü le tek re épü le te ket ál lí tott, (…) úgy
épí tett »há zat az idő ben« is: az egy -
há zi esz ten dőt.” Majd több mint száz
ol dalt szen tel az en nek alap ján fel ve -
tett kér dé sek meg vá la szo lá sá ra: „Va -
jon tény leg az egy ház épí tet te ezt a há -
zat, vagy csak ő volt a fő vál lal ko zó, aki
so kak mun ká ját össze gez te, ko or di nál -
ta, hasz no sí tot ta? Volt-e a kül ső se gít -
ség mel lett fel ső ini ci a tí va, az az em -
be ri-e csu pán az épít mény, vagy va -
la mi több ről van szó? (…) Ki bír ja-e ez
az épü let a kö vet ke ző év szá za do kat is?
(…) Tar tó sak-e a meg újí tott ele mek és
pil lé rek? (…) Mi az idő, mi az ün nep,
ki cso da az ün nep lő em ber?”

A kö vet ke ző rész ben A li tur gia
sze mé lyi és tár gyi fel té te lei (7.) cím
alatt a lel kész ről, a lel ké szi szol gá lat
fel té te lé ről, az or di ná ci ó ról, majd a
kán tor, az egy ház fi és se gí tői, va la -
mint a lek to rok szol gá la tá ról ér te ke -
zik a szerző. Vé gül az is ten tisz te let
„tár gyi” fel té te le ként a temp lom ról
mint szak rá lis tér ről és be ren de zé se -
i ről ad tör té ne ti hossz met sze tet és fe -
le ke ze ti ke reszt met sze tet.

Az ezt kö ve tő Al kal mi és rend kí -
vü li is ten tisz te le tek (8.) cí mű rész –
mely a ke resz te lés, es ke tés, te me tés,
kon fir má ció tör té ne ti és fe le ke ze ti ki -
te kin tés sel tár gyalt rend jei mel lett az
ál dó, ava tó, szen te lő szol gá la tok ról,
a temp lom ban tar tott egy ház ze nei
hang ver se nyek ről és a mé dia ál tal
köz ve tí tett is ten tisz te le ti szol gá la -
tok ról szól – meg tö ri kis sé a könyv
ívét a mag num mys te ri um (9.) fe lé.
Ugyan ak kor ez a be so ro lás ki fe je zi,
hogy az „al kal mi és rend kí vü li is ten -
tisz te le tek” nem füg ge lé kei csu pán az
egy ház is ten tisz te le ti éle té nek, és
így a „mag num mys te ri um”, az úr va -
cso rá ban Krisz tus és a meg vál tot tak
közt lét re jö vő com mu nio is meg -
ma rad nem csak az is ten tisz te let, ha -
nem a ró la szó ló könyv te tő pont ján.

Kik for gat hat ják ha szon nal Ha fen -
scher Ká roly köny vét? Min de nek -
előtt azok, akik ta nul má nya ik so rán li -
tur gi ká val fog lal koz nak. De fel tét le nül
aján lott ol vas mány szol gá lat ban ál ló
lel ké szek nek, hit ok ta tók nak és kán to -
rok nak is. És min den is ten tisz te let re
já ró, az is ten tisz te le tet mé lyeb ben
ér te ni kí vá nó hí vő ke resz tény nek.

g Vég he lyi An tal

Hafenscher Károly: Liturgika – A
keresztény istentisztelet protestáns
megközelítésben, ökumenikus szellem -
ben. Luther Kiadó – Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Egyházzene
Tanszéke, Budapest, 2010. Ára 4900
forint.

Szent dráma
Ifj. Hafenscher Károly könyve a liturgiáról
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Bo csás suk elő re: nem ez a pa no rá ma -
ol dal lesz az egyszeri hír adás la punk -
ban a má jus 12–16. kö zött Mün chen -
ben le zaj lott 2. öku me ni kus egy há zi
na pok ról. De nem is a szer kesz tőé az
el ső szó, hi szen je len szá munk 3. ol -
da lá nak Ég tá jo ló ro va tá ban Fa bi ny Ta -
más kül ügye kért is fe le lős püs pök

át fo gó össze fog la ló ját ad ja e mint egy
há rom száz ezer ke resz tényt meg moz -
ga tó né met or szá gi ta lál ko zó nak. 

Mi u tán né mely szer zőnk lap zár -
tánk kor még ha za sem ér ke zett a
múlt va sár nap zá rult Kirchen tag ról (2.
Öku me nis cher Kirchen tag volt a ren -
dez vény hi va ta los né met el ne ve zé se), a
szom szé dos ha sá bo kon fő ként a ma -
gyar vo nat ko zá sú „tör té né se ket” igye -
kez tünk do ku men tál ni. El fo gult sá -
gun kat men ti, hogy a mint egy négy -
ezer kül föl di de le gá tus so rá ban a 740
fős ma gyar öku me ni kus csa pat volt az
ötö dik leg né pe sebb kül dött ség. (És ak -
kor még nem is szól tunk a hi va ta lo san
nem re giszt rált, il let ve az or szá gunk
ha tá ra in túl ról Mün chen be se reg lett
ma gyar aj kú ke resz té nyek ről.)

A hi te les sta tisz ti kai ada tok ról
egyéb ként szin tén ér te sül het tünk

ma gyar nyel ven is, mert a kül föl di
ven dé gek ré szé re szer da ko ra dél után
tar tott „meg nyi tót” kö ve tő en – Gö -
rög Ti bor feb ru ár óta Ber lin ben élő
evan gé li kus lel kész sze mé lyé ben – a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) ko ráb bi
fő tit ká ra tá jé koz tat ta a mint egy há -

rom ezer prog ra mot tar tal ma zó 720
ol da las mű sor fü zet át ol va sá sá ba be -
le fá radt ma gyar cso por tot…

g T. Pin tér Ká roly

8 e 2010. május 23. Evangélikus Életpanoráma

2. ökumenikus egyházi napok  –
K IRC HENTAG 2010

München – magyarokkal

Tel je sen meg töl töt ték a bel vá ro si St.
Mic ha els je zsu i ta temp lo mot azok a
lá to ga tók, akik pén tek dél után az Er -
dő Pé ter bí bo ros ál tal ce leb rált mi sén
vet tek részt. Az esz ter go mi ér sek az
Eu ró pai Püs pö ki Kon fe ren ci ák Ta ná -
csá nak el nö ke ként volt ün ne pi szó -
no ka is a Nem ze tek is ten tisz te le te el -
ne ve zé sű al ka lom nak. 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia tag jai kö zül a kül föl di ma gya -
rok lel ki pász to ri gon do zá sá ért fe le -
lős püs pök, Cser há ti Fe renc is köz re -
mű kö dött a li tur gi á ban, mely nek so -
rán né met, cseh, ma gyar, spa nyol,

A má so dik öku me ni kus egy há zi na -
pok szer dai nyi tó is ten tisz te le te után
va ló di fesz ti vál han gu lat ural ko dott el
a vá ro son. Ez volt a Ta lál ko zá sok es -
té je (Abend der Be geg nung). Több ut -
ca hosszan so ra koz tak a ke resz tény
egye sü le tek, in téz mé nyek, gyü le ke -
ze tek és né pek sát rai, itt-ott szín pa -
dok kal, pó di u mok kal ki egé szül ve.
A kö zös ba jor–ma gyar sá tor a Her -

zog-Wil helm-Straßén ka pott he lyet,
nem messze a Ma gyar Ka to li kus
Misszió sát rá tól. A kö zel ben lé vő
szín pa don lé pett fel a pé csi gos pel -
kó rus és a mün che ni ma gyar re for -
má tus gyü le ke zet tánc együt te se is. 

Bár a ma gya ros éte lek fő zé se –
szer ve zé si prob lé mák mi att – csak
kis sé meg kés ve kez dőd he tett, a mé -
re tes ada gok an nál se be sebb tem pó -
ban fogy tak. A han gu lat fo ko zá sá ról
a hely szín re Ba la ton szár szó ról ér ke -
zett Végh Sza bolcs, il let ve a csö mö -
ri Ku lich fi vé rek gon dos kod tak, akik
pil la na to kon be lül fer ge te ges tánc -
ház han gu la tot va rá zsol tak az ut cá ra.
Az ar ra sé tá lók több sé ge nem tu dott
el len áll ni az in vi tá lás nak, és ha ma ro -
san ma gyar, né met, hol land és ki tud -
ja, még mi lyen ná ció rop ta együtt a
tán cot az er dé lyi dal la mok ra.

A Pécs ről ér ke zett fő ző csa pat
pén te ken a mün che ni „Ül lői úton”,

a Ba jor Tar to má nyi Evan gé li kus
Egy ház köz pont já ban volt hi va ta los
több kon dér mar ha pör költ, ma jo -
rán nás csir ke és né hány száz pa la -
csin ta el ké szí té sé re, ez zel ün ne pel -

ve a szerteágazó ba jor–ma gyar evan -
 gé li kus kap cso la tot. Az ud var ra esz -
ká bált szín pad kul tu rá lis prog ram -
já ban a Smi dé li usz Gá bor ve zet te
bu da pes ti Cre do együt tes kon cert je
ka pott he lyet, de egy szín pad-át ren -
de zé si szü ne tet ki hasz nál va Ku lich
Gá bor is fe let tébb si ke res tánc is ko -
lát „nyi tott”. 

Mi vel az újab ban Bó ra Ka ta lin ne -

vét viselő Meiss ner-straßei egy há zi
köz pont sza bad té ri szín pa dán a pé -
csi gos pelkó rus nem volt mű so ron,
tag jai fog ták ma gu kat, és el men tek
Mün chen egyik sé tá ló ut cá já ba, a
Ka u fin ger stras sé ra, ahol ut cai hang -
ver senyt rög tö nöz tek. Nem so ká ra je -
len tős so ka ság vet te kö rül a több
nyel ven ének lő együt test. A fe szes
rit mus ke ve se ket „ha gyott nyug ton”,
így ha tal mas kört for mál va együtt
tán col tak a gos pe le sek kel. „Kik ezek?
Hon nan jöt tek?” – fo gal ma zó dott
meg töb bek ben a kér dés. Jó volt
mon da ni a vá laszt: „Ma gyar or szág -
ról, az evan gé li kus de le gá ció tag jai
va gyunk!”

A kó rus szom ba ton a ven dég lá tó
sch ro ben ha us eni gyü le ke zet ben
adott kon cer tet, amit is mét ma gya -
ros va cso ra, jó ízű be szél ge té sek és
egy kis mu la to zás kö ve tett. Más nap
reg gel a sch ro ben ha us eni ek és a ma -

gya rok ab ban a re mény ség ben bú -
csúz tak el egy más tól, hogy az együtt
töl tött na pok nak biz to san lesz foly -
ta tá sa. Kö zöt tünk – és ben nünk.

g Dr. Sra mó And rás

Hon fi tár sa ink az ut cán

A Kirchen tag ha tal mas. A le nyű gö -
ző mé re tek nem csak a bel vá ros ban
fel ál lí tott szín pa dok ra ér ten dők, ha -
nem a Mes se (vá sár vá ros) te rü le tén
lé vő ki ál lí tó te rü let re is, az egy há zi na -
pok ra igény be vett csar no kok ugyan -
is pon to san egy met ró meg ál ló nyi
tá vol sá got hi dalnak át. Ek ko ra tér ben
kel lett a kü lön bö ző ke resz tény szer -
ve ze tek nek meg ta lál ni uk a mód ját
an nak, ho gyan kelt sék fel ma guk
iránt a lá to ga tók ér dek lő dé sét, akik -
nek si e tő sen is vagy tíz per cük be telt,
míg a nyu ga ti A1-es csar nok tól el ér -
tek a ke le ti A6-osig.

Az egyik leg ked vel tebb hely szín
azon ban még iscsak a B2-es épü let
volt, amely va ló já ban csak né hány –
kék sző nyeg fo lyó val össze kap csolt –
oá zis ból állt. A szik la de ko rá ci ók és a
va ló di pál mák kö zött nem csak pi he -
nés re nyílt le he tő ség, de az öt let gaz -
dák gon dol ko dás ra is kész tet tek.

A kí sér tés oá zi sá ban pél dá ul szé -
les pa pír csí kok vár ták azo kat, akik
meg akar ták osz ta ni a töb bi ek kel a
lá tá su kat ar ról, hogy mi a kí sér tés.
A „cso ko lá dé”, a „szerelem” és az „új
iP ho ne” mel lett to vább gon dol ha tó
vá la szo kat is őriz tek a hosszú sza -
la gok: „kér dés: mi te szi a kí sér tést
kí sér tés sé?”, „a bi zal mat hát ra hagy -
ni”, „szo ron ga ni, mi előtt fel adunk
va la mit”, „el ér ni az em ber sé günk ha -
tá rá ra”…

Akik nek nem adott ele gen dő pi he -
né si le he tő sé get a „ká vé há zi” oá zis,
fel ke res het ték a hall ga tás he lyét,
ahol a ma gas szik la fa lak kal kör be vett,
nagy bel ső tér ben töb ben szun dí tot -
tak is egyet a vá sá ri for ga tag pe re -
mén. És mi előtt az ol va só azt gon dol -
ná, hogy csak a la zí tás és a szó ra ko -
zás cél ja it szol gál ták a pál ma li ge tek,
tud ni kell, hogy az imád ság és a
mun ka oá zi sá ban a lel ki fel töl tő -
dés re vá gyók is meg ta lál hat ták a he -
lyü ket.

g NB

Mi a kí sér tés?

Dr. Görög Tibor

Dr. Erdő Péter

A Credo együttes

Erdélyi dallamok a Her zog-Wil helm-Straßén
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Egy há zak ki sebb ség ben

Ki sebb sé gi egy há zak az öku me né ben cím mel ke rült sor pó di um be szél ge tés -
re má jus 15-én dél előtt a Mün che ni Re for má tus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter -
mé ben, ame lyen – érin tett ként – dr. Ch ri stoph Kle in, a Ro má ni ai Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Egy ház püs pö ke és Da ni e le Gar ro ne pro fesszor, a ró mai
val dens teo ló gi ai fa kul tás dé kán ja fej tet te ki gon do la ta it. A Kirchen tag egyik
leg iz gal ma sabb prog ram já nak bi zo nyult együtt lé ten a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke mon dott zár szót. Az Eu ró pai Re -
for má tus Egy há zak Kö zös sé gé nek el nö ki tisz tét is be töl tő dr. Bölcs kei Gusz -
táv ki emel te: fon tos, hogy a na gyobb és a ki sebb egy há zak köl csö nö sen el -
is mer jék egy mást, mert csak így van esély ar ra, hogy – kö zös ál lás pon tot ki -
ala kít va – együtt emel hes sék fel hang ju kat a mind in kább sze ku la ri zá ló dó Eu -
ró pá ban. (A pé csi re for má tus kol lé gi um kó ru sá nak köz re mű kö dé sé vel zaj lott
ren dez vé nyen el hang zot tak ra la punk kö vet ke ző szá má ban még vissza té rünk.)

g A. M.

Evangélikus Élet 2010. május 23. f 9panoráma

„Hogy reménységetek legyen...”

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
or szá gos fel ügye lő je is részt ve vő je volt
a Szo li da ri tás Eu ró pá ban – vágy
vagy va ló ság? cí met vi se lő pó di um -
be szél ge tés nek, me lyen az eu ró pai
pol gá rok kö zöt ti, il let ve a gaz dag és
a sze gény ál la mok kö zöt ti szo li da ri -
tás kér dé sei ke rül tek te rí ték re.

A gö rög vál ság meg ol dá sá ban va -
ló né met sze rep vál la lás mi att fe let tébb
ér zé keny té mával kapcsolatban Prőh -
le Ger gely – egye bek mel lett – hang -
sú lyoz ta, hogy az egy há zak fel ada ta
a tár sa da lom nak a szo li da ri tás irá nyá -
ba va ló te rel ge té se. A ci vil ben is mét
ve ze tő dip lo má ci ai tiszt ség re fel kért
volt ber li ni nagy kö ve tünk több fel szó -
la lá sá ban is hang sú lyoz ta to váb bá
az egy há zak sze re pét ab ban, hogy a
tár sa da lom ban az in teg rá ció és az
egy más irán ti fe le lős ség kép vi se lői le -

gye nek. Vé le mé nye sze rint egész Ke -
let-Kö zép-Eu ró pá ra jel lem ző, hogy az
egy há zak ál tal gya ko rolt szo li da ri tás
a po li ti ká ban ke vés sé je le nik meg.

Prőh le Ger gely el mond ta, hogy a
Ma gyar or szá gon elő tér ben ál ló, a
ro ma la kos ság gal kap cso la tos kér dés -
kör nem csak po li ti kai, ha nem alap -
ve tő en szo ci á lis prob lé ma. A kö -
zön ség so ra i ból ér ke ző, a szél ső jobb
po li ti kai elő re tö ré sét fir ta tó kér dés -
re vá la szol va az or szá gos fel ügye lő
meg je gyez te: a né met mé dia fél re ér ti
a hely ze tet. A szél ső jobb ol dal meg -
nö ve ke dett itt ho ni nép sze rű sé gé -
nek meg van a ma ga kü lön hát te re, és
töb bek kö zött épp a meg ol dat lan
szo ci á lis prob lé mák ra, il let ve a szo -
li da ri tás irán ti kész ség hi á nyá ra ve -
zet he tő vissza. 

g – ada mi –

Szo li da ri tás: vágy vagy valóság?

Több mint egy órá val a kez dés előtt
egy kar ton do bo zon ku por gunk a
ha tal mas csar nok né ző te rén: a két
teo ló gus óri ás, a ka to li kus Hans Küng
és a lu the rá nus Jür gen Molt mann
öku me né ről szó ló be szél ge té sé re vá -
runk. Könnyű ne kem, hi szen egye te -

mis ta ként so ha sem je lent gon dot a
vá ra ko zá s, elő ve szem a jegy ze te i -
met és ta nu lok. Mel let tem egy idő -
sebb hölgy ül – a nagy ma mám le het -
ne –, ke zé ben se be sen csat tog a kö -
tő tű. El mo so lyo dom, és ahogy kö rül -
né zek, tu da to sul ben nem, hogy a
né ző té ren dön tő több sé gé ben idő -
seb bek ül nek.

A hosszú vá ra ko zás után el kez dő -
dik a vi ta. A be szél ge tés alatt ne kem
a tol lam ser ceg, ahogy jegy ze te lek,
mel let tem a kö tő tű csat tog, lel kes
mun ká val ké szül egy las san már fel -
is mer he tő, vas tag zok ni.

Ez után nyílt meg a sze mem ar ra,
hogy a kü lön bö ző prog ra mo kon a
részt ve vők élet ko rát is fi gyel jem egy
ki csit. A ma gyar úgy gon dol ná, hogy
egy ilyen ha tal mas, oly kor-oly kor in -
kább fesz ti vál ba haj ló ren dez vényt in -
kább a fi a ta lok moz gat nak; ez ta lán a
könnyű ze nei ren dez vé nyek re igaz is
volt. Az elő adá so kon, teo ló gi ai dis pu -
tá kon a fő haj tó erőt vi szont a nyug -
dí jas kor osz tály ad ta: ott vol tak, kér -
dez tek, hoz zá szól tak, ér té kel tek. Le -
he tett ta nul ni tő lük, fel néz ni rá juk.

Mek ko ra ál dás az a nem ze dék,
amely nek tag jai nyug dí jas éve i ket
az zal töl tik, hogy a hi tük és egy há zuk
dol ga i ról be szél ges se nek, vi tat koz za -
nak és ta nul ja nak! Szá mom ra a
Kirchen tag ta lán leg na gyobb aján dé -
ka an nak fel is me ré se volt, hogy
mennyi re szük sé günk van az idő sebb
ge ne rá ci ó ra.

Mi köz ben Ma gyar or szá gon egy há -
za ink kín ke ser ve sen pró bál ják meg -
nyer ni a fi a ta lo kat a ki ha ló gyü le ke -
ze tek ben, va jon elég időt és ener gi -
át for dí ta nak-e az idő sek re? És leg fő -
képp: va jon ki hasz nál ják-e azt a ha -
tal mas le he tő sé get, amely eb ben a
kor osz tály ban rej lik? Is te né le gyen a
di cső ség az idő se in kért! 

g Dull Krisz ti na

Nem ze dék ről
nem ze dék re

– Vál lalt szol gá la tot is itt Né met -
or szág ban, avagy – a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
el nö ke ként – „csu pán” meg fi gye lő -
ként vesz részt a 2. öku me ni kus egy -
há zi na po kon? – kér dez tük D. Sze bik
Im re nyu gal ma zott evan gé li kus püs -
pök től, aki vel több íz ben is össze fu -
tot tunk a mün che ni Kirchen ta gon…

– A ma gyar evan gé li ku sok ta lán
leg né pe sebb cso port ja a Kirchen -
tag ide je alatt a sch ro ben ha us eni ek
ven dég sze re te tét él ve zi, amely vá ros
egy ház köz sé ge im már nem is egy
ma gyar evan gé li kus kö zös ség gel ápol
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tot. Kö -
zös al kal ma in kon több íz ben is szol -
gá lok most ná luk, a mün che ni prog -
ra mo kon azon ban va ló ban meg fi gye -
lő ként ve szek részt.

– Kis sé bul vá ros stí lus ban a kö vet -
ke ző kér dés lo gi ku san így hang zik: mit
si ke rült ez idá ig meg fi gyel nie?

– Még nem ért vé get a ta lál ko zó, de
két do log két ség kí vül fel tűnt. Az egyik,
hogy no ha a Kirchen tag öku me ni kus
nyi tott sá ga el vi leg min den ke resz -
tény fe le ke zet re ki ter jed, ka to li kus
test vé re ink leg in kább ve lünk, evan gé -
li ku sok kal vál lal nak kö zös sé get… Igen
ér de kes az or to do x fe le ke zet vi szo nyu -
lá sa a test vér egy há zak hoz – ők ugyan is
még a ró mai ka to li ku sok hoz is fenn -
tar tás sal kö ze led nek…

– Ta lán még a meg hí vott elő adó -
kat is meg lep te, mi lyen élénk fi gye lem
övez te a ki sebb ség ben élő pro tes táns
egy há zak öku me né ben ját szott sze re -
pé ről ren de zett fó ru mot…

– Lát nunk kell, hogy bár a pro tes -
táns egy há zak igye kez nek szo ro -
sabb ra fűz ni kap cso la ta i kat, hí ve ik
szá ma Eu ró pá ban szin te min de nütt
csök ke nő ten den ci át mu tat. De tud -
nunk kell azt is, hogy az egy ház ere -
jét nem a lé lek szám ad ja, ha nem a
Lé lek és az eb ből táp lál ko zó szol gá -
lat. Is ten a ki csiny nyá jat is tud ja hasz -
nál ni, és kü lö nö sen így pün kösd
előtt tu da to sít hat juk bát ran azt is,
hogy nem csak lé lek szám csök ke nés -
ről, ha nem -nö ve ke dés ről is tud az
egy ház tör té net. 

g TPK

Vil lám in ter jú a
ME ÖT-el nök kel

Nóé négy élet sza ka szát vet te gór cső
alá 1Mó zes 9,8–17 alap ján tar tott bib -
lia ta nul má nyá ban dr. Fa bi ny Ta -
más, aki má jus 13-án a reg ge li áhí ta -
tok egyik pa ti nás hely szí nén, a ré gi
vá ros há za dísz ter mé ben szólt a
mint egy két száz fős gyü le ke zet hez.
(A ké sőb bi ek ben la punk ban is kö zöl -
ni ter ve zett elő adás szö ve gét az in ter -
net-hoz zá fé rés sel ren del ke zők már
most el ol vas hat ják az evan ge li kus.hu
por tá lon.)

g Bölcs föl di And rás fel vé te le

len gyel, szlo vén, szlo vák, olasz, vi et -
na mi, por tu gál, ko re ai, arám, uk -
rán, kí nai, ro mán és an gol nyel ven is
el han goz tak kö nyör gé sek. 

Pré di ká ci ó já ban Er dő Pé ter azt
emel te ki, hogy a Szent lé lek a kü lön -
bö ző sé ge ken ke resz tül te remt egy sé -
get. A Lk 16,1–13 ige ver sek hez hoz -
zá fűz te to váb bá, hogy mi ként a ta -
pasz talt ha lász, Pé ter meg bí zott Jé -
zus ban, és új ra ki ve tet te há ló ját, ne -
künk sem sza bad ab ban a hit ben rin -
gat ni ma gun kat, hogy az egy ház épí -
té sé hez ele gen dő a szak ér tel münk.

g Lu kács Ga bi fel vé te le

D. Szebik Imre

Dr. Bölcskei Gusztáv
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Deutsche Anlage Redakteur:
Holger Manke

Es sind ver schie de ne Ga ben; aber es
ist ein Geist. Und es sind ver schie de -
ne Äm ter; aber es ist ein Herr. Und es
sind ver schie de ne Kräf te; aber es ist
ein Gott, der da wirkt al les in al len.
Und wenn ein Glied lei det, so lei den
al le Glie der mit, und wenn ein Glied
ge ehrt wird, so freu en sich al le Glie -
der mit. Ihr aber seid der Leib Chri -
sti und je der von euch ein Glied. (1 Ko -
rin ther 12, 4–6 und 26–27)

Pfing sten ist das Fest
der Ga ben und Be ga -
bun gen, der Ta len te
und Cha ris men. Das ei -
gent li che Pfingst wun -
der ist es, dass ein fa che
Män ner und Frau en,
wie et wa die Jün ger Je -
su, die ein fa che Fi scher
wa ren, nun plötz lich
öf fent lich Zeug nis ab le -
gen, pre di gen und die
Auf er ste hung ih res
Herrn in vie len Spra -
chen ver kün di gen oder
von Men schen in vie len
Spra chen ver stan den
wer den.

Wir le ben in Süd afri -
ka in ei nem Land mit
elf offi zi el len Spra chen,
wo bei mit Aus nah me
des Eng li schen (und Afri kaan sen),
kei ne der vie len eu ro päi sche Spra -
chen als sol che an er kannt wird (auch
nicht Deutsch). Un ser Land ist auf -
ge teilt in vie le De no mi na tio nen,
Chri sten ge mein schaf ten und un ab -
hän gi ge Kir chen. Die Zahl der „Afri -
ka ni schen Un ab hän gi gen/In iti ier -
ten Kir chen“ wird in Süd afri ka al lei -
ne auf et wa 6.000 ge schätzt. Die
Men schen die ses Lan des sind nicht
nur ei ne Re gen bo gen na ti on, wie der
ehe ma li ge an gli ka ni sche Erz bi schof
Des mond Tu tu sie be schrieb, son -
dern sie ha ben auch täg lich das
Pfingst wun der des Mit ein an ders der
ver schie de nen Spra chen und Kul tu -
ren zum Ver ständ nis nö tig. In ei ner
Zeit, in der Angst und Ag gres sio nen,
Kri mi na li tät und Kor rup ti on, Sta gna -
ti on und sinn lo ses Ster ben an der Ta -
ges u n ord nung sind, ist die pfingst li -
che Ver heißung des Trö sters und
Frie dens brin gers von ent schei den der
Be deu tung.

Da zu ge hört das von Pau lus be leg -
te Bild von dem Leib mit sei nen vie -

len Glie dern. Je des Glied ist vom an -
de ren ab hän gig, so wohl in der Eh rer -
wei sung wie im Lei den. Der Stolz
über die Er run gen schaf ten ei nes
Glie des wirkt sich auf den gan zen
Leib aus, wie auch der Schmerz,
wenn wie der ein Glied der heim tücki -
schen HIV Er kran kung er le gen ist.

Oben sind zwei Bil der ab ge druckt
(aus A. Pri or & F. Lo bin ger, De ve lo -
ping Sha red Mi ni stry, Lum ko 1983).

In dem er sten (links)
se hen wir, wie ei ne Viel -
zahl von Ak ti vi tä ten
und Ga ben be son ders
in un se rem Land aus ge -
übt wer den: Be su che
am Kran ken bett und
im Ge fäng nis, ge mein -
sa mes Sin gen und Be -
ten, und so gar Trak tor -
fah ren (ganz oben),
dann Mau ern, Sin gen,
Lob prei sen, Leh ren und
Pflan zen (in der Mit -
te), bis hin zur Ge mein -
schaft und zum Ge bet
am To ten bett (ganz un -
ten). Wir den ken un -
will kür lich an das, was
wir den All er ge ring sten
der Ge schwi ster des

Her ren an tun oder nicht er wei sen
(Mat thä us 25, 31–46). Im zwei ten Bild
(rechts) wer den die se Ga ben und
Ak tio nen be haup tet von dem einen,
Chri stus, und sind um rahmt von
sei nem Leib. Mit Pfing sten gibt es
ver schie de ne Ga ben, Äm ter und
Kräf te aber es ist der ei ne Leib des
drei ei ni gen Got tes, Gott Va ter, Sohn
und Geist. Er ist nicht ab ge grenzt,
denn die ser Leib er scheint uns im
Glau ben und in der Hoff nung ver -
brei tet über die gan ze Welt.

Und so sei uns hier in Süd afri ka
und dort im Osten Eu ro pas ein ge -
seg ne tes Pfing sten ge schenkt, ein
Fest der vie len Ga ben in der Ge mein -
schaft und zum Nut zen al ler.

Ge bet: O komm, du Geist der
Ga ben und lass uns die se zum Auf -
bau dei ner Kir che in der gan zen
Welt er le ben, er fah ren und wei ter ge -
ben. Amen.

g Ge org Scri ba

Pa stor in Pie ter ma ritz burg

Pfing sten in Süd afri ka
Das Fest der vie len Ga benAm Pfingst fest fei ern wir den Ge -

burts tag der einen christ li chen Kir -
che, das Fest des einen Hei li gen
Gei stes. Zu Pfing sten blicken wir
nicht nur auf die Ur sprün ge der
Kir che zu rück, son dern wis sen uns
auch in be son de rer Wei se mit der
Chri sten heit welt weit ver bun den.

Die „welt wei te Chri sten heit“ ist ein
schö ner Aus druck, der ei nem bis wei -
len leicht über die Lip pen kommt.
Doch zu oft bleibt all zu sche men haft,
wie sich christ li ches – ger ne auch
ganz kon kret: lu the ri sches – Le ben

in vie len tau send Ki lo me tern Ent fer -
nung ge stal tet. In wel chem so zia len,
po li ti schen, ge sell schaft li chen Kli ma
wird im Jahr 2010 das Pfingst fest ge -
fei ert? Und wel che Freu den und
Sor gen ha ben un se re Schwe stern
und Brü der im Herrn, die weit ent -
fernt le ben?

Pfing sten be deu tet für mich auch,
den Blick aus den hei mi schen in ter -
nen Le bens kon tex ten zu er he ben,
den Ho ri zont zu wei ten und in die
Fer ne zu blicken.

Zu ei nem sol chen pfingst li chen

Weit blick möch te ich Sie, lie be Le -
ser, ein la den. Probst Man fred Brock -
mann aus dem rus si schen Wla di wo -
stok und Pa stor Ge org Scri ba aus
dem süd afri ka ni schen Pie ter ma ritz -
burg ge wäh ren uns einen Ein blick in
das Pfingst fest vor dem Lo kal ko lo rit
ih rer Län der und Ge mein den. Bei den
gilt mein und un ser herz lich ster
Dank!

Ein ge seg ne tes Pfingst fest in Süd -
afri ka, Rus sland, Un garn – und über -
all auf der Welt!

g Hol ger Man ke

Zum Ge leit

Lie be Brü der und Schwe stern in
Un garn!

Was Pfing sten ist, das wisst Ihr.
Aber wisst Ihr auch, wo Wla di wo stok
liegt? Das wis sen viel leicht nur Ei sen -
bahn fans: Wla di wo stok ist die End -
sta ti on der Trans si bi ri schen Ma gi -
stra le, der wohl größten Ei sen bahn -
li nie der Welt. Die Stadt ist ein Ha -
fen am Ja pa ni schen Meer, al so am
Pa zi fik, wun der schön auf Ber gen
und an Fjor den ge le gen. Sie wur de
1860 ge grün det un ter maß geb li cher
Be tei li gung von Lu the r a nern, die
hier als Gou ver neu re, Ad mi ra le,
Kaufleu te, Ärz te, Leh rer und For -
scher das Ge sicht der Stadt sehr ge -
prägt ha ben. Des halb ist auch die lu -
the ri sche Pau lus kir che die äl te ste
Kir che von Wla di wo stok.
Das al les ging mit dem er -
sten Welt krieg und der rus -
si schen Re vo lu ti on zu En de.
Der letz te Pa stor, Wol de -
mar Reich wald, wur de 1935
de por tiert und ver schwand,
die Pau lus kir che wur de Ma -
tro senklub, dann Ki no und
schließ lich Mu se um der rus -
si schen Pa zi fik kriegs flot te.
Das war sie auch noch, als
ich im Mai 1992 hier her -
kam und die Ge mein de neu
grün de te. Erst am 16. Sep tem ber
1997 be ka men wir die Kir che zu rück.

Was aber hat das al les mit Pfing -
sten zu tun? Nun, Pfing sten ist der
Ge burts tag der Kir che: die Aus -
gießung des Hei li gen Gei stes, von der
wir im Pre digt text zu Pfing sten le sen,
führ te Men schen aus ver schie de nen
Völ kern und Spra chen un ter der
Pre digt des Pe trus zu sam men. Seit -
dem gibt es durch al le ver schie de nen
Völ ker und Spra chen hin durch die ei -
ne hei li ge christ li che Kir che.

Als ich Mai 1992 hier her kam, wa -
ren wir auch al le sehr ver schie de ne,
ja ver ein zel te Men schen, so gar mit
ver schie de nen Spra chen – Rus sland
ist ja im mer ein Viel völ ker staat ge we -
sen –, und zu sam men ge fun den hat -
ten wir noch längst nicht. Aber da
stand die Kir che mit ten in der Stadt
– und da war ein Be wusst sein: hier
gab es ein mal ei ne lu the ri sche Ge -
mein de. Und da war ein Pa stor aus
Deutsch land ge kom men, der hier ar -
bei ten woll te. Das al les brach te doch
et wa 50 Men schen da zu, sich am
Sonn tag Ex au di, 31. Mai 1992, vor der
Pau lus kir che zu ver sam meln und

dort mit mir einen Got tes dienst zu
fei ern. Und seit dem exi stiert die
Pau lus ge mein de wie der.

Frei lich, das ist nun nicht der Ge -
burts tag der christ li chen Kir che, das
ist aber der Ge burts tag un se rer Ge -
mein de, ih re Wie der ge burt nach 57
Jah ren To des schlaf. Wir fei ern un se -
ren Ge burts tag je des Jahr am Sonn -
tag Ex au di, und einen Sonn tag spä -
ter fei ern wir den Ge burts tag der
welt wei ten christ li chen Kir che, denn
Ex au di ist ja der letz te Sonn tag vor
Pfing sten.

Den Ge burts tag un se rer Ge mein de
fei ern wir in un se rer Pau lus kir che,
aber zum Ge burts tag der Kir che Je su
Chri sti ge hen wir je des Jahr ans of fe -
ne Meer, an den Pa zi fik und fei ern dort.

Was be wegt uns denn zu Pfing -
sten? Ge ra de ei ne Wo che zu vor ha -
ben wir den Ge burts tag un se rer Ge -
mein de ge fei ert. Wir ha ben uns wie -
der das Pho to der 50 Men schen an -
ge schaut, die sich am Sonn tag Ex au -
di 1997 vor der Pau lus kir che ver sam -
melt hat ten, und wir müs sen sa gen:
Kei ner von ih nen ist mehr bei uns!
Der und der ist ge stor ben, der ist so -
gar er schos sen wor den, der und der
ist ein fach ver schwun den, die mei sten
aber sind ein fach weg ge zo gen, so gar
aus ge wan dert, meist zu rück nach
Deutsch land, von wo ih re Vor fah ren
vor mehr als 250 Jah ren und noch viel
frü her in die ses Land ka men. Das ist
ein Zei chen der schwie ri gen, un si che -
ren La ge in die sem Land.

Das Le ben ist hart. Die Men schen
wer den mü de, sie sind über ar bei tet,
um sich den Stan dard lei sten zu
kön nen, der über all pro pa giert wird,
oder um ein fach ih re Fa mi li en zu er -
näh ren. Auf die Mü dig keit folgt Er -
schöp fung und Ent täu schung, und
dann wer den die Men schen ein fach
bö se, sagt mei ne Frau. Un se re Kir che
steht da mit ten drin: Sie ist ei ne In -

sel der Mensch lich keit in mit ten ei -
nes Mee res von har tem, all täg li chen
Kampf da draußen. Das ist sie al lein
schon durch ih re La ge im Zen trum
der Stadt. Oft kom men Men schen
von der Straße her ein und ge nießen
ein fach die sen schö nen Raum.
Schön heit hat in Rus sland einen Er -
lö sungs wert, weil man – wie Do sto -
jew skij sag te – ge ra de in die sem
Land so deut lich er fährt, wie schnell
al les häs slich wird. In Rus sland ist der
Mensch be son ders nackt vor Gott.
Das macht den Reiz der rus si schen
Li te ra tur aus, das zeigt auch Rus -
slands re li gi öse Be ga bung, die aber
auch leicht in Aber glau ben und Sek -
tie re rei über geht. Die lu the ri sche
Kir che hat da ei ne wich ti ge, ge ra de -

zu „auf klä re ri sche“ Mis si -
on. Mit un se rer Bil dungs ar -
beit, So zi al ar beit und Mu sik
zie hen wir ge ra de Men schen
an, die das ei ge ne Den ken
lie ben. Aber oft sind wir am
Ran de un se rer Kräf te. Da
bin ich froh über je den, der
in die sem Land der Be ga -
bung zur De pres si on nicht
nur klagt, son dern steht und
mit an packt.

Ja, wir brau chen Men -
schen, die fest ste hen. Wir

brau chen auch Geld. Wir brau chen
vor al lem Glau ben. Aber da zu wer -
den wir in die sem Land er zo gen: ent -
we der sich hän gen las sen oder ab hau -
en oder glau ben und blei ben.

Und das sind die Ge dan ken, die
uns zu Pfing sten be we gen: Der Geist
Got tes führt Men schen zu sam men,
und er gibt Mut. Kei ner der Grün -
dungs vä ter und -müt ter von vor 18
Jah ren ist mehr da, und doch lebt
und wächst die Ge mein de. Und es
gibt in zwi schen vie le Men schen, die
fest ste hen und blei ben: Vor ei ni ger
Zeit ha be ich ei ne treue al te Frau un -
se re Ge mein de be er digt und da -
nach ih re En ke lin kon fir miert und ih -
re Ur en ke lin ge tauft: vier Ge ne ra tio -
nen in un se rer doch noch jun gen Ge -
mein de! Wenn das nicht ein Zei chen
des Se gens und der Wie der ge burt ist!
Pfing sten – Ge burts tag auch un se rer
Kir che und Ge mein de.

g Man fred Brock mann

Pa stor an der Pau lus kir che zu Wla -
di wo stok, Propst des Rus si schen Fer -
nen Ostens

Pfing sten in Wla di wo stok
In sel der Mensch lich keit im all täg li chen Kampf
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„Nem ha ta lom mal és nem erőszak kal,
ha nem az én lel kem mel! – mond ja a
Se re gek Ura.” (Zak 4,6)

Pi ros pün kösd he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li s he ti igéi a Szent lé lek ki -
töl te té sé ről és mun ká já ról tu dó sí ta -
nak. Is ten ad Szent lel ket aján dé kul –
ma is! „Én a lel ke met adom be lé tek –
ezt mond ja az Úr –, és azt cse lek -
szem, hogy az én tör vé nye i met meg -
őriz zé tek és be tölt sé tek.” (Ez 36,27;
LK) Jé zus az igaz ság Lel két ígé ri: „A
Párt fo gó pe dig, a Szent lé lek, akit az én
ne vem ben küld az Atya, ő ta nít majd
meg ti te ket min den re…” (Jn 14,26) „A
Szent lé lek ről az kell ta ní ta nunk, hogy
Vi gasz ta ló. Ez a mód sze re, tisz te,
tu laj don sá ga; 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.” (Lu ther)
Öt ven nap pal hús vét után „el jött a
pün kösd nap ja, (…) és hir te len ha tal -
mas szél ro ham hoz ha son ló zú gás tá -
madt az ég ből… Majd va la mi láng -
nyel vek (ket tős tü zes nyel vek; Ká ro -
li) je len tek meg előt tük, ame lyek szét -
osz lot tak, és le száll tak mind egyi kük -
re. Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek -
kel…” (Ap Csel 2,1–4) Ez a ke resz tény
egy ház szü le tés nap ja: „Ez az a nap,
mit az Úr szer zett né künk.” (GyLK
751) A Szent lé lek a Krisz tus ban va ló
élő hi tet te remt: „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) Ez Pé ter val lo má sa: „Te
vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia.”
(Mt 16,16) Pál így ta nít: „A ke gyel mi
aján dé kok kö zött ugyan kü lönb sé -
gek van nak, de a Lé lek ugyan az, (…)
aki úgy oszt ja szét ki nek-ki nek aján -
dé kát, amint akar ja.” S meg nyil vá nu -
lá sa ma is min den ki nek azért ada tik,
hogy hasz nál jon ve le; „és sen ki sem
mond hat ja: »Jé zus Úr«, csak is a
Szent lé lek ál tal” (1Kor 12,4.11.3). Öt
hely szín ről kö zöl pün kös di tu dó sí tást
az Apos to lok cse le ke de tei szer ző je, iga -
zol va Jé zus sza va it: „…erőt kap tok,
ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és
ta nú im lesz tek Je ru zsá lem ben, egész
Jú de á ban és Sa má ri á ban, sőt egé szen
a föld vég ső ha tá rá ig.” (Ap Csel 1,8) Je -
ru zsá lem ben imád ko zott a gyü le ke -
zet. „Amint kö nyö rög tek, (…) meg tel -
tek mind nyá jan Szent lé lek kel, és bát -
ran hir det ték az Is ten igé jét.” (4,31) Sa -
má ri á ban Fü löp hir det te Krisz tust, de
Pé ter és Já nos is le ment, s ők is
imád koz tak. „Ak kor rá juk tet ték a ke -
zü ket, és ré sze sül tek a Szent lé lek
aján dé ká ban.” (8,17) Cé zá reá ban,
ami kor Pé ter el kez dett be szél ni, „le -
szállt rá juk a Szent lé lek”. „A po gá -
nyok nak is meg ad ta Is ten a meg té rést
az élet re.” (11,15.18) Bar na bás Tar zus -
z ból ma gá val vit te Sault, és „egy tel -
jes esz ten de ig dol goz tak együtt a gyü -
le ke zet ben. (…) A ta nít vá nyo kat pe -
dig An ti ó khi ában ne vez ték elő ször
ke resz tyé nek nek.” (11,26) Pál Ko rint -
hus ban ha tá roz ta el: „Mos tan tól fog -
va a po gá nyok hoz me gyek”; mert a
zsi dók el le ne sze gül tek s szi dal maz -
ták. Az Úr Jé zus bá to rí tot ta: „Ne
félj, ha nem szólj, és ne hall gass: mert
én ve led va gyok…” (18,6.9.10) Ezek a
mai ta núk nak is szól nak, mert „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) Te a ta nú ja vagy? 

g Ga rai And rás

HE TI 
ÚT RA VA LÓ

Ha zánk leg na gyobb ba ja évek (?), év -
ti ze dek (?), év szá za dok (?) óta az,
hogy sok min den nem mű kö dik.
Nem csak a gaz da ság ban, ha nem az
em be ri kap cso la tok ban, kö zös sé gi
élet ben, szer ve ze tek ben, a kul tú rá -
ban, s még so rol hat nám. Sok min den
nem mű kö dik. Az egy ház zal kap cso -
lat ban is van né ha ilyen ér zé sünk…
Az után egy szer csak ilyen meg olyan
je le ket lá tunk, s a je lek nyo mán rá -
cso dál ko zunk, hogy mi lyen is, ami -
kor mű kö dik va la mi. Sem mi kü lön -
le ges, sem mi ext ra, egy sze rű en csak
mű kö dik. De mi től tud még is mű -
köd ni az, ami „már-már meg szo kot -
tan” nem funk ci o nált? Mi vagy ki
moz gat ja a dol go kat?

Eszem be jut egy ko ri ked ves mun -
ka tár sam vissza té rő gon do la ta: „a
Szent lé lek nem há zi a sít ha tó”. Igen, a
Szent lel ket nem tud juk hely hez, idő -
höz, em be ri for mák hoz és te vé keny -
sé gek hez köt ni, nem tud juk ka lit ká -
ba zár ni, nem le het rög höz köt ni. Já -
nos evan gé li u má nak har ma dik fe je -
ze té ben Jé zus is er re in ti Ni ko dé must:
„A szél ar ra fúj, amer re akar; hal lod
a zú gá sát, de nem tu dod, hon nan jön,
és ho va megy: így van min den ki, aki
a Lé lek től szü le tett.” (Jn 3,8)

Mi kor mű kö dik, és mi kor mű kö dik
ren del te tés sze rű en az egy ház? Ak kor,
ha a dol gok, az ese mé nyek moz ga tó -
ru gó ja, az em be rek mo ti vá ló ja ma ga
a Szent lé lek. A mai evan gé li um a
meg fá radt eu ró pai ke resz tény ség nek,
a „lel ke se dés hi á nyos” em be rek gyü le -
ke ze té nek szól: az egy ház mű kö dő ké -
pes! Ne higgyünk azok nak, akik le ír -
ják az egy há zat! Ne me red jünk a sta -
tisz ti kák ra! Ne gon dol juk, hogy az
egy ház és a ke resz tény ség kor sza ka le -

járt! Az egy há zat nem em be rek, nem
szo ká sok, nem tra dí ci ók tart ják meg,
ha nem a meg tar tó Úr és az ő Lel ke, a
Szent lé lek Úr is ten. Lel ké szek, gyü le -
ke ze ti ta gok, szer ve ze tek és kö zös sé -
gek hi bái, bű nei, gyar ló sá ga el le né re
van és lesz egy ház. Sőt mű kö dik és
mű köd ni is fog. Nem biz tos, hogy úgy,
ahogy sze ret nénk, ahogy el kép zel jük.
De úgy, hogy Is ten ke gyel me ha té kony
lesz ben ne, és Is ten sze re te te árad raj -
ta ke resz tül. Az egy ház nem em be ri
szer ve zet, amely meg be teg szik, le -
gyen gül, meg hal. Az egy ház Krisz tus
tes te, ame lyet Lel ke ál tal épít és mű -
köd tet.

Az Ac ta Apos tol orum, az az Az
apos to lok cse le ke de te i ről írt könyv va -
ló já ban nem a ta nít vá nyok vagy az
apos to lok cse le ke de te i ről szól, ha nem
a Szent lé lek cse le ke de te i ről, mun ká -
já ról, ha tá sá ról. Így ol vas hat juk-hall -
hat juk mai ige sza ka szun kat.

Az apos to li kor ban a Szent lé lek
tet te élő vé az is ten tisz te le tet, a Szent -
lé lek mun ká ja nyo mán tör tén tek
cso dák, és a Szent lé lek hoz ta lét re és
tar tot ta fenn azt az egy sé get és kö zös -
sé get, amely meg mu tat ko zott az is -
ten di csé ret ben, az össze tar to zás ban,
a kö zös anya gi te her vál la lás ban.

Igénk cso dá la tos egy sze rű ség gel
fog lal ja össze az ős ke resz tény is ten -
tisz te let leg fon to sabb al ko tó ele me it:
ta ní tás (ige hir de tés), kö zös ség, a ke -
nyér meg tö ré se (úr va cso ra) és imád -
ko zás. Ezek között és ezek ben ősi, az
Ószö vet ség né pé től örö költ ele mek és
új, spe ci á li san ke resz tény ré szek egy -
szer re je len van nak, sőt egyen súly ban
van nak. Nem nyi tot tak teo ló gi ai és
li tur gi ai vi tá kat ar ról, mi a he lyes, ki -
nek mi tet szik, ki me lyik tra dí ci ót

sze ret né kö vet ni, ki fej lesz te ni, meg -
ho no sí ta ni. Él vez ték azt, hogy mű kö -
dik. Hang zik az ige hir de tés, táp lál ja
éle tü ket az úr va cso ra, él az imád ság
pár be szé de Is ten és né pe kö zött.

Van per sze em be ri vo nat ko zás,
ame lyet Lu kács, a Cse le ke de tek köny -
vé nek író ja, a mon dat ele jé re té ve
hang sú lyoz: ki tar tó an. De nem ez a
mű kö dő ké pes ség tit ka. Ez is a Szent -
lé lek aján dé ka. Az, hogy nem adom
fel ak kor, ami kor va la mit nem ér tek,
ami kor va la mi re nem va gyok rá -
han gol va, ami kor va la mi még nem
egé szen lett a sa já tom má.

Ak kor vá lik mű kö dés kép te len né az
is ten tisz te let, az egy ház li tur gi kus éle -
te, ami kor csu pán el me gyünk meg -
hall gat ni a pa pot, ki ele mez zük, meg -
bí rál juk, mit mond a pré di ká ci ó -
ban. Né ző ként, hall ga tó ként va gyunk
je len. S ak kor kezd mű köd ni az
egész, ami kor nem csak né zők és
hall ga tók va gyunk, ha nem részt ve -
szünk. Ezért kell hív ni és kér ni a
Szent lel ket. Ő te het az Is ten nel va ló
ta lál ko zás ré sze sé vé, az Is ten-ese -
mény részt ve vő jé vé.

Igénk cso dák ról és je lek ről is tu dó -
sít. So kan úgy vé lik, ezek a bib li ai kor
ve le já rói vol tak. Holott cso dák ma is
tör tén nek, is te ni je lek ma is van nak.
De van-e sze münk, hogy meg lás -
suk, fü lünk, hogy meg hall juk, an ten -
nánk, hogy fog juk eze ket? Is mét
ugyan oda ju tunk: a Szent lé lek ad az
élet dol ga i ra meg fe le lő rá lá tást, ő
nyit ja meg a sze mün ket és a fü lün ket,
ő éle sí ti ér zék szer ve in ket a cso dák és
a je lek vé te lé re.

Kü lö nö sen is iz gal mas té ma egy -
há zunk mai va ló sá gá ban az anya gi -

ak kér dé se. Egy ház fi nan szí ro zás,
egy ház fenn tar tás, köz pon ti fi ze té sek,
gyü le ke ze ti gaz dál ko dás, be ru há zá -
sok, fenn tart ha tó mű kö dés. Ke ret szá -
mo kat ha tá ro zunk meg, irány szá mo -
kat te szünk köz zé, tá mo ga tói fel hí vá -
sok lát nak nap vi lá got. Az ál do zat -
kész ség je len tős, de nem ele gen dő, a
gyü le ke ze tek alig egy har ma da áll
sa ját lá bon, a töb bi se gély ből él, s már
ré gen messze va gyunk a Bon hoef fer
ál tal hir de tett „az egy ház ak kor egy -
ház, ha nem ön ma gá ért, ha nem má -
so kért él” alap elv től. Va la mi nem
mű kö dik.

A Cse le ke dek köny ve köz ben ar ról
szól, hogy „va gyo nu kat és ja va i kat el -
ad ták, szét osz tot ták min den ki nek:
aho gyan ép pen szük ség volt rá”. Az
egy ház iga zi kér dé se nem az anya gi
kér dés. Nem a pénz biz to sít ja az
egy ház jö vő jét. A pénz esz köz, ame -
lyet elő te remt a mű kö dő ké pes egy -
ház. Eh hez azon ban az egy há zat
nem a pénz (és nem is a jog), ha nem
a Szent lé lek kell, hogy mű köd tes se.

Vé gül ar ról ol va sunk, hogy „az Úr
pe dig nap ról nap ra nö vel te a gyü le -
ke ze tet az üd vö zü lők kel”. Nem mi
pro du kál juk a jó sta tisz ti kai ada to kat.
Mi csak zsong lőr köd ni tu dunk ve lük.
A cso da az, ha az Is ten Szent lel ke
gya ra pít ja az egy há zat. Ezért mi csak
annyit te he tünk, hogy ki tar tó an kö -
nyör günk – nem csak pün kösd nap -
ja i ban, ha nem éle tünk min den nap -
ján –: Jö vel, Szent lé lek Úr is ten!

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Egy ház gyűj tő je és
meg újí tó ja, Szent lé lek Úr is ten, tedd
mű kö dő ké pes sé egy há zun kat, éb ressz
hi tet lel ké szek ben és gyü le ke ze ti ta gok -
ban, ele ve nítsd meg kö zös sé ge in ket,
tedd élő vé szá munk ra az igét. Te
vagy a mi vi lá gos sá gunk, te vagy a mi
re mény sé günk: vi gasz ta ló és új já te -
rem tő Szent lé lek. Ámen.

PÜN KÖSD 2.  NAPJA  AP CSEL 2,4247

Mű kö dik!
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Né hány év ti zed del ez előtt vá gya ko zó
szív vel vet tem részt a pün kös di is ten -
tisz te le ten, mert sze ret tem vol na iga -
zán meg ér te ni a pün kös di jel ké pek ér -
tel mét. Az ige hir de tés alap igéi Jn 3,8;
Mt 3,16; Ap Csel 2,2–4 vol tak. A pré -
di ká ció ar ról szólt, hogy az Írás ban a
Szent lé lek ki töl té sé vel és mun ká já val
kap cso la to san jel ké pe ket is ta lá lunk.
A re for má tus ige hir de tő há rom jel kép -
re hív ta fel a fi gyel mün ket, és ezek nek
kap csán szólt az ige hoz zám is.

Az el ső jel kép a ga lamb. Azt ol vas -
suk az igé ben: „…ami kor Jé zus meg ke -
resz tel ke dett a Jor dán fo lyó vi zé ben ,
azon nal kijö ve a víz ből; és ímé az
egek meg nyi lat ko zá nak né ki, és ő lá tá
az Is ten nek Lel két alá jő ni mint egy
ga lam bot, és ő reá szál la ni.” (Mt 3,16;
Károli-fordítás) Té ved ne az – hang sú -
lyoz ta az ige hir de tő –, aki azt hin né,
hogy a Szent lé lek ma ga a ga lamb
volt. Nem. A ga lamb csak jel ké pe
volt a Lé lek je len lé té nek, a meg ha sadt
ég ből mint egy ga lamb ké pé ben szállt
alá a Lé lek. 

Gon dol kod ni kezd tem: mit je lent
szá mom ra ez a jel kép? Azt je len ti, hogy
a Szent lé lek el ső sor ban Jé zus mel lett,
Jé zus ról tesz bi zony sá got. Azt te szi szá -
mom ra nyil ván va ló vá, hogy szük sé -
gem van Jé zus Krisz tus ra, és er re hív -
ja fel most a fi gyel me met. De biz ta tást
és bá to rí tást is je lent. Biz tat, hogy ne
fél jek Jé zus tól, mert ő nem el ve szí te -
ni, nem meg ítél ni, nem kár hoz tat ni
jött, ha nem meg ke res ni, meg tar ta ni és
meg men te ni. Sze líd hí vo ga tá sá ról így
szól egy ked ves ének: „Sze lí den a Jé -
zus hang ja hív, / Szí ve men úgy át ha -
tol. / Nem hagy lak el, ár ván meg tört
szív, / Ki von lak a bűn alól.” De így szól -
tak Jé zus ról már a pró fé ták is, akik el -
mon dot ták, hogy a meg re pe de zett
ná dat nem tö ri el, és a pis lo gó gyer tya -
be let nem olt ja ki. Mind ez meg nyug -
ta tott en ge met.

Van egy cso dá la tos tör té net az
Ótes ta men tum ban Il lés pró fé tá ról.
A ha lál ra ül dö zött pró fé ta ki ön ti pa -
na szát az Úr előtt. Az Úr azt mond -
ja ne ki, hogy áll jon a kő szik lá ra. Előbb
nagy föld in du lás tá mad, de Is ten
nincs a föld in du lás ban.
Majd tűz jött ki, de Is -
ten nem volt a tűz ben
sem. Ek kor egy sze líd és
halk szó hal lat szott. Eb -
ben a sze líd és halk szó -
ban volt je len Is ten. A
Szent lé lek ga lamb ja te -
hát ar ra fi gyel mez te -
tett, hogy Is ten ma is
sze lí den szól, sze lí den hí vo gat és küld
szol gá la tok ra. Öröm mel fo gad tam el
kül de té se it.

A má so dik jel kép a szél.
Já nos evan gé li u ma sze rint ma ga az

Úr Jé zus, ami kor Ni ko dé mus sal az új -
já szü le tés ről be szél, a szél hez ha son lít -
ja a Szent lel ket. Az apos to lok cse le ke de -
te i ről szó ló könyv ben is azt ol vas hat juk,
hogy se be sen zú gó szél nek zen dü lé sé -
vel jött el a Lé lek. Meg ér tet tem, hogy
ez a jel kép azt mu tat ja meg: a Szent lé -
lek mun ká ja olyan ti tok za tos, mi ként a
szél mun ká ja. Nem le het ki szá mí ta ni,
hogy mi kor jön el, hon nét tá mad, egy -
szer csak érez zük, hogy je len van.

Mint ahogy a szél mun ká ja el vég zi
a vi rág zó ga bo na be por zá sát és ter mé -
ke nyí té sét, ép pen úgy a Szent lé lek ti -
tok za to san vég zi el az em be ri szív ben
a Jé zus ba va ló be ol tást. Csak a Szent -
lé lek ál tal tör té nik meg, hogy az em -
be ri szív meg ter mé ke nyül. Csak a
Szent lé lek ké pes ar ra, hogy az em be ri
szív ben meg fo gan jon a Meg vál tó, az
élő Jé zus. Csak a Szent lé lek ál tal jö het
el ben nünk a krisz tu si élet meg szü le -

té se. En nek meg ta pasz ta lá sá ért há lát
ad tam.

Cso dá la tos do log a szél mun ká ja.
Meg fi gyel tem, hogy ami kor igen sok
eső esett, s azt gon dol ta vol na az em -
ber, hogy hosszú idő kell ah hoz, amíg

a vi zek fel szá rad nak, és
a vi zet el issza a föld,
hir te len szél tá madt, és
pár óra alatt fel szá rí tot -
ta a föl det. Ami kor a
bá nat ter hes fel hői vo -
nul nak át éle tünk egén,
s meg ered sze münk ből
a könny zá por, a bá nat -
eső zés, ami kor hul la -

nak a fáj da lom könnyei, el jön a Szent -
lé lek, és fel szá rít ja könnye in ket. A
leg cso dá la to sabb az volt éle tem ben,
ami kor a bű ne im mi att össze ros kad -
va, könnyes sze mek kel kér tem Atyám
bo csá na tát, és azt el is nyer tem, eze -
ket a könnye ket is Is ten Szent lel ke szá -
rí tot ta fel, s biz ta tó sze re tet tel in dí tott
el az ő szol gá la tá ra.

Ami kor Iz rá el né pét ül döz te az el -
len ség, há ta mö gött a ro ha nó se reg,
előt te a Vö rös-ten ger hab ja ál lott, Is -
ten sze let tá masz tott, és a ke le ti szél
szét vá lasz tot ta a vi ze ket. A nép szá raz
láb bal ment át a ten ge ren. A hi tet le -
nek sok helyütt ma is ül dö zik a hí vő
em bert. A Szent lé lek azon ban ma is
se gít sé gük re van a hí vők nek. A Szent -
lé lek a ma ga cso dá la tos ere jé vel min -
dig utat nyit az iga zi sza ba du lás fe lé.

A har ma dik jel kép a tűz. A ta nít vá -
nyok ra ket tős tü zes nyel vek alak já ban
töl te tett ki a Szent lé lek. Ami kor ezek
a nyel vek rá szálltak a ta nít vá nyok ra,
azok be tel tek is te ni erők kel, és ha tal -
ma san tud tak szól ni a nép hez. A
Szent lé lek mun ká ja nem csak ab ban ál -

lott, hogy bá tor sá got ön tött a ta nít vá -
nyok szí vé be és hang já ba, ha nem ha -
té konnyá tet te szá juk ban az igét. En -
nek az lett a kö vet kez mé nye, hogy so -
kan meg tér tek, és so kan el fo gad ták a
Meg vál tót, a Jé zus Krisz tust. A Szent -
lé lek tü ze olyan, mint Mó zes égő
csip ke bok ra, mely égett, lán golt ugyan,
de el nem égett. A Szent lé lek nem
meg emész te ni, nem meg sem mi sí te ni
jön ben nün ket, ha nem meg erő sí te ni
és cso dá la tos mun ká ra fel hasz nál ni. A
Szent lé lek tü ze olyan, mint a ka zán tü -
ze, amely gőzt fej leszt, s ez ál tal a gőz
ál tal óri á si mun kát vé gez el.

Er re a tűz re van ma is szük sé günk.
Szen czi Mol nár Al bert sze rint „mi helyt
a Szent lé lek az ő fé nye vi lá gos sá gá val
a mi el ménk be, ér tel münk be be vi lá gít,
az em ber ak kor jut el Is ten nek igaz is -
me re té re. Mi kép pen a tűz min dent
meg me le gít, ak kép pen a Szent lé lek is
me leg szí ve ket sze rez. Mert mi kor az
em ber hall ja Is ten igé jét, és az az ő fü -
le i ben zeng, ott a tü zes pün kös di Lé -
lek mun kál ko dik, fel nyit ja az em be rek
szí vét, a hit nek va la mi tü zes lán gocs -
ká ját ve ti ab ba, és fel kél az em ber az ő
bű ne i ből, a Krisz tus hoz megy, és ér zi,
hogy Jé zus őé ret te meg halt, és tud ja
már, hogy az utol só na pon fel tá maszt -
ja az örök élet re.”

Szen czi Mol nár Al bert ta ná csa te -
hát ez: „Ki álts azért ma tel jes szí ved -
ből a szent Dá vid ki rállyal, és mondd
ezt: Úr Is ten, te remts én ben nem tisz -
ta szí vet, és adj én né kem új bi zo nyos
lel ket, és is mét: Ta níts meg en ge met,
Uram, hogy a te aka ra to dat te gyem. A
te jó lel ked ve zé rel jen en ge met egye nes
úton. Ekkép pen bír ha tod el a szent Lel -
ket, hogy ő te hoz zád be tér jen, és te -
ná lad la kó he lyet sze rez zen.” 

Fo gad juk meg eze ket a ta ná cso kat,
hogy meg szen telt pün kös di ün ne -
pünk le gyen!

g Szen czi Lász ló

Pün kös d jel ké pei
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Bár kon fir má ci ói vizs gá ra ké szül tek
az ün nep lő csa lá dok és a gyü le ke zet,
a ti zen hat fi a tal még is „to pi san”, sőt
mun kás ru há ban, mun kás kesz tyű vel
je lent meg a temp lom ban má jus 8-án.
A vizs gá ra ké szü lés so rán el ha tá roz -
ták, hogy a ta nul ta kat nem ha gyo má -
nyos kér dezz-fe le lek for má ban, ha -
nem el játsz va mu tat ják be. Így szü -

le tett meg az Épít ke zők cí mű szín da -
rab, amely há rom kér dés re ke res te a
fe le le tet: Mi ért épít kez zünk? Mi re és
mi ből épít kez zünk? És mi ad erőd az
épít ke zés hez? De ezek nem csak a
mér nö kök és a kő mű ve sek fon tos
kér dé sei, ha nem a mi éle tünk ben is
a leg lé nye ge seb bek. Mi re épít jük az
éle tün ket, és mit épí tünk az Is ten től
ren delt alap ra?

A fi a ta lok lel ke sen ké szül tek a
szín da rab ra, amely ben elő ször egy in -

ga tag tor nyot si ke rült épí te ni ük, de
az tán biz tos alap ra ál lí tot ták fel azt
az épít ményt, amely szi lár dan áll, és
amely nek össze fo gó szeg let kö ve
Krisz tus.

A szín ját szás rend kí vül erős kö zös -
ség épí tő ha tá sán túl, a ta nult – sok -
szor a ká té ból vett szó sze rin ti – idé -
ze tek meg ta nu lá sa mel lett, a vi zu á -

lis em lék és él mény is ma ra dan dó le -
het a fi a ta lok és ter mé sze te sen a né -
zők, a tel jes gyü le ke zet szá má ra.

A va sár na pi kon fir má ci ói is ten tisz -
te let tel je sen „nor má lis” li tur gi á val és
rend del re mény sé günk sze rint még -
is több volt a „ nor má lis nál”, mert az
so ha sem te kint he tő nor má lis nak,
hogy Is ten még min dig nem hagy ta
el a né pét, ha nem meg erő sí ti, kon fir -
mál ja és meg áld ja.

g Ben ce Im re

Tég lák az ol tár tér ben
Rend kí vü li kon fir má ci ói vizs ga Bu da vá rban

b Im már ne gye dik al ka lom mal
ren dez te meg a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és
If jú sá gi Osz tá lya az Élet fo nal
ne vű or szá gos evan gé li kus élet -
ve ze té si tá bort, amely nek idei té -
má ját a szen ve dé lyek ad ták. Az
áp ri lis 29. és má jus 2. kö zöt ti
hét vé gén ez al ka lom mal a 7–
12. osz tá lyo so kat vár ták Pi lis csa -
bá ra, a Bé thel Misszi ói Ott hon -
ba. Az aláb bi ak ban az egyik
szer ve ző, Pel lio nisz Pet ra be -
szá mo ló ját ol vas hat ják.

Ki ta va szo dott a vi lág, és aho gyan a
hosszú tél után a szí vek is meg nyíl -
tak, mi új ra vál lal koz tunk az iz gal mas
fel adat ra: egy nagy csa pat ti zen éves -
sel ke resz tény szem szög ből vizs gál -
tuk meg az élet fo gas kér dé se it. Idén
nagy ki hí vást je len tő té má ra: a szen -
ve dé lye ink re esett a vá lasz tá sunk, hi -
szen a ka ma szok min den ki nél erő -
seb ben van nak ki té ve füg gő ség be
kény sze rí tő vá gya ik ere jé nek és meg -
boly dult vi lá gunk ezer nyi, pil la nat nyi
csá bí tá sá nak.

Így ke rül tek vizs gá ló dá sunk kö -
zép  pont já ba – meg hí vott elő adók se -
gít sé gé vel is – olyan ká ros szen ve dé -

lyek, mint a ci ga ret ta, az al ko hol, a
dro gok, a mér ték te len ét ke zés vagy
a mun ka al ko ho liz mus, a szá mí tó -
gép-füg gő ség és a val lá si fa na tiz mus.
Sze ret tük vol na per sze meg ta lál ni a
szen ve dély po zi tív, elő re vi vő, adap -
tív for má it is, ame lyek meg je len het -
nek pél dá ul a hi va tás ban, sport ban
vagy a tánc ban. Ezért az úgy ne ve zett
„ku pak ta ná csok”, az az a kre a tív, in -
ter ak tív hit tan órák té má ja pén te ken
a füg gő ség ki ala ku lá sá nak, ha tá ra i -
nak és ve szé lyes sé gé nek a kér dé se
volt, míg szom ba ton a meg elő zés, il -
let ve a sza ba du lás le he tő sé ge it, a re -
ha bi li tá ció fi zi kai és lel ki fel té te le it
vet tük sor ra, és a fel ol do zás ról, Jé zus
min dent le győ ző ere jé ről, sze re te té -
ről és meg bo csá tá sá ról is be szél -
get tünk. 

A lel ki töl te ke zést a na pi két áhí -
tat és a kö zös ének lés biz to sí tot ta, de
ter mé sze te sen he lyet ka pott a tá bor -
ban a ki kap cso ló dás is já té kok, film -
ve tí tés, éj sza kai tú ra, anyák na pi
aján dék ké szí té se for má já ban. A har -
minc négy ti zen éves örö me és lel ke -
se dé se be töl töt te a gyö nyö rű pi lis csa -
bai hely színt, és Hor váth Már ti ve ze -
té sé vel új ra fe lejt he tet len na po kat töl -
töt tünk együtt, kö zö sen ke res ve utat
Is ten fe lé a ka masz kor ne héz sé gei kö -
zött is.

Szen ve dé lyek ről ka ma szok nak
az Élet fo nal tá bor ban
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A -es gyermek- és ifjúsági pályázat eredményeinek listája megtalálható a gyermek- és ifjúsági osztály honlapján: http://ifjusag.lutheran.hu.

„Hívd se gít sé gül az Urat!” Ez volt a
mot tó ja a nagy tar csai gyü le ke zet ben
május első szombatján meg ren de zett
egy ház me gyei gye rek nap nak, amely -
re az idén nyolc gyü le ke zet ből össze -
sen száz öt ven gyer mek gyűlt össze.
A vak Bar ti me us meg gyó gyí tá sá -
nak tör té ne te alap ján hall hat ták a
részt ve vők Is ten sza ba dí tá sá nak
öröm üze ne tét.

A há zi gaz dák a nap ele jén báb elő -
adás sal, iz gal mas já té kok kal és új
éne kek kel ör ven dez tet ték meg az
Észak-Pes t Megyei Egy ház me gye
hit ta no sa it. Az után kre a tív té ma fel -
dol go zás kö vet ke zett, mely nek so rán
Is ten se gít sé gül hí vá sá nak és meg -
men tő sze re te té nek bib li ai és hét köz -
na pi tör té ne tei ele ve ned tek meg a
gye re kek kü lön fé le tech ni ká val ké -
szült al ko tá sa i ban. A ki adós ebéd és
a dél utá ni sza bad prog ram utá ni zá -
ró áhí ta ton min den cso port meg -
mu tat hat ta, mit ké szí tett.

g Sá ghy Ba lázs

Cím

Pün kösd
b Az Apos to lok cse le ke de te i ről szó ló könyv má so dik fe je ze té ben ol vas ha tó a pün kös di tör té net. Az aláb bi

fel adat ban két ese mény sza vai ke ve red tek össze. Vá lo gas sá tok szét, és ír já tok őket a meg fe le lő osz lop ban
ta lál ha tó vo na lak ra. Mi a má sik ese mény?

zú gás ke reszt fa nyel ve ken szó lás ecet meg ke resz tel ke dés
szö gek za var IN RI anya nyelv tö vis ko szo rú la tor
álmélko dás kön tös láng nyel vek lán dzsa pró fé tá lás
megté rés kár pit há rom ezer ka to nák gyü le ke zet sí rás
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Fő tisz te len dő Zsi nat! Ked ves Test -
vé rek!

(…) Mind az áp ri lis 17-i egy ház ke -
rü le ti köz gyű lé sün kön, mind az in -
téz mény ve ze tők áp ri lis 20-i kon fe -
ren ci á ján az zal kel lett szem be sül nöm,
hogy hely zet ér té ke lé se met, vé le mé -
nye met töb ben is túl pesszi mis tá nak
ítél ték. Őszin tén bán tott a do log.
Egy ál ta lán nem azért, mert kri ti ka ér -
te ál lás pon to mat, ha nem mert sem -
mi sem állt és áll tá vo labb tő lem, mint
hogy lel ké sze ink vagy pe da gó gu sa ink
kö zül bár kit is meg bánt sak. 

Csak ké sőbb ér tet tem meg, mi le -
het az oka an nak, hogy én ma gam túl
op ti mis tá nak tar tom azok  hely zet ér -
té ke lé sét, akik vi szont az enyé met túl
bo rú lá tó nak. A kü lönb ség sze rin -
tem ab ból adó dik, hogy mi hez vi szo -
nyí tunk, hogy mi a mér ték! Ha pél dá -
ul az ál la mi és ön kor mány za ti fenn -
tar tá sú in téz mé nyek hez mér jük az
egy há zunk ok ta tá si in téz mé nye i ben
fo lyó pe da gó gi ai mun kát, ne ve lő
szol gá la tot, el is me rem, le het okunk
a meg elé ge dett ség re. De hát ne künk
nem ez a mér ték és a mér ce! Itt van
vé le mény kü lönb sé günk iga zi oka! 

Ne künk – le gyen szó ok ta tá si in -
téz mé nye ink ről, dia kó ni ai szol gá la -
tunk ról vagy ép pen a gyü le ke ze te ink -
ben fo lyó mun ká ról – sem mi és sen -
ki más hoz nem len ne sza bad ma gun -
kat és szol gá la tun kat mér ni, mint Is -
ten nek hi va tá sun kat ki je lö lő pa ran -
csá hoz és a ta nít vá nyok tól tö ké le tes -
sé get kí vá nó aka ra tá hoz. És ki az kö -

zöt tünk, aki en nek alap ján jó lel ki is -
me ret tel azt mond hat ná, rend ben
men nek dol ga ink, szol gá la tun kat
ma ra dék ta la nul be tölt jük?

Ezt a kér dést új ra és új ra fel ten ni
a rám bí zott pász to ri szol gá lat fe le -
lős sé ge kény sze rít. Ké rem min den
lel kész  test vé re met, gyü le ke ze ti ve -
ze tő ket, pres bi te re ket és az in téz mé -
nye ink ben ál do za to san mun kál ko dó
pe da gó gu sa in kat, mun ka tár sa in kat,
ne fe led jék, hogy mun kánk, szol gá -
la tunk mér le gét a szol gá lat ba ál lí tó Úr
– Gyök össy End re gyak ran hasz nált
sza vá val: Gaz dánk – mér té ke sze rint
kell meg von ni.

In téz mény fenn tar tó ként hely ze -
tün ket egy ál ta lán nem te szi könnyeb -
bé, hogy az egy há zunk ál tal fenn tar -
tott is ko lák több sé gé ben – mind a pe -
da gó gu sok, mind a gyer me kek, di á -
kok fe le ke ze ti ho va tar to zá sát te kint -
ve – ki sebb ség ben va gyunk. És
ugyan ezt el mond hat juk dia kó ni ai
in téz mé nye ink ben dol go zó mun ka -
tár sa ink ról is. Ezért is lá tom nagy
öröm mel, hogy dia kó ni ai szol gá la -
tun kat fel ügye lő test vé re ink (a dia kó -
ni ai bi zott ság el nö ke és dia kó ni ai osz -
tá lyunk ve ze tő je) szer ve zé sé ben és
ve ze té sé vel el in dul tak azok a kép zé -
sek, ame lyek nek a cél ja, hogy a „Mit
je lent, hogy evan gé li kus sze re tet in -
téz mény ben dol go zunk?” té ma kö rül -
já rá sá val és a hoz zá kap cso ló dó in ter -
ak tív kép zés sel mun ka tár sa in kat sa -
já tos kül de té sük fel is me ré sé re se -
gít sék, il let ve ab ban meg erő sít sék. 

Itt kell kö szö ne tet mon da nom
Bu da An na má ria osz tály ve ze tő nek
és Gre ger sen-La bos sa György bi zott -
sá gi el nök nek azért is, hogy a Szteh -
lo-év fon tos ese mé nye i nek, a kon fe -
ren ci á nak és a szo bor ava tás hoz kap -
cso ló dó ün ne pi al ka lom nak az elő ké -
szí té sé ben és meg va ló sí tá sá ban nagy
erő fe szí tés sel és, mond hat juk, ered -
mé nye sen fá ra doz tak. Ezek az egy há -
zunk ha tá ra in messze túl nyú ló ér dek -
lő dést ki vál tó al kal mak sok fe lől ré sze -
sül tek mél ta tás ban, el is me rés ben. 

A múlt esz ten dő ki emel ke dő je len -
tő sé gű or szá gos ese mé nye volt az
evan gé li kus pres bi te rek el ső or szá gos
ta lál ko zó ja (EPOT) is, me lyet Pest -
szent lő rin cen szep tem ber 12-én ren -
dez tek meg. Bár meg ala po zot tan
mél ta tó és in do kol tan kri ti kus vé le -
mé nyek is meg fo gal ma zód tak a ta lál -
ko zó val kap cso lat ban, az vi tán fe lül
áll, hogy az ese mény je len tő sé gét alig -
ha le het túl be csül ni. Ami kor egy há -
zunk és kü lö nö sen a részt ve vők ne -
vé ben itt is kö szö ne tet mon dok a
szer ve ző he lyi gyü le ke zet nek, ki fe je -
zem azt a meg győ ző dé se met, hogy az
EPOT-tal egy há zunk ban olyan fó -
rum, a test vé ri ta lál ko zás nak olyan új
al kal ma szü le tett, ame lyet min den -
képp élet ben kell tar ta ni! 

Töb bek től, akik részt vet tek ezen
a – re mél jük, ha gyo mány te rem tő –
al kal mon, az óta több ször is hal lot -
tam, hogy a gyü le ke ze te ink ben, egy -
ház me gyé ink ben szol gá ló pres bi te -
rek, gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lők szá -

má ra az or szá gos ta lál ko zók kö zöt ti
idő ben re gi o ná lis pres bi ter kép ző ta -
lál ko zó kat kel le ne szer vez ni. Sze -
ret ném er re az „alul ról jö vő” kez de -
mé nye zés re, ké rés re rá irá nyí ta ni el -
ső sor ban es pe res és egy ház me gyei
fel ügye lő test vé re im fi gyel mét. Ké -
rem, fon tol ják meg, hogy két-há -
rom szom szé dos egy ház me gye szer -
ve zé sé ben nem le het ne-e leg alább
fél évi gya ko ri ság gal meg szer vez ni
eze ket az al kal ma kat. Nem len ne
jó, hogy ha az első EPOT-on „tü zet
fo gott” mun ka tár sa ink szí vé ben el -
ham vad na a lel ke se dés! Azt kü lön
biz ta tó nak tar tom, hogy a gya ko ribb
re gi o ná lis ta lál ko zó kat szor gal ma zó
test vé re ink ki fe je zet ten a kép zés és
to vább kép zés mű he lye ként kép ze lik
el eze ket az al kal ma kat, ame lyek
egy na pos vol tuk kal kel lő en in ten zí -
vek, és a rö vi debb tá vol sá gok mi att
könnyeb ben el ér he tő ek len né nek.

Or szá gos ügye ink kö zül még egyet
sze ret nék meg em lí te ni. Ez (sem) tar -
to zik a si ker tör té ne te ink kö zé. Saj ná -
la tos, hogy a stra té gia ter ve zés sel kap -
cso lat ban nagy el szánt ság gal el in dí ta -
ni gon dolt szo cio ló gi ai fel mé rés még
min dig csak az elő ké szí tő fá zis ban tart.
Bár az utób bi na pok ban tem pó sab bá
vált a fo lya mat, re mél he tő leg a ku ta -
tást irá nyí tó szak em be rek és az egy há -
zi ve ze tés ál tal jegy zett fel ké rő le ve lek
is meg ér kez tek lel ké sze ink hez, még is
saj ná la tos a kés le ke dés. 2009 őszén én
ma gam is an nak a re mény sé gem nek
ad tam – nem is egy szer – han got,

hogy 2010 hús vét ja után már dol goz -
ni tud nunk a fel mé rés el ső ada ta i ból. 

A sa já to san el nök-püs pö ki fel ada -
tok kö zé tar to zik a ha zai egy há zak -
kal va ló kap cso lat tar tás is. 2009-ben
is sor ke rült né hány al ka lom mal,
azon ban min den eset ben mi nisz té -
ri u mi vagy a mi nisz ter el nök kel va ló
tár gya lás elő ké szí té se ként a „négy
tör té nel mi egy ház” ve ze tő i nek kon -
zul tá ci ó já ra. 

(…)
Itt em lí tem meg, hogy ja nu ár 27-

én részt vet tem Pá pán a Du nán tú li
Re for má tus Egy ház ke rü let új el nök -
sé gé nek, Ste in bach Jó zsef püs pök nek
és dr. Hu szár Pál fő gond nok nak a be -
ik ta tá sán, va la mint feb ru ár 14-én
Észak-Ko má rom ban Fa ze kas Lász ló
szlo vá ki ai re for má tus püs pök be ik -
ta tá sán.

Az ál lam kép vi se lő i vel foly ta tott
előbb em lí tett tár gya lá sok, meg be -
szé lé sek a leg több eset ben meg ma -
rad tak a tisz ta for ma li tás szint jén. Így
eze ken a meg be szé lé se ken olyan
ered mé nyek nem is szü let tek, ame -
lyek ről a tisz telt zsi na tot ér dem ben
tá jé koz tat ni tud nám. (…)

Vé gül kö szö ne tet mon dok Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő úr nak,
Gáncs Pé ter és dr. Fa bi ny Ta más
püs pök urak nak, Ká kay Ist ván or szá -
gos iro da igaz ga tó úr nak és az or szá -
gos iro dá ban dol go zó mun ka tár sa -
ink nak az el múlt esz ten dő ben vég zett
mun ká ju kért.

g Ittzés János
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Rész letek az el nök-püs pö k és az országos felügyelő jelentéséből 

(…) Az el múlt tárgy év ben nem tör -
tént dön tő vál to zás az egy há zun kat
érin tő fel té te lek ben. A gaz da sá gi ne -
héz sé gek ha tá sai to vább ra is ér zé kel -
he tő ek vol tak, ha zánk ál la po tá nak
kon szo li dá lat lan sá ga, az ál la mi ve ze -
tés le gi ti má ci ós de fi cit je sú lyos ter -
het rótt min den egy ház ra, ci vil szer -
ve zet re, ál lam pol gár ra. Az ál lam és
egy ház kö zöt ti dis kur zus to vább ra is
több nyi re az anya gi ak ról szólt, né -
hány hosszabb tá vú fel ve tés csu pán
a po li ti kai kom mu ni ká ci ót szol gá ló
öt let elés nek bi zo nyult. (…)

Anya gi hely ze tünk. A fent em lí tett
kö rül mé nyek ha tá sá ra mind a tör vé -
nyes ál la mi tá mo ga tás, mind a hí vek
ada ko zá si kész sé ge nagy mér ték ben
csök kent. A több száz mil lió fo rin tos
hi ányt pó tol ni ter mé sze te sen nem le -
het, a meg lé vő tar ta lé kok fel hasz ná -
lá sa szük ség kép pen meg in dult. A
be ve ze tett Lib ra köny ve lé si prog -
ram na gyobb transz pa ren ci át tesz le -
he tő vé va lós anya gi hely ze tünk fel -
mé ré sé hez; kü lön kö szö net il le ti
mind azo kat, akik a be ve ze tés ne héz -
sé ge i vel küz döt tek és küz de nek. (…)

A hí vek ada ko zá sá ból és az egy szá -
za lé kos kam pány be vé te le i ből szár ma -
zó össze gek is or szág szer te csök ken -
tek, ami az idei év ben csak egy ki sebb
költ ség ve té sű, de re mél he tő leg jó ha -
tás fo kú kam pány meg szer ve zé sét tet -
te le he tő vé. Az el múlt esz ten dő dia kó -
ni ai te ma ti ká ját az idén új ra az ok ta -
tás ügye vált ja fel. (…) Anya gi hely ze -
tün ket érin tet te to váb bá a Szteh lo-ösz -
tön díj ra vo nat ko zó kez de mé nye zé -
sem is, (…) amely nek ku ra tó ri u ma (…)
idén ta vasszal meg ala kult. Egy há zunk
nem le het olyan nyo mo rú sá gos hely -
zet ben, hogy a ne héz sor sú ta nu ló ink -
nak ne ad jon tá mo ga tást. (…)

In téz mé nyi hely ze tün ket je len tő -
sen be fo lyá sol ta az egy re ne he zeb bé
vá ló gaz da sá gi hely zet, mely nem -
csak a fej lesz té se ket, de oly kor a
szük sé ges fel újí tá so kat sem te szi le -
he tő vé. (…)

A szo li da ri tá si tör vény ügye to -
vább ra sem ren de zett. Mi vel az alap
fel ügye le té vel meg bí zott tes tü let
min den tag ja le mon dott, és a be ve -
ze tés sel kap cso la tos ké te lyek – fő leg
a ki sebb gyü le ke ze tek kö ré ben – to -
vább ra sem osz lot tak el, az or szá gos
pres bi té ri um fel kér te az or szá gos
iro dát, hogy vizs gál ja meg, mi lyen
mó don le het ne a je len le gi vi szon tag -
sá gos anya gi hely zet hez és a mos ta -
ni vi lá gi tör vé nyi kör nye zet hez iga -
zít va az évek óta mű köd te tett rend -
szert akár zsi na ti tör vé nyi for má ban
is rög zí te ni. (…)

Ok ta tá si in téz mé nye ink ügyei kö -
zül ki eme len dő a fa so ri gim ná zi um
élén tör tént igaz ga tó vál tás, mely
pon tot tett az évek óta hú zó dó ál lan -
dó vi ta és a fenn tar tót rossz fény ben
fel tün te tő – oly kor a saj tó ha sáb ja in
is foly ta tott – kam pány vé gé re. (…)
Kö szö net il le ti a Fa sor kon szo li dá lá -
sá ban orosz lán részt vál la ló igaz ga tó -
kat, min de nek előtt dr. Roncz Bé lát,
va la mint Ko la rovsz ki Zol tánt és Töl li
Ba lázst. (…)

To váb bi ta nul sá gos eset volt a
szar va si Ben ka Gyu la ál ta lá nos is ko -
la el len in dí tott or szá gos mé re tű,
el hú zó dó kam pány, mely ben igaz ta -
lan vá dak ér ték az in téz mény ro ma -
in teg rá ci ós te vé keny sé gét. Az eset rá -
vi lá gí tott ar ra, hogy a nem te len esz -
kö zök kel szem ben mennyi re véd te -
le nek va gyunk, ugyan ak kor ar ra is,
hogy az egy vá ro son be lül mű kö dő
evan gé li kus gyü le ke ze tek és in téz mé -
nyek egy más hoz va ló vi szo nya a kül -
ső szem lé lő szá má ra mennyi re ért he -
tet len. (…)

Kel le met le nül érin ti egy há zun kat
az Evan gé li kus Pe da gó gi ai Köz pon -
tot (EPK) érin tő fő vá ro si fel ügye le ti
vizs gá lat. A ko ráb ban ki ala kult ren -
det len sé get, a jog sza bá lyo kat „nagy -
vo na lú an” ke ze lő el já rá so kat és gaz -
dál ko dást ki mu tat va le he tő sé get kap -
tunk a hi bák ki ja ví tá sá ra. (…)

Dia kó ni ai in téz mé nye ink kö zül
meg em lí tem az újon nan, vé gül igen
vi szon tag sá gos kö rül mé nyek kö zött

fel épült Bal da uf Gusz táv Evangélikus
Sze re tet ott hon ese tét, mely rá vi lá gít
ar ra, hogy egy ilyen vo lu me nű be ru -
há zás nál sok kal kö rül te kin tőbb elő -
ké szí tés re s adott eset ben az érin tett
gyü le ke zet tel szem be ni jó val ha tá ro -
zot tabb fel lé pés re len ne szük ség. (…)

Gyűj te mé nye ink hely ze tén to -
vább ra is csak nagy ará nyú be ru há -
zá sok kal, il let ve az Ül lői úti köz pont
fel újí tá sá nak meg in dí tá sá val le het ne
ér dem ben vál toz tat ni. A be szá mo lá -
si idő szak ban meg in dult az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um fel újí tá sá -
nak, bő ví té sé nek ter ve zé se. (…) Kö -
szö net il le ti a mú ze um mun ka tár sa it
a vi lá gi köz vé le ményt is egy re in kább
meg szó lí tó, szín vo na las ki ál lí tá sok
szer ve zé sé ért, az in téz mény táv la tos
fej lesz té sé nek át gon do lá sá ért.
Könyv tá runk és le vél tá runk sor sa
erő sen kö tő dik az Ül lői úti fel újí tá -
si mun ká la tok hoz. (…) Az or szá gos
köz pont fel újí tá si ter vei meg tor -
pan tak, így könyv tá runk és le vél tá -
runk hely ze té ben sem vár ha tó rö vid
tá vú vál to zás.

Az or szá gos pres bi té ri um (OP)

mű kö dé se vál to za tos ké pet mu tat.
Míg egy fe lől a ha tá ro za tok több sé gé -
ben pon tos, ha tár idők kel is el lá tott
meg fo gal ma zá sa egy ér tel műb bé tet -
te a vég zett mun ka ered mé nyét,
más fe lől az ülé sek so rán szá mos
olyan vi ta ge ne rá ló dott, ami meg fe -
le lő dön tés-elő ké szí tés ese tén nem
for dul ha tott vol na elő. (…) Az OP ha -
tá ro za tai rend ben meg je len tek az
Evan gé li kus Köz löny ben – en nek
alap ján a tes tü let te vé keny sé ge pon -
to san nyo mon kö vet he tő.

Az or szá gos iro da (OI) mű kö dé se.

Nem kér dé ses, hogy a gyak ran vál -
to zó vi lá gi tör vé nyi kör nye zet ben,
az egy re szo rí tóbb gaz da sá gi kö rül -
mé nyek kö zött nem könnyű az
or szá gos iro da (OI) mű kö dé sét
rend szer be szed ni. Ugyan ak kor er re
igen nagy szük ség len ne, amit az is
bi zo nyít, hogy az utób bi idő ben fel -

erő söd tek az OI mű kö dé sét érin tő
kri ti kák. Vi lá go sab bá ten né a hely -
ze tet, ha a rég óta ter ve zett, a zsi nat
ál tal egy kü lön bi zott ság fel ál lí tá sá -
val is tá mo ga tott sza bály ren de let
el ké szült vol na. (…)

Ör ven de tes, hogy a gaz da sá gi osz -
tály te vé keny sé ge a ko ráb bi ak nál
sok kal jobb ké pet mu tat, a köny ve -
lés vissza ho za ta la az OI ber ke i be
re mél he tő leg meg hoz za az évek óta
áhí tott ha tást. 

A dia kó ni ai osz tály to vább ra is jól
mű kö dik. Tör tén tek sze mé lyi vál to -
zá sok, és vol tak ki sebb né zet el té ré -
sek, de osz tály ve ze tő asszony szak -
mai fel ké szült sé ge és a konflik tu so -
kat nyu ga lom mal ke zel ni tu dó sze -
mé lyi sé ge jó té kony ha tás sal van a dia -
kó ni ai mun ká ra, mely egy há zon kí -
vül is el is me rés re ta lál. 

Az ok ta tá si osz tály ra há ru ló nagy
fel ada tok meg ol dá sa saj nos nem
zök ke nő men tes, osz tály ve ze tő
asszony egyéb ként üdí tő di na miz mu -
sa rö vid idő alatt szá mos konflik tus
for rá sá vá vált, amit az ok ta tá si in téz -
mé nyek ve ze tői és a tan tárgy gon do -
zó meg bí zot tak több fó ru mon szó vá
is tet tek. (…)

Nagy vesz te sé get és a nor ma tí va -
igény lés te rü le tén ko moly szak mai
koc ká za tot je lent Bart ha Mik lós né tá -
vo zá sa az ok ta tá si osz tály ról. (…)

A töb bi osz tály mun ká já nak egy -
há zun kon kí vül is po zi tív fo gad ta tá -
sát öröm mel ta pasz tal hat juk, kü lö -
nö sen igaz ez a kül ügyi, a saj tó- és az
if jú sá gi osz tály ra, míg egy há zon be -
lül ko moly el is me rés öve zi az épí té -
si és az in gat lan ren de zé si te rü let
mun ká ját. (…)

Egy ház és köz élet. Te kin tet tel ar -
ra, hogy a kö zel múlt ban le zaj lott
or szág gyű lé si vá lasz tá sok nyo mán az
a kor mány, mellyel az egy há zak nak
az elő ző évek ben szá mos konflik tu -
sa volt, tá vo zik a ha ta lom ból, az el -
múlt idő szak el len té te it, szám sza ki és
po li ti kai vi tá it már fel idéz ni sem ér -
de mes. (…) Re mél jük, hogy az új kor -

mánnyal kon szo li dál tabb együtt mű -
kö dést le het ki   ala  kí  ta ni, mely – min -
den ha mis vá ra ko zás sal szem ben –
nem pusz tán az anya gi kon  dí ci ók ja -
vu lá sá ban, ha nem el ső sor ban ab -
ban mu tat ko zik majd meg, hogy a
nagy tár sa dal mi cé lok meg va ló sí tá -
sá ban az ál lam part ner nek te kin ti
az egy há za kat.

Egy há zunk tény fel tá ró te vé keny -
sé gé nek el ső kéz zel fog ha tó ered -
mé nye ként a kö zel múlt ban meg je -
lent az el ső ta nul mány kö tet, mely nek
ed di gi fo gad ta tá sa egy ér tel mű en
po zi tív. (…)

A kis sé le las sult stra té gia al ko tás
kö vet ke ző fá zi sa, az el ké szült do ku -
men tum nyo mán meg ter ve zett vizs -
gá lat a kö zel jö vő ben el in dul. (…)

Ki te kin tés, ja vas la tok. Az evan gé -
li kus pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó -
ján nem tud tam vé ka alá rej te ni ag -
go dal ma mat nép moz gal mi ada ta -
ink lát tán. Ugyan ak kor az az ér zé sem,
s ezt bi zo nyí tot ta az el mon dot tak
vissz hang ta lan sá ga is, hogy ag go -
dal ma mat nem so kan oszt ják, vagy
ez ér zé sü ket jól tit kol ják. (…) Ér de -
mes len ne, kü lö nös te kin tet tel az
in téz mé nye ink ben rej lő misszi ós le -
he tő sé gek re, ki sebb-na gyobb kö rök -
ben meg vizs gál ni: va jon élünk-e
min den, szá munk ra a húsz év vel ez -
előt ti rend szer vál tás ál tal meg ada tott
le he tő ség gel. (…)

Vé ge ze tül Is ten irán ti há lá val kö -
szö nöm meg min den ki nek ér de mei
sze rint az együtt mű kö dést, fel ügye -
lői te vé keny sé gem tá mo ga tá sát. Kü -
lö nö sen há lás va gyok azért, hogy
el nök tár sam mal és ve ze tő tár sa im mal
har mo ni kus le het a kö zö sen vég -
zett szol gá lat. Mun kám, más irá nyú
fel ada ta im és a né pes csa lá dom ál tal
ki ju tó öröm te li fel ada tok mel lett
nem min dig si ke rül fö lös le ges in du -
la tok tól és em be ri gyar ló sá gok tól
men te sen vé gez ni a fel ügye lői szol -
gá la tot. Aki ket e meg nyil vá nu lá sa im
sér tet tek, azok tól bo csá na tot ké rek.

g Prhle Gergely
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A hónap könyvcsomagja – májusban
a Luther Kiadótól mindössze 1000 forintért
• Hans-Ch ri stoph Pi per: Be teg ágyon
• Bá lint né Kis Be á ta: A ga ra mut hang ja –

Négy év Pá pua Új-Gui ne á ban
• De dinsz ky Gyu la: A Bib lia nép raj za
• Elek Lász ló: Győry Vil mos (1838–1885)
• Grün valszky Ká roly: Éne kek éne ke,

avagy a sze re lem is ko lá ja
Vá sá rol ja meg a hó nap köny veit ked vez mé nye sen!
A könyvcsomag ára: 1000 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu •
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rá di ó ban

Má jus 23-án, pün kösd ün ne pén 10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az
MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán Va ny arc ról. Igét hir det Sza bó And -
rás es pe res.

Pünkösd 2. napja. Liturgikus szín: piros. Lekció: Jn 3,16–21; 1Móz 11,1–9.
Alapige: ApCsel 2,42–47. Ének: 231.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; de. 11. (úrv.) Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út
193., Fébé de. 10. (úrv.) dr. Bácskay Károly; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10.
(úrv.) Zay Balázs; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fülöp Attila;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan;
VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom)
de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6.
(vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor;
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.
(úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv., jubiláló konfirmandusok köszöntése) Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Grendorf Péter; 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., konfirmáció) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1.
de. 10. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; du. 6. (orgonakoncert);
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv., konfirmáció) Solymár Gábor; Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Solymár (református templom) de. 10. Fodor Viktor.

Istentiszteleti rend • 2010. május 24.

Istentiszteleti rend • 2010. május 23.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Pünkösd ünnepe. Liturgikus szín: piros. Lekció: Jn 14,23–31;
4Móz 11,11–17.24–25. Alapige: ApCsel 2,36–41. Énekek: 234., 239.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u.
12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné
Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter ; du. 6.
Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u 2.
(katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10.  (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11.
(gyermekistentisztelet)  dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.)
Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; XIII., Kassák
Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. (úrv.) Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Barthel-Rúzsa
Zsolt; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv., konfirmáció)
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., konfirmáció)
Börönte Márta; 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.) Grendorf Péter; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Grendorf Péter; 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. (úrv.) Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10.
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.)
Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner
Pál; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12. (úrv.) Missura Tibor.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan szé ké nek ta -
ná rai és hall ga tói mindenkit sze re tet tel vár nak a kán tor  szak vég zős év -
fo lya má nak vizs ga hang ver se nyé re má jus 26-án, 18 órai kez det tel a zug -
lói temp lom ba. Mű so ron töb bek kö zött J. S. Bach, J. L. Krebs, C. Franck,
F. Men dels sohn, Gár do nyi Z. or go na- és kó rus mű vei. A vég ző hall ga -
tók: Ko vács né Té gen Sá ra, Hu lej Er zsé bet Kla u dia és Koch Szil via. A be -
lé pés díj ta lan. 

H I R D E T É S

2010-ben má so dik al ka lom mal lesz öku me ni kus bib lia ol va sás. A ren dez -
vény alap gon do la ta: pün kösd cso dá já ra em lé kez ve va ló sá go san ki vin -
ni az ut cán já ró em be rek kö zé a Szent írás sza va it.

A ren dez vényt a Re for má tus Köz éle ti és Kul tu rá lis Köz pont, a Ma gyar
Bib lia tár su lat Ala pít vány, a Kál vin Ki adó és a Lu ther Ki adó kö zö sen szer -
ve zi. A Bib li át gim na zis ták, egye te mis ták, köz éle ti sze mé lyi sé gek (mű vé szek,
spor to lók, po li ti ku sok stb.) és egy há zi szer ve ze tek tag jai ol vas sák fel, a pün -
kös di ese mé nyek le írá sá hoz hí ven több nyel ven.

Idő pont: má jus 24., pünkösdhétfő 12 órá tól 18 órá ig, hely szín: Bu da -
pest V., a De ák té ri evan gé li kus temp lom lép cső je.

H I R D E T É S

Gá bort, pon to sab ban Öcsit, hi szen
így hív tuk mind annyi an, gyer mek ko -
rá tól is mer tem. Édes any ja, Sza bó
Ani kó par la men ti kép vi se lő sé gem
ide jén mun ka tár sam is volt, így a csa -
lád dal és a gyer me kek kel ek kor ke rül -
tünk szo ro sabb kap cso lat ba. A kép -
vi se lő ség meg szűnt, a ba rát ság min -
den vál to zás el le né re meg ma radt.
Ezért nem tu dok, de nem is aka rok
sze mély te len meg em lé ke zést ír ni
Öcsi ről.

Éle té nek há rom sza ka szát eme lem
ki: gyer mek- és if jú kor, hi va tás, majd
a be teg ség gel va ló küz de lem.

Mint majd nem min den ka masz,
Öcsi is szem te len volt. Akár Sztan kó
Gyön gyi nyír egy há zi lel kész kon fir -
man dus cso port já ba járt, akár if jú sá -
gi órák, akár az olcs vai tá bo rok
részt ve vő je volt, sok szor tett va la mi -
lyen epés meg jegy zést. Még sem tud -
tam iga zán ha ra gud ni rá, hi szen ez a
„meg szo kott pi masz ság” ere de ti ség -
gel pá ro sult. Meg jegy zé se i vel a dol -
go kat min dig új meg vi lá gí tás ba is he -
lyez te, és ez zel to vább gon dol ko dás -
ra ösz tön zött. A rö vid ide ig tar tó
bosszú sá got min dig fel vál tot ta a cso -
dál ko zás, hogy ez ne kem mi ért nem
ju tott eszem be?! Ugyan ez az ere de -
ti ség jel le mez te hu mo rát is. Iro ni kus
volt kör nye ze té vel, de ön ma gá val is. 

Mint min den gyer mek, ő is éhez -
te a sze re te tet. Ta lán az át lag nál job -
ban is. Ezért volt szük sé ge vé de -
lem re. A szem te len ség, az ere de ti ség,
a hu mor így le pel is volt: nem csak
kap cso la tot te rem tett a kör nye ze té -
vel, ha nem el is ta kar ta a sze re tet éhes
Öcsit.

En nek a ket tős ség nek a meg ta -
pasz ta lá sa vit te őt egy re kö ze lebb Is -
ten hez, a sze re tet for rá sá hoz. A ka -

masz Öcsi, aki nem átal lott szem te -
len ked ni még az Is ten nel sem, el ér -
ke zett a pá lya vá lasz táshoz. Az em be -
ri, sze re tő kö zös ség meg ta pasz ta lá -
sá val együtt ra bul ej tet te a Ná zá re ti
sze re te te is. Egy szer re volt ti pi kus és
egye di a ta nít vá nyi út ja. Ti pi kus,
hogy me ne kül ni akart, mint Jó nás.
Meg sza kí tot ta ta nul má nya it a hit tu -
do má nyi egye te men, hogy tisz táz za
hi va tá sát. Két év mun ka után tért

vissza, hogy el fo gad ja a Kül dő meg -
bí zá sát. Egye di, mert ez ál tal hi te,
hi va tá sa nem sab lo nos lett, mint
egy bolt ban vá sá rolt por té ka, ha nem
a hit har cá ban for má ló dott egye di -
vé, „öcsis sé”. Ez zel a hit tel, sze re tet -
tel és kedv vel szol gált ab ban a gyü -
le ke zet ben, aho va dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
ki küld te: a Tállya–Aba új szán tó–To -
kaj–Sá tor al ja új he lyi Misszi ói Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ben.

Be teg sé gé nek je lei már ko ráb ban
mu tat koz tak, de sem ő, sem a kör -
nye ze te nem gon dol ta, hogy ennyi -
re sú lyos a hely zet. Ha lá la előtt két
hó nap pal di ag nosz ti zál ták ná la a

gyó gyít ha tat lan kórt. A ti pi kus fo lya -
mat is mert: kór ház, mű tét, majd az
ezt kö ve tő, em bert pró bá ló dön té sek,
le gyen-e és mi lyen a kezelés. Eb ben
a ki lá tás ta lan hely zet ben Öcsi még -
sem rop pant össze, ha nem bá tor
hit val ló fér fi vá lett.

Ezen az úton na gyon so kan se gí -
tet ték. Min de nek előtt csa lád ja,
amellyel együtt úgy dön tött, hogy éle -
te utol só sza ka szát nem kór ház ban
töl ti, ha nem sze ret tei kö ré ben, ott -
hon. Éle te utol só ide jét a ra ci o na li -
tás és a fel ké szü lés jel le mez te. Or vo -
sá val va ló kon zul tá ció után fel mer -
te vál lal ni azt a bá tor, ra ci o ná lis
dön tést, hogy már nincs ér tel me a ke -
mo te rá pi ás ke ze lés nek sem. Bár na -
gyon-na gyon sze re tett vol na él ni,
még sem me ne kült pót sze rek hez. Az
utol só pil la na tig tu da tá nál akart ma -
rad ni, mint aki „kí ván csi” sa ját ha lá -
lá ra. És fel ké szült az el me ne tel re. El -
ren dez te a dol ga it az em be rek kel.
Meg vív ta har cát az őt el hí vó Is ten nel. 

An nak el le né re, hogy nem ada tott
meg ne ki az ilyen kor re mélt cso da,
a gyó gyu lás, meg ada tott ne ki a tes -
ti, lel ki, szel le mi fé lel me ken, küz del -
me ken tú li el me ne tel. Utol só órá já -
ban pré di ká ci ós ma gas ság ba emel -
ked ve val lot ta meg fé lel me in tú li
hi tét a sze re tő Is ten ben. Ami kor
meg szűnt do bog ni szí ve, át szel le -
mült, gyer me ki arc cal lé pett át az ál -
ta lunk ke vés sé is mert va ló ság ba.

A ré gi ek azt mond ják, hogy aki
ugyan olyan át szel le mült arc cal megy
el, mint ahogy ér ke zik, az biz to san ha -
za ért. Öcsit is így en ged tük el. Nem
a fel ké szült sé ge, nem is a bá tor sá ga,
ha nem a hi te vit te őt ha za, és hisszük,
hogy ezért nyert be bo csá tást is.

g La borczi Gé za

Bá tor hit val ló fér fi vá lett
Me zey Gá bor (1979–2010)

Az el múlt hét ele jén kez dő dött he ves
eső zés kö vet kez té ben má jus 17-én ki -
lé pett med ré ből a Csi kós tőt tős ha tá -
rá ban lé vő csa tor na, el áraszt va a te -
le pü lés ár te rü le ten fek vő kert je it és
há za it. A fa lu la kói va sár nap óta fo -
lya ma to san hord ták a ho mok zsá -
ko kat, épí tet ték a sán co kat an nak re -
mé nyé ben, hogy si ke rül meg ál lí ta ni
az egy re in kább ve szélyt je len tő ha -
tal mas víz tö me get. A Csi kós tőt tőst
Ka posszek cső vel össze kö tő út men -
tén épí tett gát va sár nap dél után
azon ban át sza kadt, fel kel lett ad ni a
vé de ke zést, a hely zet re mény te len né
vált. A fa lu al só ré szé ben la kó kat ki -

te le pí tet ték, há za ik víz ben áll nak.
Mi vel a kör nye ző ha las ta vak gát jai át -
sza kad tak, és a Me csek ből alá zú du -
ló víz is er re höm pö lyög, min den ed -
dig mért ál lás nál ma ga sabb a víz szint.

A ká rok fel be csü lé se lap zár tánk -
kor még nem volt le het sé ges, az el -
árasz tott há za kat a ka taszt ró fa vé de -
lem szak em be rei sem tud ták meg be -
csül ni. A mé lyeb ben fek vő te rü le te -
ken a víz ma gas sá ga meg kö ze lí tet te
az 1,5–2 mé tert. Kedd reg gel re Ka -
posszek csőn is kri ti kus sá vált a hely -
zet, a há za ik ból ki te le pí tett la ko sok
egy ré szét az Evan gé li kus Dia kó ni ai
Ott hon ban he lyez ték el. Ár víz ká ro -

sult tag jai tá mo ga tá sá ra a gyü le ke zet
– „Ado mány ár víz ká ro sul tak ré szé -
re” meg je lö lés sel – a Dom bó vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség szám la -
szá má ra (11746043-20014971) re mél
ado má nyo kat.

Lap zár tánk után: ár víz súj tot ta
evan gé li kus fal vak

Déli harangszó
Má jus 27-én, csü tör tö kön dél ben a nagy ve le -
gi evan gé li kus temp lom ha rang ja szól az MR1
–Kos suth rá di ó ban. A Fej ér me gyei köz ség ne -
vét a ha gyo mány sze rint Ár pád fe je de lem Ve -
lek ne vű ve zé ré ről kap ta. A te le pü lés el ső, to -
rony nél kü li temp lo mát 1784-ben emel ték,
majd az 1796-os tűz vész után is mét fel épí tet -
ték. 1811-ben egy föld ren gés mi att kel lett is mé -
tel ten új já épí te ni. Csak 1936-ban ké szült el har -
minc öt mé ter ma gas tor nya, amely ben há rom
ha rang ta lál ha tó. (For rás: RTV Rész le tes)

A IV. evan gé li kus fér fi kon fe ren ci át jú ni us 18. és 20. kö zött, pén tek ebéd től va sár nap ebé dig tart juk Pi lis csa bán,
a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi u. 8–12.).

Je lent kez ni le het Ko há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél e-mail ben a ko hary@en ter net.hu cí men vagy te le -
fo non a 96/360-013-as ve ze té kes és a 20/824-7122-es mo bil szá mon, il let ve az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont -
nál (1164 Bu da pest Bat thyá ny Ilo na u. 38–40., e-mail: ev mis@lu the ran.hu, tel:. 1/400-3057).

A rész vé te li díj a tel jes idő re 6 000 fo rint + 500 fo rint ágy ne mű-hasz ná la ti díj.

H I R D E T É S
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Do mony i kó rus ta lál ko zó 
Az el múlt há rom év ti zed ben evan gé li kus egy há zunk több egyházme gyé jé ben
és -ke rü le té ben is meg for dul tam egy ház tag ként, majd lel kész ként, de eh hez fog -
ha tó val ko ráb ban se hol sem ta lál koz tam. Az Észak-Pes t Megyei Egy ház me gye
ti zen öt anya gyü le ke ze té ben össze sen ti zen két ének kar mű kö dik. Így az tán az
éven te két al ka lom mal meg ren de zett (me gyei és re gi o ná lis) kó rus ta lál ko zó nak
nem is tud mind egyik gyü le ke zet ott hont ad ni, hi szen a két száz öt ven kó rus -
tag be fo ga dá sá ra és sze rep lé sé re nem mind egyik temp lo munk al kal mas. A do -
mo nyi gyü le ke zet öröm mel vál lal ta idén ta vasszal ezt a fel ada tot.

Ro gate va sár nap ján a ko ra dél utá ni órák ban az ün ne pi ké szü lő dés iz ga -
tott sá ga töl töt te be a le ve gőt a temp lo munk kör nyé kén. A szé pen fel dí szí -
tett temp lom, az ud va ron fel ál lí tott sá tor, a gyü le ke ze ti te rem ben sür gö lő -
dő asszo nyok, a ha tal mas mennyi sé gű há zi sü te mény és a min de nütt fel ál -
lí tott pa dok és asz ta lok még a kí vül ál lók szá má ra is vi lá gos sá tet ték, hogy
itt va la mi nagy do log ké szül. 

Csak egy va la mi szeg te a ked vün ket: az idő já rás. Az utób bi idő ben sok szor
hal lott „már megint esik” mon dat jel le mez te az egész na pot – pon to sab ban
majd nem az egé szet. Mi u tán ugyan is az összes je len le vő kó rus elő ad ta a mű -
so rát, meg hall gat tuk az áhí ta tot, és kö zöl ték a köz len dő ket, a két órás
(egyéb ként nagy sze rű en si ke rült) al ka lom vé get ért. Mi pe dig ámul va lép -
tünk ki a temp lom ból, mert az egész na pos eső kö ze pet te hir te len ki sü tött
a nap. Ez az égi jel még jobb kedv re de rí tet te az amúgy is öröm re han golt
ének ka ro so kat. Az imád ság va sár nap ján kéz zel fog ha tó vá vált szá munk ra az
üze net: Is ten meg hall gat ja az imád sá ga in kat, és éne ke ink el jut nak őhoz zá. 

Egye dül Is te né a di cső ség, ne ki mon dunk kö szö ne tet azo kért a lel kes gyü -
le ke ze ti ta go kért is, akik se gí tet tek az al ka lom és a sze re tet ven dég ség meg -
szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban.

Sá ghy Ba lázs lel kész

Anyák nap ja Nagy vá ra don
Má jus má so dik va sár nap ján ün ne pel tük meg az édes anyák nap ját a Nagy vá -
ra di Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. Az ün nep ség két rész ben zaj lott, a dél előt ti
is ten tisz te le ten a va sár na pi is ko lás gyer me kek és a kon fir man du sok mond tak
kö szö ne tet az édes anyák nak és nagy ma mák nak a na pon kén ti sze re te tért és gon -
dos ko dá sért, dél után pe dig az evan gé li kus óvo da há rom cso port já ba já ró gyer -
me kek egy kü lön is ten tisz te let ke re té ben tet ték ugyan ezt.

A dél előt ti al ka lom kü lön le ges volt ab ban, hogy a ver ses-éne kes össze ál lí -
tás ba ko moly ze nei da ra bok is ke rül tek, ame lye ket az ap ró sá gok az év fo lya mán,
fá rad sá gos mun ká val sa já tí tot tak el. A gyü le ke zet hez tar to zó gyer me kek kö -
zül ugyan is töb ben lá to gat ják a mű vé sze ti lí ce um ze ne ta go za tát ren des vagy
kül sős di ák ként, és ott hang sze res ok ta tás ban ré sze sül nek. Az anyák na pi ver -
sek és éne kek kö ze pet te el hang zott ilyen for mán An to nio Vi val di G-dúr he ge -
dű kon cert jé nek el ső té te le zon go ra kí sé ret tel, Bach C-dúr pre lú di u ma zon go -
rán, is me ret len szer ző től a Spa nyol ro mánc gi tár ral, és Ste i belt Adag gio cí mű
zon go ra da rab ja.

A gyü le ke zet ben nem rég tar tott Varadi num ün nep ség ke re té ben ke rül tek
hoz zánk Ba lázs Ist ván má ra ma ro si fa fa ra gó mű vész al ko tá sai, me lyek ből ki -
ál lí tást ren dez tünk a temp lom kert ben és a temp lom ban. Két al ko tás még min -
dig ott lát ha tó a temp lom ban, me lyek üze ne tét az anyák na pi mű sor hoz kap -
cso lód va tol má csol tam. 

Az ün nep ség után a gye re kek nem csak az édes any ju kat és nagy ma má ju kat,
de a temp lom ban lé vő va la mennyi nő test vé rün ket is egy-egy szál pün kös di ró -
zsá val kö szön töt ték.

A dél utá ni mű sor ban az óvo dá sok a tő lük meg szo kott vi dám ság gal és tisz -
ta szí vű ség gel, bol do gan mond ták el ver se i ket és jó kí ván sá ga i kat, majd ők is vi -
rág gal kö szön töt ték az ün ne pel te ket.

Csa bay Ár pád lel kész

b Már több mint egy hó nap ja, hogy
egy há zunk köz pon ti por tál ja sza -
kí tott ko ráb bi pi ros szín vi lá gá val,
és – iga zod va a nem rég el fo ga -
dott lo gó hoz – ezen túl fő szín -
ként a ké ket hasz nál ja. Hor váth-
Bol la Zsu zsan na fő szer kesz tő a
blog já ban em lí tet te, hogy ez út tal
csak for mai vál to zá sok tör tén tek,
így a de sign vál tás ap ro pó ján ve -
le ké szí tett in ter júnk el ső sor ban
ar ra ke re si a vá laszt, hogy a csak -
nem más fél éves ol dal mennyi -
ben vál tot ta va ló ra az ere de ti el -
kép ze lé se ket.

– 2008 ko ra őszén am bi ci ó zus öt -
le tek kel és ter vek kel kelt új élet re az
evan ge li kus.hu. Más fél év nyi mun ka
után le het már mér le get ké szí te ni?

– Úgy gon do lom, más fél év elég
idő ah hoz, hogy az em ber mér le get
von has son. Ed di gi mun kám ered mé -
nyes sé gé ről a lá to ga tott sá gi mu ta tók
meg győ ző en be szél nek: a hon lap
be in du lá sa előtt alig ke res ték fel ol -
da la in kat, nem volt raj tuk ugyan is
szá mot te vő ol vas ni va ló és tar ta lom.

2008. év vé gén már he ti há rom-
négy ezer lá to ga tó val szá mol tunk. A
na pi fris sí té sek nek kö szön he tő en
azon ban ez a szám év köz ben is fo lya -
ma to san emel ke dett, és most is emel -
ke dik, az el múlt hé ten pél dá ul ki lenc -
ezer fe let t volt az ol dalt fel ke re sők szá -
ma. Meg fi gyel tük azt is, hogy na -
gyobb ün ne pek – ka rá csony és hús -
vét – előtt a lá to ga tó szám akár ti zen -
két ezer re is meg ugor hat. Más fél év
után ez zel az emel ke dés sel iga zán elé -
ge det tek le he tünk. Sok vissza jel zést
ka punk ol va só ink tól, le ve lek és hoz -
zá szó lá sok for má já ban is, és mint egy
ha vi har minc meg ke re sés ér ke zik
lel ki gon do zói cso por tunk, a Ki hez for -
dul ha tok? ro vat tag ja i hoz is.

Pár te ma ti kai vál toz ta tást már ta -
valy év vé gén vég re haj tot tunk a hon -
la pon. Ezek kö vet ték az ol va sói
vissza jel zé se ket és igé nye ket, és át -
struk tu rál tuk a ro vat szer ke ze tet is –
ezt vál to zat la nul a lá to ga tói igé nyek -
hez iga zít juk a jö vő ben is –, hús vét -
kor pe dig az új lo gó hoz il lesz ked ve a
de sig non vál toz tat tunk. Az ol dal fo -
lya ma to san vál to zik, és ez zel együtt
az öt le tek is ala kul nak.

– Le het be szél ni ked venc ro va -
tok ról?

– A Lel ki táp lá lék ro va tunk az
egyik ilyen ked venc, itt ta lál ha tó a
Na pi ige, amit so kan ol vas nak hon -
la pun kon. Az Ige hir de té sek is ked velt
ro vat, ez zel kap cso lat ban még ha tá -
ron túl ról is ér kez nek vissza jel zé sek,
olyan ma gya rok ré szé ről, akik ré geb -
ben el sza kad tak ha zánk tól, és anya -
nyel vü kön sze ret né nek ige hir de tést
ol vas ni vagy hall gat ni.

A hír ol dal funk ci ó ból adó dó an
so kan ke re sik fel Ak tu á lis ro va tun -
kat. Egy-egy ese mény után pár órá -
val ná lunk már ol vas ha tó ak a tör té -
né sek, így nap ra ké szek le het nek ol -
va só ink egy há zi éle tün ket il le tő en.
Sok új ság is szem léz ben nün ket,
így a Ma gyar Nem zet és a Ma gyar
Hír lap, de a Du na Te le ví zió vagy a
Hír Tv is vesz in nen evan gé li kus in -
for má ci ó kat. Meg fi gyel he tő az is,
hogy egy-egy „bot rá nyo sabb” tör té -
net ese tén meg ug rik a cikk lá to ga -
tott sá ga. A ki emelt cím lap tör té ne -
te ket szin tén ki ma gas ló an so kan
ol vas sák, és per sze az in ter jú kat is.
Ün ne pek előtt a te ma ti zált ol da la -
in kat ke re sik fel so kan, ide ren ge teg
tar tal mat töl töt tünk fel.

– A fő szer kesz tő nek van ked venc te -
rü le te az ol da lon? Meg en ged he tő,
hogy va la mi emi att ke rül jön elő tér -
be? Vagy a sze mé lyes pre fe ren ci ák ér -
vé nye sí té sé re csak a szer kesz tői blog
ad le he tő sé get?

– Ifj. dr. Fa bi ny Ti bor mond ta
egy szer vic ce sen azt, hogy a hon lap
az én har ma dik gye re kem. Már csak
eh hez tar tás vé gett sem mond hat -
nám azt, hogy ezt vagy azt sze re tem
raj ta, ez vagy az a ked ven cem, aho -
gyan a gye rek ben sem csak a sze mét
vagy a ha ját sze re ti az em ber. Szó val
nin csen ked venc ro va tom: az új ság -
írás a ked ven cem, és ezen be lül bár -
mi lyen ro vat vagy mű faj jö het.

A hon la pon ve ze tett sa ját blo go -
mat sem eme lem ki, az csak ré sze az
ol dal nak; a blogban a hon lap pal kap -
cso la tos gép há zas in for má ci ó kat
írom le, il let ve a szub jek tí vebb mű -
fa jú pub li cisz ti kai írá sa i mat te szem
köz zé.

– Mi lyen az in ter ne tes szer kesz tő
egy nap ja? Az em lí tett „har ma dik
gyer mek” gon do zá sa pon to san mi lyen
fel ada to kat je lent?

– Min den na pom tel je sen más,
nin csen rög zí tett na pi ren dem. Alap -
ve tő en ott hon ról dol go zom. Ide á lis
len ne, ha azt mond hat nám, hogy
nyolc tól ti zen hat órá ig, de ezen a hé -
ten pél dá ul min den nap ra van egy-
egy ki sebb-na gyobb ta lál ko zóm, in -
ter jú, fo tó zás, meg be szé lés. Te hát
uta zom ide-oda, és sok szor es te tíz -
kor is fel kell töl te nem az ol dal ra egy-
egy sür gős anya got – pél dá ul ha va -
la mi lyen kér dés ben egy há zunk ve ze -
tő sé ge nyi lat ko za tot ad ki.

Ami ta lán min den nap egy for ma,
az a hí rek és in for má ci ók össze gyűj -
té se és fel ra ká sa a hon lap ra. Ezek a
hí rek más or szá gok evan gé li kus egy -
há za i nak éle té ről szól nak, több nyi -
re né met, il let ve an gol for dí tá sok, de
hon la pun kon hang sú lyos az is, hogy
szé les kö rű ki te kin tést nyújt sunk,
és a nagy vi lág ból, il let ve ha zánk ból
az öku me ni kus hí re ket is össze gyűjt -
sük. Ez sem ön já ró, nem megy ma -
gá tól, hi szen vá lo ga tás nél kül nem
aka runk kö zöl ni anya go kat. Hang sú -
lyos még a Lap szem le is, a ma gyar, il -
let ve nem zet kö zi saj tó fi gye lé se.

Mun ka köz ben „öt let elek”, és szer -
ve zem a kü lön bö ző, egy há zunk éle -
té ről szó ló hí re ket és tu dó sí tá so kat is.
Mi vel egye dül gon do zom a hon la pot,
és min de nütt kép te len ség ott len nem,
fel ké rek szer ző ket cikk írás ra, fény ké -
pek ké szí té sé re. Egy em be res szer -

kesz tő ség ként ne kem kell kéz ben
tar ta nom min dent.

– És nem csak ma gát a fő ol dalt kell
szer kesz te nie, ha nem az evan ge li -
kus.hu-nak a kö zös sé gi mé dia főbb
csa tor ná i val va ló össze köt te té se it is
fel ügye li…

– Igen, na pon ta ra kom fel hí re ink
és cik ke ink link je it a Twit ter re és a
Fa ce book ra. A Twit te ren száz fe let ti
azok nak a szá ma, akik kö vet nek
ben nün ket. A kü lön bö ző fe le ke ze tek -
kel, más egy há zak kal – még ame ri -
kai lu the rá nus tag egy há zak kal is –
kö vet jük egy más hí re it, de nem sok
az egyé ni fel hasz ná ló, aki ilyen mó -
don fi gyel né hí re in ket. A Fa ce boo kon
öt száz fe lé tart az is me rő sök szá ma,
itt fo lya ma to san van nak vissza jel zé -
sek is a cik kek kel kap cso lat ban. Na -
pon ta kö rül be lül öt be je lö lést ka -
punk. Alap ve tő en azon ban az a ta -
pasz ta lat, hogy az em be rek in kább
ma gát a hon la pot ke re sik fel az in for -
má ci ó kért, mint sem hogy csak a
kö zös sé gi por tá lo kon ol vas nák a hí -
re in ket.

– Ha ennyi re fi gyel a ne tes tren dek -
re, ak kor va la mi lyen jö vő ké pet is fel
tud vá zol ni? Mi lyen lesz va jon az
evan ge li kus.hu egy év múl va? Vagy
akár há rom év múl va?

– Az in ter ne tes tren de ket a hír -
ol da lak, azo kon be lül pe dig az egy -
há zi hír ol da lak ala ku lá sa szem pont -
já ból fi gye lem, hi szen mi is ilyen
hon lap va gyunk. Sze ret ném, ha a jö -
vő ben hon la punk a mul ti mé di ás
funk ció fe lé bő vül het ne. Bár már
most is ta lál ha tó ak raj ta hang anya -
gok és vi deo fel vé te lek, jó len ne, ha
sa ját ese mé nye ink ről, pré di ká ci ók -
ról, áhí ta tok ról, eset leg együt te sek -
ről pár per ces kli pek is fel ke rül het -
né nek. Azt nem tu dom meg mon da -
ni, évek múl va mi lesz a trend, és mi
ho gyan fo gunk vál toz ni. Sze rin tem
ezt ma még egyet len hon lap szer -
kesz tő sem tud ja.

– Mennyi re vir tu a li zá lód hat az
egy ház? El kép zel he tő-e az, hogy a ne -
ten ke resz tül majd nem tel jes él ményt
kap has sa nak azok, akik nem tud nak
el jut ni is ten tisz te let re vagy gyü le ke -
ze ti al kal mak ra?

– So kan ri o gat nak ez zel a faj ta vir -
tu á lis va ló ság gal, de sze rin tem et től
messze va gyunk. Az biz tos, hogy van
igény ar ra, hogy az in ter ne ten is
nyo mon le hes sen kö vet ni egy-egy
ilyen al kal mat, de az is ten tisz te le ti
kö zös ség sem mi kép pen sem he lyet -
te sít he tő a vir tu á lis kö zös ség gel. 

A web 2.0-s kö zös sé gek nagy elő -
nye le het a hí vek és ér dek lő dők
össze gyűj té se és a gyü le ke zet tag ja -
i val va ló kap cso lat tar tás azo kon a na -
po kon is, ami kor nin csen egy há zi al -
ka lom.

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök hon la -
punk in du lá sa kor azt mond ta: aho -
gyan Lu ther Már ton sa ját ko rá ban a
könyv nyom ta tás le he tő sé gé vel élt,
úgy ma biz to san blo gol na. Fáb ri
György kom mu ni ká ci ós szak em ber
eh hez egy ve le ké szí tett in ter júm ban
hoz zá tet te: Jé zus nem csak egy ma gas
hegy re men ne fel, hogy össze gyűjt -
se a so ka sá got meg hall gat ni a He gyi
be szé det, ha nem egye ne sen web ka -
me rá ba mon da ná, és az ese mény
stre am ben men ne az in ter ne ten. Ez
azt je len ti, hogy az egy há zi kom mu -
ni ká ci ó nak él nie kell ezek kel az új le -
he tő sé gek kel, esz kö zök kel, mert így
fo lya ma to san le het egy más nak im -
pul zu so kat ad ni. De ezek csak esz kö -
zök, ame lyek so ha sem pó tol hat ják a
sze mé lyes kap cso la tot.

g – nagy ben ce –

Beszélgetés egyházunk központi hírportáljának szerkesztőjével
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

„Tanulmányi kirándulás”
A Ke let-bé ké si Egy ház me gye
lel kész csa lád jai má jus 9–12-én
az er dé lyi Ka lo ta szent ki rá lyon
és kör nyé kén tettek ta nul má -
nyi ki rán du lá st. A mos ta ni –
im már nyol cad já ra meg szer ve -
zett – út so rán fel ke res ték a vi -
dék tör té nel mi em lé ke it és
temp lo ma it, meg is mer ked tek
a ka lo ta sze gi nép mű vé szet tel,
va la mint új ra és új ra rá cso dál -
koz hat tak a Te rem tő nagy sá -
gá ra a víz esé sek ere jé ben, a
völ gyek mély sé gé ben, a he -
gyek fen sé gé ben. A kö zös tú -
rák, be szél ge té sek, imád sá gok
egyaránt erő sí tet ték a test vé ri
kö zös sé get. 
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Má jus 22-én, szom ba ton 18 óra kor,
pün kösd vi gí li á ján öku me ni kus ves -
pe rás zsol tár éne kes is ten tisz te le tet
tar tunk a Bé csi ka pu té ri temp lom -
ban. Ma gya rul hir det igét Jo han nes
Erlbruch, a né met evan gé li kus gyü -
le ke zet lel ké sze. Sze re tet tel hí vunk és
vá runk min den kit.

A De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim -
ná zi um összes volt nö ven dé ke má jus
28-án, pén te ken 15 óra 30 perc kor a
temp lom ban, 16 óra 30 perc kor a
dísz te rem ben ta lál ko zót ren dez. Igét
hir det: Sár kány Ti bor né Hor váth Er -
zsé bet, 1949-ben érett sé gi zett volt nö -
ven dék. Szent föl di uta zá sa ink cím -
mel T. Pin tér Ká roly, az Evan gé li kus
Élet fő szer kesz tő je tart elő adást.

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

20.55 / Du na Tv
Don Lu i gi, a sze gé nyek pap ja
(olasz film drá ma, 2007) (88')
1. rész
Don Lu i gi az öt ve nes évek től
kezd ve a vál to zó vi lág újabb és
újabb sze gé nye i nek, el esett je i -
nek pró bált se gít sé get nyúj ta -
ni. Az 50-es évek ben a bel ga
bá nyák ban ro bo to ló olasz ven -
dég mun ká so kat, a 60-as, 70-es
évek ben Ró ma kül vá ro sá ban
az egy re so ka so dó, nyo mo rú -
sá gos ba rakk la kó kat, a 80-as
évek ben a dro gos és AIDS-es
fi a ta lo kat, a 90-es évek ben pe -
dig a kü lön bö ző ázsi ai és af ri -
kai or szá gok ból tö me ge sen ér -
ke ző be ván dor ló kat tá mo gat -
ta. Szem be sze gül akár az olasz
po li ti kai ha ta lom mal, nem is
be szél ve a jó mó dú ak vagy az
át lag em be rek elő íté le te i ről.

HÉTFŐ

8.04 / Kos suth rá dió
Re for má ció 500
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Bach: 74.
kan tá ta – Wer mich li ebet,
der wird mein Wort hal ten
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve tí -
té se Szé kes fe hér vár ról. Igét hir -
det Ré vész La jos lel ki pász tor
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.10 / Du na Tv
Bé kes ség, és min den jót!
(ma gyar do ku men tum film,
1995) (40')
17.04 / Kos suth rá dió
Temp lom épült pün kösd től
pün kös dig
21.04 / Kos suth rá dió
A meg fog ha tat lan ról. Ma gyar
köl tők a te rem tő lé lekről

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
9.45 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett: Is ten be mu tat ko zik
Evan gé li zá ció a Pest er zsé be ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
10.45 / m2
Je le ne tek a szob rok éle té ből
A Du na-kor zó
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Mé der Áron vi tor lá zó
19.35 / Bar tók rá dió
Puc ci ni: Pil lan gó kis asszony
(há rom fel vo ná sos ope ra)
19.41 / Kos suth rá dió
Ná la tok lak nak-e ál la tok?
A Ka lá ka együt tes
fel vé te le i ből
11.00 / m2
Lé lek-tan tör té ne tek
Dr. Bagdy Emő ke so ro za ta

SZERDA

11.10 / m2
Mu si ca His to ri ca. A Las sus
ének együt tes kon cert je
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.05 / Du na Tv
Ko los tor la kók (ma gyar do ku -
men tum film, 2003) (48') 1. rész
16.45 / Du na II. Au to nó mia
Pi linsz ky Já nos – Gye re kek és
ka to nák (ma gyar té vé film,
2007) (65')
20.00 / Du na Tv
Mit mű vel tél?
(ame ri kai víg já ték, 2006) (87')
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Ké pek a szá zad for du ló ról
Tö mör kény Ist ván írá sai
21.30 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Bee tho ven:
VI. (Pas tor ale) szim fó nia

CSÜTÖRTÖK

10.45 / m2
A ma gyar írás be li ség tör té ne te
Az el ső ma gyar nyel vű köny vek
13.12 / Bar tók rá dió
Az Új Bu da pest Vo nós né gyes
hang ver se nye
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A vi lág te te jén
16.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha:
A föl ru há zott em ber
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
16.55 / Film mú ze um
A bol dog ság szí ne (ma gyar
film drá ma, 2003) (86')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó 
Ben ne: Marc-An toine Char -
pen ti er: Te De um
21.30 / m1
Gyer mek szív
(ame ri kai film drá ma, 1994)
(89')

PÉNTEK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
13.31 / Bar tók rá dió
Hen ri de Ro han-Cser mak ját -
szik a Má tyás-temp lom or go -
ná ján
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Gia co mo
Puc ci ni „En nél a rész nél halt
meg a Mes ter”
21.00 / Du na Tv
Ol tal ma zó ég (an gol–olasz
film drá ma, 1990) (132')
21.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Carl Hein rich Gra un: Jé zus
ha lá la – pas si ó kan tá ta
21.30 / m1
Besz ter ce ost ro ma
(fe ke te-fe hér, ma gyar já ték -
film, 1948) (89')
22.05 / m2
Fér fi tit kok (auszt rál film -
dráma, 1999) (96')

SZOMBAT

11.35 / HBO
Zu ha nás (in di ai–an gol–ame -
ri kai film drá ma, 2006) (117')
16.23 / Bar tók rá dió
Leg szebb stú dió hang ver se nye -
ink ből 
Ben ne: Liszt: Vál to za tok
Bach We i nen, Kla gen, Sor -
gen, Za gen cí mű kan tá tá já -
nak té má já ra
19.30 / Du na Tv
Az al bat rosz re pü lé se
(né met–új-zél an di já ték film,
1995) (89')
20.04 / Kos suth rá dió
Hat év re ítél ték té ve dés ből
Borenich Pé ter do ku men -
tum já té ka
20.45 / m1
Az es kü vő (ame ri kai film drá -
ma, 1998) (108')
13.05 / m2
Az örök lét örök vá gya (fran -
 cia do ku men tum film, 2008)

VASÁRNAP

10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m2
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Rá day Mi hály vá ros vé dő 
mű so ra
12.02 / Du na II. Au to nó mia
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se fel vé tel ről Hét fa lu ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
(26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
21.00 / m1
Ko csis Zol tán szü le tés na pi
kon cert je
22.00 / Bar tók rá dió
Jo hann Ch ri stoph Fried rich
Bach: Lá zár fel tá masz tá sa
(ora tó ri um)
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 23-ától május 30-áig

Va sár nap

Pál ír ja: Szün te le nül há lát adunk az Is ten nek, hogy ami kor hall gat tá tok
az Is ten nek ál ta lunk hir de tett igé jét, nem em be ri be széd ként fo gad tá tok be,
ha nem Is ten be szé de ként, amint hogy va ló ban az, és an nak ere je mun kál -
ko dik is ben ne tek, akik hisz tek. 1Thessz 2,13 (Zsolt 119,162; Jn 14,23–27; Ap -
Csel 2,1–18; Zsolt 99) Nem mind egy, ho gyan vi szo nyu lunk az ige hir de -
tés hez – akár ige hir de tők, akár ige hall ga tók va gyunk. Ha csu pán szép be -
széd nek, ala pos ta ní tás nak, tar tal mas mon dan dó nak vagy ér zel mek re ha -
tó szó nok lat nak tart juk, ak kor va la mit na gyon fél re ér tünk. Az ige hir de -
tés Is ten be szé de. Ő akar szól ni az ige hir de tőn ke resz tül. Szent lel ke ál tal
ad ja az üze ne tet és nyi to gat ja a szí ve ket. Ezt ne fe lejt sük el még ak kor sem,
ha ter mé sze te sen fon tos az ige hir de tő nek és az ige hall ga tó nak is be csü -
le te sen fel ké szül nie.

Hét fő

Meg száll té ged is az Úr lel ke, és más em ber ré le szel. 1Sám 10,6 (Ap Csel 1,8;
Mt 16,13–19; 1Kor 12,4–11; Zsolt 81) Sá mu el pró fé ta mond ja ezt Saul nak, ami -
kor fel ke ni Iz ra el ki rá lyá vá. Saul éle te meg rá zó pél dá ja an nak, mi cso da kü -
lönb sé get je lent az em ber éle té ben Is ten Lel ké nek je len lé te, il let ve hi á nya.
Ve le: győ ze lem az el len sé gen, nél kü le: gyű lö let má sok iránt. Ha a Szent lé -
lek mun kál ko dik ben nünk, ak kor mi is más em ber ré vá lunk. Más in du lat
van ben nünk, más esz kö zö ket hasz ná lunk, más hogy ke ze lünk hely ze te ket,
más a cé lunk. Nem tö ké le te sek va gyunk, ha nem má sok. Mert a Lé lek for -
mál és ala kít. Ha azt han goz tat juk, hogy min ket Is ten Lel ke ve zet, de min -
den vál to zat lan az éle tünk ben, ak kor ér de mes meg vizs gál nunk, tény leg kö -
zünk van-e őhoz zá.

Kedd

Ne ag gód ja tok a hol na pért, mert a hol nap majd ag gó dik ma gá ért. Mt 6,34
(Zsolt 105,40–42; Ap Csel 4,23–31; Zsid 10,1–18) Élj a má nak! Ezt a csep pet
sem ke resz tény szel le mi sé gű fel szó lí tást a mai ige alap ján még is meg szív lel -
het jük. Ne ag go dal mas kodj, ha nem bízd rá ma gad mennyei Atyád ra, aki gon -
dos ko dik ró lad! – bá to rít Jé zus. És ne ter held ma gad a jö vő ben vár ha tó eset -
le ges prob lé mák kal se; ha majd ak tu á lis lesz, rá érsz Is te ned del együtt ke res -
ni a meg ol dást. Tö rődj a má val! Tedd meg, amit ma kell meg ten ned! Sze resd,
akit ta lán hol nap már nem le het! Ren dezd Is ten nel és em ber tár sad dal, amit
ma még ren dez ni tudsz! Bánd meg a bűnt, amelyet rég óta meg kel le ne bán -
nod! De min de nek előtt ke resd Is ten or szá gát és igaz sá gát, ak kor a töb bi rá -
adá sul meg ada tik… 

Szer da

Ha meg ma rad ben ne tek az, amit kez det től fog va hal lot ta tok, ak kor
meg ma rad tok ti is a Fi ú ban és az Atyá ban. 1Jn 2,24b (Ézs 51,6; Ap Csel
8,/9–11/12–25; Zsid 10,19–25) Sok fé le ha tás ér ben nün ket nap mint nap.
Kü lön fé le ta ní tók kör nyé kez nek meg az zal a nem tit kolt szán dék kal, hogy
meg győz ze nek sa ját – vélt vagy va lós – igaz sá guk ról. Né me lyek „ke resz -
tény kön tös ben” jár nak, és a Bib li át is idéz ge tik, de nem Krisz tust, az Is -
ten Fi át és nem a mennyei Atya bűn bo csá tó sze re te tét hir de tik. Kulcs -
fon tos sá gú az, hogy meg ma rad jon ben nünk a tisz ta ige, és hogy ra gasz -
kod junk az élet evan gé li u má hoz, mert csak így ma rad ha tunk meg a Fi -
ú ban és az Atyá ban.

Csü tör tök

Töb bé nem én élek, ha nem Krisz tus él ben nem. Gal 2,20 (Zsolt 118,17; Ap Csel
11,1–18; Zsid 10,26–31) Úr Jé zus, bo csáss meg, ami ért sok szor csak ma gam -
ra fi gye lek. Át ad tam ne ked az éle tem, meg nyi tot tam előt ted a szí vem, bí zom
ke resz ted ere jé ben és ab ban, hogy a mennyei Atya – a te vé re dért – meg bo -
csát ja bű ne i met. Még is van, ami kor meg bot lom, és ke gyes cse le ke de te im mel
fog lal ko zom. Újíts meg, Uram! Járd át új ra je len lé ted del az éle tem! Vond ma -
gad hoz te kin te tem! Ámen.

Pén tek

Is ten nem azért küld te el a Fi út a vi lág ba, hogy el ítél je a vi lá got, ha nem hogy
üd vö zül jön a vi lág ál ta la. Jn 3,17 (Ézs 51,4; Ap Csel 11,19–26, Zsid 10,32–39)
Is ten cél ja nem gyer me kei pusz tu lá sa, ha nem ép pen en nek el len ke ző je: üd -
vös sé get, az az örök éle tet szán min den ki nek, s ezért ad ta egy szü lött Fi át. Ő
a mi Sza ba dí tónk. Aki hisz őben ne, an nak van üd vös sé ge. Ez az evan gé li -
um – és nem csak má ra szól.

Szom bat

Az én lel ke met adom be lé tek, és azt mű ve lem ve le tek, hogy ren del ke zé se im
sze rint él je tek, tör vé nye i met meg tart sá tok és tel je sít sé tek. Ez 36,27 (Róm 5,5;
Ap Csel 18,1–11; Zsid 11,1–7) Is ten nem csu pán új szí vet ad, ha nem Szent lel -
két is, aki cse lek vés re kész tet: tet te in ket az Úr ren del ke zé se i hez és tör vé nyé -
hez iga zít ja. Így min den na pi éle tünk ben, csa lád tag ja ink kal va ló kap cso la tunk -
ban, a mun ka he lyi hely ze tek ben és a gyü le ke ze ti kö zös ség ben is tet ten ér he -
tő az, hogy az Úréi va gyunk.

g Hu lej Eni k

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Bu da pest III., Ko losy té ren 39 négy -
zet mé te res gar zon la kás lel kész csa lád -
tól bér be adó. Ér dek lőd ni a 20/824-
6401-es szá mon le het.

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban
má jus 30-án, va sár nap 18 óra kor.
Or go nál: Trajt ler Gá bor. Mű -
sor: Di et rich Bux te hu de: fisz-
moll pre lú di um; Jo hann Gottfried
Walt her: Jesu, mei ne Freu de (Jé -
zus, bol dog sá gom) – ko rál va ri á -
ci ók; Jo hann Se bas ti an Bach: a-
moll pre lú di um és fú ga; ige hir de -
tés; Ko dály Zol tán: Négy epig ram -
ma (Trajt ler Gá bor or go na át -
ira ta); Bar tók Bé la: Az éj sza ka ze -
né je (Trajt ler Gá bor or go na át ira -
ta); Gár do nyi Zol tán: I. or go na -
szo ná ta (Al leg ro non trop po –
An dan te – Maest o so). Igét hir det:
Gerő fi né dr. Bre bovsz ky Éva lel -
kész. A be lé pés díj ta lan. Min den
ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.
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