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Egyház és közélet… f 3. oldal
Az MEE Diakóniai Osztályának melléklete f 8–9. oldal
Szlovák és német oldal f 7. és 10. oldal
Láthatóan evangélikus f 12. oldal
A vallás szerepe Európában f 13. oldal
200 éve született Sø ren Ki er ke ga ard f 14. oldal

g Prőh le Ger gely

Év szá za dos szo kás sze rint a csa lá di
szü le tés na pok al kal má val a kö szön -
tés előtt a 103. zsol tárt ol vas suk, új -
ra és új ra tu da to sít va a me ző vi rá gá -
nak s egy út tal ma gunk nak a mu lan -
dó sá gát, ugyan ak kor az is te ni ke gye -
lem vég te len sé gét. 
Be val lom, gye rek ként mély nyo -

mo kat ha gyott ben nem a zsol tár ké -
pi vi lá ga, a sas meg úju ló if jú sá gá nak
ígé re te pe dig kü lö nö sen. Az öre ge dés
jól lát ha tó je le it egy re in kább ma gu -
kon hor do zó ün ne pel tek ál la po ta és
a  szárny ra ka pó  te kin té lyes ma dár
kép ze té nek el len té te egé szen va ló szí -
nűt len né tet te a meg úju lás le he tő sé -
gét, ugyan ak kor – ahogy a sas és „ro -
ko nai”, a fő nix és a tu rul mi to lo gi kus
je len tő sé ge  ol vas má nya im  alap ján
egy re in kább vi lá gos sá vált – az ígé -
ret nagy sze rű sé ge is egy re éle seb ben
raj zo ló dott ki. 
Egy vá ro si gye rek már csak így kö -

ze lít  a  ter mé szet hez, hol ott  a né pi
böl cses ség, a ter mé szet tel együtt élő
em ber  min den na pos  ta pasz ta la ta
nyil ván sok kal in kább ha tott a zsol -
tá ros sza va i ra. Egy re job ban ér de kelt
te hát a kér dés: va jon mi ért ép pen a
sas meg úju ló if jú sá gá ról szól a szü -
le tés na pi ige hely? 
Né mi  ke res gé lés  után  ta lál tam

egy ame ri kai – in ter ne tes – ma dár -
ta ni szak fo lyó ira tot, amely rész le tes
ma gya rá zat tal szol gált. Egyes hi e del -
mek sze rint a sas idő sebb ko rá ban el -
vesz ti tol la it, cső rét és kar ma it, hogy
az tán  öt  hó nap  után  vissza nyer je
ré gi ere jét, szép sé gét. 
Tu dó sok azon ban be bi zo nyí tot ták,

hogy ez tel je sen va ló szí nűt len, hi szen
ennyi idő alatt el pusz tul na az ál lat. A
sas le gen dás meg úju lá sá nak in kább
az le het a ma gya rá za ta, hogy kü lön -
bö ző élet fá zi sa i ban a cél nak  leg in -
kább meg fe le lő szí nű tol la za tot vi sel:
elő ször  a  kör nye ze té be  leg in kább
be le si mu lót, majd a pá ro so dás hoz a
le he tő leg fel tű nőb bet, mely éle te al -
ko nyán új ra el hal vá nyul. 
A meg úju lás tit ka te hát nem más,

mint az Is ten ad ta al kal maz ko dó ké -
pes ség az ak tu á lis élet kor  jel lem ző
hely ze te i hez. 
Ami kor idén pün kösd kor az egy -

ház szü le tés nap ját ün ne pel jük, ta lán
még in kább szük sé günk van az igei
meg erő sí tés re. Nép moz gal mi ada ta -
ink, ame lye ket az ál la mi nép szám lá -
lás  ered mé nye  or szá gos  szin ten  is
szo mo rú an iga zolt vissza, nem ad nak
okot a fel hőt len ün nep lés re. 
Meg lep ve nem va gyunk, hi szen a

szám so rok ten den ci á ját már évek óta
is mer jük, fi gyel jük, s na gyon ke vés az
olyan gyü le ke zet, ahol nö ve ke dés ről
szól nak az ada tok. Nö vek vő szá mú in -
téz mé nye ink – ben nük az egy ház ál -
tal in téz mé nye sen meg szó lít ha tó ta -
nu lók kal, ápol tak kal – nem tud nak
kel lő  ered ménnyel  részt  ven ni  a
misszi ó ban,  s  a kö te le ző hit- és er -
kölcs tan ok ta tás be ve ze té sét meg elő -
ző  to bor zó  be szél ge té sek  sem  az

evan gé li kus egy ház nö vek vő vonz ere -
jé ről  szól nak.  Hogy  pró bál juk  hát
mind ezek fé nyé ben a sas meg úju ló if -
jú sá gá nak ígé re tét szü le tés na pos egy -
há zunk ja vá ra ér vé nyes nek te kin te ni?
A má jus ele jén le zaj lott ham bur -

gi Kirchen ta gon vé gig azt fir tat ták,
mi ben is áll az al kal maz ko dó kész ség,
mit te het az egy ház an nak ér de ké ben,
hogy Is ten től ka pott fel ada tát nap ja -
ink ban  is  be tel je sít se.  „Amennyi re
szük sé ged van” – szólt az ótes ta men -
tu mi  mot tó  ab ban  az  or szág ban,
ahol az or szág cí me ré ben is az a bi -
zo nyos két fe jű sas tű nik fel; azé az or -
szá gé, amely a jó hely zet fel is me rés és
a tu da tos épít ke zés ál tal nap ja ink ra

is mét Eu ró pa ve ze tő ere je lett. (Te -
gyük hoz zá csend ben: élén egy evan -
gé li kus lel késszel és egy evangélikus
– tisz tes ség ne es sék szól ván – pap -
gye rek kel.) 
A  ham bur gi  igei  út mu ta tás nak

szá mos gya kor la ti „át hal lá sa” van. A
vi lág szer te ta pasz tal ha tó gaz da sá gi
vál ság ban  nem  le het  a  fo gyasz tói
tár sa dal mak „amennyit csak akarsz”
men ta li tá sát  foly tat ni, nem  le het a
gaz da sá gi  nö ve ke dés  bű vö le té ben
él ni. A vál ság je len sé gek lát tán vissza
kell hát tér ni az alap kér dés hez: mi -
re van szük sé ged?
S ami kor ki-ki a sa ját gyü le ke ze té -

ben hall gat ja, ol vas sa a püs pö ki pász -
tor le ve let, ak kor át gon dol hat ja, hogy
ki re, mi re van, mi re len ne szük sé ge
az egy ház ban. Nem két sé ges, hogy a
nép szám lá lás ri asz tó szá mai mind -
nyá jun kat gon dol ko dó ba ej te nek, s e
gon dol ko dó,  imád ko zó  kö zös ség
alap él mé nye  nem  le het más, mint
hogy az is te ni irány mu ta tá son kí vül
egy más ra van na gyon nagy szük sé -
günk. Vi tá ink kal, ne héz ter mé sze tű
test vé re ink kel, idő seb bek kel és fi a ta -
lok kal, be te ge ink kel, lel ké sze ink kel és
vi lá gi tiszt ség vi se lő ink kel együtt nem
en ged het jük meg ma gunk nak a szét -
hú zás lu xu sát. 
A kö zös imád ság és a kö zös gon -

dol ko dás,  út ke re sés  kéz  a  kéz ben
jár, nem játsz ha tó ki egy más el len,
még  a  kü lön bö ző  ke gyes sé gi  irá -
nyok ál tal sem. Az evan gé li kus stra -
té gia ere de ti szán dé ka évek óta ez,
ami  a  mai  hely zet ben  kü lö nö sen
hang sú lyos sá vá lik. 
A sas meg úju ló if jú sá gá nak szü le -

tés na pi ígé re te le gyen te hát biz ta tás
mind nyá junk szá má ra, hogy ké pe sek
le szünk  együtt  al kal maz kod ni mai
kö rül mé nye ink hez, ké pe sek le szünk
a gub basz tás he lyett szárny ra kap ni,
fész ket rak ni, fi ó ká kat ne vel ni s a ma -
gas ban szár nyal va tá vo labb ra lát ni. 

A szer ző egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je, a Kül ügy mi nisz té ri um he lyet tes
ál lam tit ká ra

…mint a sa sé

Nem  vé let le nül  akad nak  gond ja ink
pün kösd  meg ün nep lé sé vel,  hi szen
egé szen más jel le gű ün nep, mint ka rá -
csony, nagy pén tek vagy ép pen hús vét. 
Jé zus szü le té se, ha lá la és fel tá ma -

dá sa egy sze ri, pá rat lan, meg is mé tel -
he tet len  ese mény.  Ele gen dő  há lás
szív vel,  il lő  mó don  meg em lé kez ni
ró la.  Pün kösd  vi szont  nem  csu pán
em lé ke zés egy két ezer éves cso dá ra,
ha nem bár hol, bár mi kor új ra meg tör -
tén het. Is ten ki szá mít ha tat lan meg le -
pe té se,  hogy  hol,  ho gyan  és mi kor
áraszt ja ki ránk Lel ké nek aján dé ka it.
Mind ez kü lö nö sen is meg fi gyel he -

tő  Já nos evan gé li u má ban, ahol  a
leg vá rat la nabb élet hely ze tek ben ol -
vas ha tunk a Lé lek mun ká já ról. Már
a har ma dik fe je zet ben a Jé zust ti tok -
ban fel ke re ső Ni ko dé must meg érin ti
a Lé lek sze le: „…ha va la ki nem szü -
le tik víz től és Lé lek től, nem me het be
az Is ten or szá gá ba.” (Jn 3,5)
Édes apám gyak ran mu ta tott ne -

kem egy né met gra fi kát er ről a tör -
té net ről: Jé zus és Ni ko dé mus ül tek és
be szél get tek egy asz tal nál, ame lyen
fur csán  lob bant  a  gyer tya  fé nye…
Gye rek fej jel  ele in te  nem  ér tet tem,
hogy mit kell ész re ven ni az egy sze -
rű raj zon, míg fel nem hív ta fi gyel me -
met a nyi tott ab lak kö rül leb be nő füg -
göny re  a  ké pen:  „A szél ar ra fúj,
amer re akar…” (Jn 3,8) Min den bi -
zonnyal azon az éj sza kán a Lé lek sze -
le  va la mit  meg moz dí tott  Ni ko dé -
mus ban, aki ké sőb bi éle te so rán a leg -
ne he zebb hely ze tek ben is hű ma radt
Mes te ré hez egé szen a sí rig.
Fon tos fel is mer nünk, hogy a pün -

kös di cso dá hoz nin csen szük ség fel tét -
le nül  tö meg re,  tü zes  láng nyel vek re,
szél zú gás ra, nyel ve ken szó lás ra, rend -
kí vü li ese mé nyek re. Ele gen dő Jé zus élő
és ha tó sza va és akár egyet len egy ar -
ra szom jas, nyi tott em be ri szív. 
Ezért be szél he tünk alap igénk kap -

csán is egy faj ta pün kös di cso dá ról Já -
kób kút já nál, a sa ma ri tá nu sok föld jén.
A név te len, is me ret len si kári asszony
a fris sí tő víz nél össze ha son lít ha tat la -
nul töb bet, fon to sab bat kap a fá radt
ván dor nak lát szó ide gen től a rek ke nő
dé li hő ség ben. „Élő víz zel”, Is ten él te -
tő Lel ké vel kí nál ja meg, aki meg vi lá -
go sít ja Jé zus sze mé lyé nek és sza vá nak
tit kát: „…va jon nem ez-e a Krisz tus?”
Az asszony meg sej ti ben ne a pró -

fé tát is, aki nek ígé re te so kak szá má -
ra ha ma ro san meg ta pasz tal ha tó va ló -
ság lesz: „…aki ab ból a víz ből iszik,
ame lyet én adok ne ki, so ha töb bé
meg nem szom ja zik, mert örök élet re
buz gó víz for rá sá vá lesz ben ne.” (Jn
4,14) Ezért hagy ja ott az asszony a vi -
zes kor sót, hi szen amit Jé zus tól ka pott,
már nem fér be le a leg na gyobb tá ro -
ló edény be  sem. Ő ma ga  lesz drá ga
kin cset hor do zó és to vább ad ni kész
kor só vá. 
Ez a ki égett, ki szá radt asszony túl -

csor du ló, ki apad ha tat lan for rás sá vá -
lik mind azok szá má ra, akik ko ráb ban
ta lán le néz ték, meg ve tet ték, sem mi -
be vet ték. Az ő bi zony ság té te le nyo -
mán in dul nak ki a vá ros ból a kút hoz,
az  élő  víz  for rá sá hoz.  Sze mé lye sen
akar nak  meg győ ződ ni  ar ról,  hogy
va ló ban a vár va várt Mes si ás, a vi lág
üd vö zí tő je ér ke zett vá ro suk ha tá rá ba.
Ha úgy tet szik, ez zel ve szi kez de tét Sa -
má ria éb re dé se, evan gé li zá lá sa.
Mert a szél ar ra fúj, amer re akar…

Nem mi szab juk meg irá nyát, erős -
sé gét,  ér ke zé sét.  Ahogy  Szen nay
And rás szel le me sen ír ja: a Szent lé lek
nem hajt vég re „kény szer le szál lást”…
A Szent lé lek – az Atyá hoz és Fi ú hoz
ha son ló an – szu ve rén Úr, akit kér ni
le het, de uta sí ta ni nem.
Ugyan ak kor már ószö vet sé gi igék -

ből  is ki vi lág lik, hogy a Lé lek nem
„csö pög”,  nem  „szi vá rog”,  ha nem
gaz da gon ki árad, mint egy friss, bő

vi zű he gyi pa tak, ahogy er ről már Jó -
el  pró fé ta  is  jö ven döl:  „…ki töl töm
majd lel ke met min den em ber re.” (Jó -
el 3,1) Ezt a cso dát ének li meg a zsol -
tá ros is: „Ha ki árasz tod lel ke det, új te -
remt mé nyek ke let kez nek, és meg újí -
tod a ter mő föld fel szí nét.” (Zsolt
104,30)  Ép pen  pün kösd  ha vá ban
szin te na pon ta ta pasz tal hat juk ezt a
cso dát: a pom pás szí ne ket, il la to kat,
az élet vi ru lá sát a ter mé szet ben. 
De  a Lé lek ki ára dá sa kez dőd het

szűk, szin te in tim kör ben is, ahogy
lát hat tuk Ni ko dé mus és a sa má ri ai
asszony  ese té ben.  Ké sőbb  vi szont
az Is ten uj ja ál tal meg érin tet tek akár
el len sé ges kör nye zet ben is bát ran vál -
lal ják mind azt, amit/akit a Lé lek fé -
nyé ben meg is mer tek és fel is mer tek.
Így  va ló sul  meg  az  apos to lok nak
tett jé zu si ígé ret: „…meg ada tik nek -
tek ab ban az órá ban, hogy mit mond -
ja tok. Mert nem ti vagy tok, akik be -
szél tek, ha nem Atyá tok Lel ke szól ál -
ta la tok.” (Mt 10,19–20) 
Hús vét után a fel tá ma dott Úr is

elő ször csak szűk kör ben, a be zárt aj -
tók mö gött rej tőz kö dő ta nít vá nyok -
nak  kí nál ja  fel  a  Lé lek  aján dé kát.
Ahogy  a  te rem tés  haj na lán  Is ten
Lel ke le be gett a vi zek fe lett, és a Te -
rem tő az élet le he le tét le hel te Ádám -
ba, úgy az új já te rem tés nyi tá nya ként
az új Ádám, a fel tá ma dott Krisz tus
is ta nít vá nya i ra le hel a já no si pün -
kös di tör té net ben: „Ve gye tek Szent -
lel ket!” (Jn 20,22)
A Mes ter az egy ház szü le té sé nél bá -

bás ko dó Pé tert is elő ször csak négy -
szem köz ti  „ma gán gyó nás ra”  hív ja:
„…sze retsz-e en gem?”Majd szűk ta nít -
vá nyi kör ben „ke ni fel” új ra apos to li,
pász to ri szol gá la tá ra: „Őrizd…, le gel -
tesd az én ju ha i mat.” (Jn 21,16.17)
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Túlcsordulókorsó
AvAsárnApigéje

Kö szönt jük Test vé re in ket az anya -
szent egy ház  szü le tés nap ján,  a
Szent lé lek ál tal ne künk aján dé ko -
zott kö zös nyelv, a meg ér tés, az Is -
ten re és egy más ra ta lá lás ün ne pén! 
Nap ja ink ban is lét szük ség let az

egész sé ges  kom mu ni ká ció,  hogy
job ban meg ért sük egy mást csa lád -
ban, egy ház ban, ha zá ban. Nél kü löz -
he tet len a kö zös nyelv an nak ér de -
ké ben is, hogy ért he tő en tud juk to -
vább ad ni a re ánk bí zott öröm hírt.
A  leg utób bi  nép szám lá lás  ada tai
szem be sí tet tek min ket azzal, hogy
egy re töb ben kö zöm bö sek az egy -
ház  ta ní tá sa  és  szol gá la ta  iránt.
Ko moly misszi ói ki hí vás to váb bá az
a több tíz ezer hit test vé rünk is, akik
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada -

tai sze rint az evan gé li kus egy ház hoz
tar to zó nak  val lot ták ma gu kat,  de
nem is mer jük őket, még nem ta lál -
tunk utat egy más hoz. 
Kül de té sünk, hogy min den evan -

gé li kus ér zé sű test vé rünk „lát ha tó -
an evan gé li kus” le gyen, iga zi lel ki
ott hon ra ta lál jon va la me lyik gyü le -
ke ze tünk ben.  En nek  ér de ké ben
erős vá ra in kat von zó hí vo ga tó lel -
ki  ott ho nok ká  kell  for mál nunk,
ahol a ke re sők nyi tott szí vű, be fo -
ga dó test vé rek re, iga zi kö zös ség re
ta lál nak. 
Nem elég csu pán ha za vár nunk

az egy elő re szá munk ra név és arc
nél kü li hit test vé re ket. A pün kös di
Lé lek  moz gó sít hat  min ket,  hogy
fel tá ma dott  Urunk,  a  Jó  Pász tor

nyo má ban in dul junk el mi is az el -
ve szett, el kal ló dott, el rej tő zött csa -
lád ta gok  fel ku ta tá sá ra.  Eb ben  a
ke re ső szol gá lat ban se gít ség le het
a szer ve ző dő hit- és er kölcs tan ok -
ta tás épp úgy, mint a kor sze rű kom -
mu ni ká ci ós  esz kö zök,  ame lyek
azon ban nem pó tol hat ják a sze mé -
lyes, lé lek től lé le kig for du ló hí vo -
ga tást.
Pün kösd kor esélyt ka punk, hogy

Jé zus ra és egy más ra ta lál junk. Ez -
zel  az  élő  és  él te tő  re mény ség gel
imád koz zunk  ki tar tó an  az  erő,  a
sze re tet  és  jó zan ság  Lel ké ért,  aki
egye dül ké pes meg őriz ni és meg újí -
ta ni egy há zun kat.
Is ten élő Lel ke, jöjj!
Bu da pest–Győr, 2013. pün kösd 

Pünkösdipüspökipásztorlevél
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Va la mi kor a pá lyám kez de tén olyan la -
kás ban lak tam, ame lyet nem tud tam
tel je sen be bú to roz ni. Az egyik szo ba
gya kor la ti lag üres volt, csu pán egyet -
len üveg lap volt a pad lón. Ar ra az üveg -
lap ra pró bál tam meg ki rak ni egy sok
ezer da rab ból ál ló puzzle-t. 
Még ma is át tu dom él ni az ér zést.

Ke zem be fo gom a pa rá nyi la pocs kát.
Az egyik sar ka fe hér, a töb bi rész bar -
na. Pró bá lom ki ta lál ni, ho vá is tar to zik.
Ez egy fé le ér tel me zés. A pa rá nyit meg -
pró bá lom  be le il lesz te ni  az  egész be.
Könnyű dol gom van, is me rem az egé -
szet. A kép Lu ther Már tont áb rá zol ja.
Csa lád ja kö ré ben ze nél. Sze ren csét len -
sé gem re ép pen es te tör té nik mind ez,
emi att a fest mény nagy részt sö tét. A kis
da rab, amely a ke zem ben van, va la hol
a sö tét ség szé lén kell, hogy le gyen. 
Két hó nap múl va el köl töz tem on -

nan.  Nem  si ke rült  be fe jez nem  az
össze ra kást.

***

A Cé zá rea Fi lip pi-be li je le net a szi nop -
ti kus evan gé li u mok for du ló pont ja. Az
írás ma gya rá zók úgy tart ják, hogy Jé zus
in nen től  kezd ve  –  re mény te len nek
lát va, hogy a kö rü löt te le vő em be rek
meg ér tik őt annyi ra, hogy meg vál toz -
tas sák val lá sos gon dol ko dá su kat – be -
szél ar ról, hogy szen ved nie kell, meg kell
hal nia, és fel kell tá mad nia. Já nos evan -
gé li u má ban Jé zus  mon da ni va ló ját
annyi ra el uta sít ják, hogy lát vá nyo san el -
hagy ják őt. Ott is a ta nít vá nyok hoz for -
dul vé gül: ti is el akar tok hagy ni?
Itt a kér dés az, hogyan ér tel me zik Jé -

zus kül de té sét a ta nít vá nyok. „Ti ki nek
mon do tok en gem?”

***

Ér tel mez nünk kell a vi lág dol ga it. A
múl tat és a je lent. A Szent Ist ván-fé le
ál lam ala kí tást és a ko re ai hely ze tet. Ér -
tel mez nünk kell a saj tó hí re ket, az idő -
já rás-je len tést, a re gé nye ket és a fi lo zó -
fi á kat. Val lá sok igaz sá ga it és igaz ság ta -
lan sá ga it. Ér tel mez nünk kell az ut cán

lá tot ta kat, a plety ká kat és a rém hí re ket.
Ér tel mez nünk  kell,  amit  ka punk,  és
amit adunk. Ér tel mez nünk kell szü le -
té sün ket és ha lá lun kat. Ér tel mez nünk
kell tes tünk jel zé se it, az izom lá zat, a
szív do bo gást, a fej fá jást és a lá zat. Ér -
tel mez nünk kell ki ala ku ló szo ká sa in kat,
vessző pa ri pá in kat és szen ve dé lye in ket. 

***

Ad dig ra Jé zus mun kás sá gát már so kan
ér tel mez ték. Amit mond tak ró la, az
mind meg fe lelt va la mi lyen mes si ási vá -
ra ko zás nak. Jé zus sze mé lye annyi ra el -
ké pesz tő volt, hogy szük ség sze rű en be
kel lett il lesz te ni őt va la me lyik szte reo -
tí pi á ba. Még így is ko moly hit val lá sok
vol tak ezek, hi szen leg alább ta nús kod -
tak ar ról, hogy el in dult egy olyan fo lya -
mat,  amely  a  mes si ás  el jö ve te lé ről
szólt. A nagy hírt azon ban nem tud ták
meg ra gad ni, mi sze rint Is ten ma ga jött
el az em be rek kö zé.
Nem is cso da! Ha ma ke res nénk en -

nek a fel is me rés nek pár hu za mo sa it,
ma gunk  is  lát nánk  kép te len sé gét.
Egy olyan val lás szá má ra, amely ta bu -
ként  ke zel te  az  Is ten  ki áb rá zo lá sát,
nem csu pán egy kép vagy szo bor je -
le nik meg, ha nem egye ne sen egy em -
beri élet ben kény sze rül fel fe dez ni Is -
tent. Nem az a fur csa, hogy az ak ko -
ri em be rek kép te le nek vol tak fel is mer -
ni Jé zus ban a mes si ást, ha nem Pé ter
hit val lá sa a fur csa.

***

Ér tel mez nünk  kell  éle tünk  dol ga it.
Min den tar to zik va la ho vá. Saj nos nem
lát juk az egé szet, sőt ezek ből a da rab -
kák ból re mél jük, hogy vé gül össze áll. 
Ér tel mez nünk kell egy es er nyő he -

lyét az elő szo bá ban, a tej mennyi sé gét
a ká vé ban, a légy he lyét az ab la kon, az

olaj csepp he lyét a mo tor ban, a nap és
a szél irá nyát.
Meg kell ke res nünk a sza vak he lyét

a mon da tok ban. A mon da tok he lyét a
mon da ni va ló ban. A sa ját mon da ni va -
lónk he lyét a töb bi mon da ni va ló kö zött. 
Meg kell ta lál nunk az órák he lyét a

nap ban. A nap he lyét éle tünk sza ka szá -
ban. Éle tünk sza ka szát az egész éle -
tünk ben. Éle tünk he lyét az örök ké va -
ló ság ban. 

***

„Te vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia.”A
hit val lás egy részt ki mond ja Jé zus ról,
hogy  mes si ás.  Más részt  ki mond ja,
hogy Jé zus Is ten. Ab ban az idő ben az
apa-fiú kap cso lat gya kor la ti lag cse lek -
vé si, dön té si és ha tal mi azo nos sá got je -
len tett. Bár meg tud nánk érez ni en nek
a mon dat nak azt az ere jét, mellyel sza -
kít min den ad di gi gon dol ko dás sal! 
Pé ter föl éget ma ga mö gött min dent.

Ki mond ja, hogy ez az em ber, aki vel a
sa ját ha jó já ban ta lál ko zott elő ször, aki
be ment a há zá ba, aki na pon ta együtt
eszik ve lük, akit lá tott vi dá man, szo mo -
rú an,  oly kor  ta lán  egé szen  esen dő
vol tá ban is – ő Is ten. 
Iga za  van  Jé zus nak,  ami kor  azt

mond ja,  hogy  en nek  a  mon dat nak
kor szak al ko tó sá gá ra  épít kez het  az
egy ház. Itt va la mi új kez dő dik. Ez az
üze net már nem fér be a zsi dó val lási
ke re tek kö zé. Ha tal ma ak ko ra, hogy
még az er re épü lő egy ház nak is ma,
két ezer éves ko rá ban új ra kell el len őriz -
nie, hogy sza bad-e ennyi re ko mo lyan
ven nie Is ten kö zel sé gét. 

***

Ér tel mez nünk kell em lé ke in ket. Azt a
na pot, ami kor elő ször lép tünk be az is -
ko la ka pu ján, ami kor meg ta nul tunk fe -

jest  ug ra ni  a  víz be,  ami kor  elő ször
lát tunk em be ri tes tet el te met ni a föld -
be, ami kor elő ször tört ránk a győ ze -
lem má mo ra. De nemcsak az el ső pil -
la na to kat, ha nem ahogy ezek vál toz tak
az is mét lő dés köz ben. Mint egy új raol -
va sott és új raér tel me zett könyv, amely -
ről azt hit tük, már ki ol vas tuk, de az új -
ra ér tel me zés ré vén újabb tit ka it tár ja ki.
Ér tel mez nünk  kell  a  nagy  tö rés -

pon to kat! Új hely re köl töz tünk, új arc
je lent meg az éle tünk ben, el ve szí tet -
tünk va la kit örök re, el ju tot tunk va la -
ho vá, va la mit már so ha nem tu dunk
meg ten ni. 
Le het,  hogy mást  sem  csi ná lunk

éle tünk ben,  mint  ér tel me zünk.  Az
egész be meg pró bál juk be le il lesz te ni
a pa rá nyit. A pa rá nyi ból kö vet kez te -
tünk az egész re.
Ami kor az ér tel me zés el jut egy vá -

rat lan pont ra, ami kor a pa rá nyi ban föl -
sej lik  a min den ség,  a pil la nat ban az
örök ké va ló, ami kor be le szé dü lünk az
igaz ság  kö zel sé gé be  –  ott  a  Lé lek
mun ká ját ér tük tet ten. Ő, aki foly ton
em lé kez tet,  aki  meg ér tet,  el ma gya -
ráz, kö zel hoz, így éb resz ti a hi tet. Pé -
ter vi lá go san lát ta, hogy az em ber, aki
előt te áll: Is ten. A je ru zsá le mi ek pün -
kösd kor ér tet ték meg, hogy amit tet -
tek,  Is ten  el len sé ge i vé  tet te  őket,  és
ugyan ilyen szé dü le tes él mény ként él -
ték meg, hogy Is ten nem bosszú já val,
ha nem ke gyel mé vel jön hoz zá juk. 
Er re az él mény re épül az egy ház.

Ahol rá jön nek em be rek, hogy az em -
be ri szó tö re dé kes sé ge mö gött, a ta lál -
ko zá sok ban,  a  ke reszt ség ben  és  az
úr va cso rá ban az élő Is ten van  je len,
ami kor a pa rá nyi ban fel sej lik az Örök -
ké va ló, ott a Lé lek egy há zat épít.

g Ko czor Ta más
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Értelmezés
AzÜnnepigéje

b A hús vét utá ni öt ve ne dik na pon
ro va tunk kü lön le ges mó don sze -
ret ne hoz zá já rul ni pün kösd meg -
ün nep lé sé hez. Meg ke res sük a
leg fon to sabb szent írá si sza ka -
szo kat, ame lyek em lí tést tesz -
nek a Szent lé lek ről, és meg vizs -
gál juk, mi lyen jel ző ket al kal maz -
nak ének szö ve ge ink a Szent há -
rom ság har ma dik tag já nak jel -
lem zé sé re, meg szó lí tá sá ra.

Az ün nep óegy há zi evan gé li u má ban
Jé zus így fo gal maz: „A Párt fo gó pe dig,
a Szent lé lek, akit az én ne vem ben
küld az Atya, ő ta nít majd meg ti te ket
min den re, és esze tek be jut tat min -
dent, amit én mond tam nek tek.” (Jn
14,26) Can ta te va sár nap igé je is meg -
elő le ge zi már ezt a jó hírt: „Én azon -
ban az igaz sá got mon dom nek tek:
jobb nek tek, ha én el me gyek; mert ha
nem me gyek el, a Párt fo gó nem jön el
hoz zá tok, ha pe dig el me gyek, el kül döm
őt hoz zá tok.” (Jn 16,7)
Jn 14,17 a Párt fo gót az igaz ság Lel -

ké nek  ne ve zi;  Lk  11,13  az  imád ság
meg hall ga tá sát (Ro gate va sár nap té -
má ja)  és a  jó aján dé ko kat kap csol ja
össze a Szent lé lek ki töl té sé vel. Ap Csel
2,38 szin tén a Szent lé lek aján dé ká ról
be szél. Pé ter apos tol Kor né li usz há zá -
ban ki mond ja, hogy az ige hall ga tá sát
és a Szent lé lek le szál lá sát kö ve tő en a
po gá nyok is ke resz tel ked je nek meg Jé -
zus ne vé ben (Ap Csel 10,34–48); Je ru -
zsá lem ben pe dig így ér vel: „Atyám fi -
ai, fér fi ak, ti tud já tok, hogy rég től fog -

va en gem vá lasz tott ki Is ten kö zü le tek,
hogy az én szám ból hall ják a po gá nyok
az evan gé li um igé jét, és higgye nek.” (Ap -
Csel 15,7)
Ap Csel  2,2–3  a  szél ro ha mot  és  a

láng nyel ve ket idé zi fel, Ap Csel 2,4 a kü -
lön bö ző nyel ve ken va ló be szé det em -
lí ti. Jé zus így ta nít ja Ni ko dé must: „Bi -
zony, bi zony, mon dom né ked, ha va la -
ki nem szü le tik víz től és Lé lek től, nem
me het be az Is ten or szá gá ba. Ami test -
től szü le tett, test az, és ami Lé lek től szü -
le tett, lé lek az. Ne cso dál kozz, hogy ezt
mond tam ne ked: újon nan kell szü let -
ne tek. 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 3,5–8)
Bár a bib li ai ver sek ben a szó kap cso -

lat így nem for dul elő, ének szö ve ge ink
igen gyak ran vi gasz ta ló nak ne ve zik a
Szent lel ket. „Ó, mi édes Vi gasz ta lónk,
/ Légy ke gyes meg ol tal ma zónk!” (EÉ
229,2) „Vi gasz ta ló Szent lé lek, / Légy mi
ked ves ven dé günk!” (EÉ 233,3) „Jö vel,
Szent lé lek Úr is ten, / Lel künk nek vi gas -
sá ga, / Szí vünk nek bá tor sá ga, (…) / Jö -
vel, vi gasz ta ló Szent lé lek Is ten!” (EÉ
234,1) „Jöjj, Vi gasz ta ló, Szent lé lek Is -
ten!” (EÉ 239) „Leg drá gább aján dé ko -
dért / Kö nyör gök, Is te nem, / Vi gasz -
ta ló Szent lel ke dért. / Ó, add meg én -
ne kem!” (EÉ 241,1) „Jöjj el, drá ga Vi -
gasz ta lónk, / Térj hoz zánk, szállj re ánk,
/ Légy mi gyá mo lí tónk!” (EÉ 242,1) „Az
Urat ál dom én, / ő vi gasz ta lóm, él tem.
/ Kit el kül dött Atyánk / Szent Fi á nak
ne vé ben.” (EÉ 250,3)

Pa ul Ger hardt ének ver se vál to za tos
jel ző ket al kal maz: „Ki a  leg na gyobb

öröm vagy / És a leg ra gyo góbb fény, /
Mely so ha sö tét ben nem hagy / Szen -
ve dé sek éj je lén: / Vi gasz ta ló, Párt fo gó,
/  Min den sé get  fenn tar tó,  /  Új já te -
rem tő Szent lé lek, / Ne ked zeng jen ma
az ének!” (EÉ 237,1)
Ger hardt  má sik  köl te mé nyé ből

há rom  éne künk  is  ké szült.  A Zi eh
(Ze uch) ein zu de i nem Toren is a meg -
szó lí tá sok gaz dag tár há zát vo nul tat -
ja fel. „Szent lé lek, öröm Lel ke, / Te vi -
ga szul jöt tél.” (EÉ 238,1) „Jöjj, böl cses -
ség nek Lel ke, / Te mu tasd meg ne -
kem,  / Az Úr nak  ho gyan  ked ves  /
Most  imám,  éne kem!  (EÉ  299,3)
„Szent lé lek  égi  láng ja,  /  Bé kes ség
Lel ke vagy.” (EÉ 466,1)
A tö mö ren és pon to san fo gal ma zó

pün kös di him nusz lu the ri át dol go zá -
sá val így imád koz ha tunk: „Ó, jöjj, te -
rem tő Szent lé lek, / Lá to gasd meg a te
né ped, / És adj min den te remt mény -
nek / Vi gasz ta lást, bé kes sé get! // Vi -
gasz ta lást ké rünk tő led, / Aján dé ka a
Leg főbb nek, / Te gyó gyí tó, drá ga ke -
net, / Élő for rás, hő sze re tet! (…) // Vi -
lá gíts be ér tel münk be, / Sze re te tet adj
szí vünk be: / Jól is me red gyen ge sé günk:
/  Te  légy  a  mi  erős sé günk!”  (EÉ
231,1.2.4)
Ezt az ősi és örök gon do lat me ne tet

foly tat ja Lu thermá sik éne ké ben is: „Jer,
Vi lá gos ság, ra gyogj fel ne künk, / Hogy
csak Krisz tus lé gyen Mes te rünk! (…)
// Ó, Sze re tet, áraszd ránk me le ged, /
Hadd íz lel jük édes sé ge det. (…) // Ín -
sé ge ink ben légy vi gasz ta lónk, / Ha lál
el len meg bá to rí tónk!” (EÉ 232,2.3.4)
A  Szent lé lek  meg szó lí tá sa  nem

csak pün kösd kor szük sé ges. Bár me -

lyik  is ten tisz te le tet kezd het jük – és
kezd jük is – Szent lé lek-hí vó ének kel!
Hogy mi ért, ezt nagy sze rű en meg fo -
gal maz za  egy  olyan  kor társ  vers,
amely – ta ní tó, fel rá zó mon da ni va ló -
ja okán – a cikk író sze mé lyes, új ra fel -
fe de ző él mé nye.
„Szent lé lek, Lel ke Atyá nak s Fi ú nak,

/ Jöjj se bes zen dü lő szél szár nya kon! /
Gyúl jon ki lán god ben nünk, mint ki -
gyúl tak / Ket tős tü zes nyel ve id egy ko -
ron! / Egy aka rat tal együtt va gyunk hí -
ven, / Egy, csak egy óhaj tás min de nik
szív ben: / Jer, töltsd be né pe det, Szent -
lé lek Is ten! // Meg fe szí tet tük Jé zust go -
nosz  kéz zel,  /  Is ten  azon ban  Úr rá
tet te őt. / Is ten jobb já ról, Krisz tus, ha
le né zel, / Szánd meg a bűn től meg ke -
se re dőt. / Küldd el Szent lel ke det meg -
té ré sünk re, / Pün kösd le gyen vét ke ink
igaz tük re – / Tisz títsd meg né pe det,
Szent lé lek Is ten! // Né künk lett az ígé -
ret s fi a ink nak, / Min den ki nek, kit még
el hív  az  Úr.  /  Új já szült  gyer me kek
böl csői ring nak, / Az anya szent egy ház
így gya ra pul. / 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! // Szent ke -
reszt sé günk a vált ság pe csét je, / Üd -
vös sé günk nek el ső zá lo ga. / Bűn bo csá -
nat nak ol tá ri szent sé ge / A Krisz tus -
tól szer zett szent va cso ra. / Mind ket -
tőt hasz náld föl min den hí vek közt /
Igéd del együtt, mint drá ga szent esz -
közt – / Építsd meg né pe det, Szent lé -
lek Is ten!” (Scholz Lász ló a pün kös di
tör té net – Ap Csel 2 – alap ján; EÉ 245)

g Dr. Ecse di Zsu zsa

ASzentlélekmegjelenése–
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Az el ső pün kösd előtt a ta nít vá nyok
a fel ső szo bá ba zár kóz va imád koz nak
egy szív vel és egy lé lek kel a meg ígért
Vi gasz ta ló,  Párt fo gó  el jö ve te lé ért.
Ami kor vi szont vég re le száll rá juk az
áhí tott Lé lek, a fe lül ről ka pott erő vel
ta nús kod nak, élü kön Pé ter rel, Jé zus
Krisz tus ról. Ha úgy adó dik: „nem zet -
kö zi” hall ga tó ság előtt. Ha kell, el len -
sé ges val lá si és vi lá gi ha tó sá gok előtt:
„…mert nem te het jük, hogy ne mond -
juk el azt, amit lát tunk és hal lot tunk.”
(Ap Csel 4,20) Így lesz a Lé lek csont -
ja ik ba  re kesz tett  tűz zé,  a  pró fé tai,
apos to li szol gá lat moz ga tó ru gó já vá.
Ő az, aki ért ma is ér de mes ki tar -

tó an  kö nyö rög nünk!  Hi szen  ma ga
Jé zus bá to rít min ket: „Ha te hát ti go -
nosz lé te tek re tud tok gyer me ke i tek nek
jó aján dé ko kat ad ni, mennyi vel in -
kább ad jó kat a ti mennyei Atyá tok
azok nak, akik ké rik tő le?” (Mt 7,11) Bá -
tor bi za lom mal szá mol ha tunk meg -
le pe té se i vel, aján dé ka i val, mert ő a 21.
szá zad ban is kész erőt ad ni, hogy ta -
núi le gyünk a föld vég ső ha tá rá ig. 

g Gáncs Pé ter

Imád koz zunk! Szent lé lek Úr is ten!
Meg üre sít ve ad juk át ma gun kat ne -
ked. Te tölts fel min ket aján dé ka id dal.
Tégy min ket túl csor du ló, for rás lel kű
em be rek ké, akik má so kat is fel tud nak
fris sí te ni a te kin cse id ből. Ámen.
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Túlcsorduló
korsó

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

föl dön most élő egy há zad nak. Se gítsd
meg ma rad ni a ben ned va ló bi za lom
re mény sé gé ben.  Se gítsd  meg lát nia
és meg él nie a hoz zád va ló  tar to zás
örö mét  és  fe le lős sé gét.  Add  meg,
hogy élet tel és öröm mel te li kö zös sé -
gek ben él hes sünk, hogy hi te le sen él -
hes sük meg a tő led ka pott élet táv la -
ta it már itt a föl dön.
Kö nyör günk min den em be ri kö zös -

sé gért. Az élet te len ből, a med dő ből
csak te te remt hetsz éle tet. Tedd meg
ezt ve lünk is, tedd meg az em be ri ség
kö zös sé gé vel. Óvj meg min ket az ön -
zés től, a ter mé ket len cse le ke de tek től
és  sza vak tól,  a go nosz  in du la tok tól. 
Kö nyör günk, hogy meg is mer hes -

sen té ged min den ki olyan Is ten ként,
aki ér tünk em ber ré let tél, és meg vál -
tot tál  az  élet  ér tel met len sé gé től,  a
vég ső ha lál tól. Se gítsd meg Jé zus mai
ta nít vá nya it, hogy öröm hí re det Lel -
ked  ere jé vel,  ta lá lé kony sá gá val  és
tisz ta sá gá val él hes sék meg.
Mennyei Atyánk! Pün kösd ün ne pén

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

Oratio
œcumenica
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Mi ros lav Volf teo ló gus Ké pünk re és ha son la tos sá gunk ra – Az egy ház mint a Szent -
há rom ság kép má sa cí mű, a Har mat Ki adó gon do zá sá ban meg je lent kö te tét mu -
tat ták  be  má jus  8-án  Bu da pes ten,  a  Ká ro li  Gás pár  Re for má tus  Egye tem
(KRE) dísz ter mé ben. A Szent há rom ság-tan ér tel me zé sé vel fog lal ko zó könyv
be mu ta tó ján Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do má -
nyi Ka rá nak pro fesszo ra (ké pünk jobb szé lén), Szűcs Fe renc, a KRE Hit tu do má -
nyi Ka rá nak pro fes sor eme ri tu sa és Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház nyu gal ma zott püs pö ke foly ta tott dis pu tát Fa bi ny Ti bor evan gé li kus vi -
lá gi teo ló gus nak (a püs pök mel lett, ké pünk bal szé lén), a KRE Her me ne u ti kai
Ku ta tó köz pont ve ze tő jé nek mo de rá lá sá val. A ki adónk köny ves bolt já ban is meg -
vá sá rol ha tó kö tet tel ter ve ink sze rint la punk ban is rész le te seb ben fog lal ko zunk.

g Gál Ef ra im fel vé te le

Evangélikus Élet 2013. május 19. f evangélikus élet

A  Ham burg  ut cá in  höm pöly gő  tö -
meg ben könnyen meg le he tett is mer -
ni azo kat, akik – kö zel ről és tá vol ról –
a 34. Kirchen tag ra, vagy is az egy há zi
na pok ra ér kez tek. Nya kuk ban – akár -
csak a Mic ha e lis kirche mel let ti nagy
Lu ther-szob ron – kék sál volt, raj ta az
„Amennyi re  szük sé ged  van”  bib li ai
mot tó, ke zük ben pe dig tér kép. Bi zony
lo gisz ti kai bra vúr kel lett ah hoz, hogy
va la ki  a  két ezer-öt száz  prog ram ból
mi nél több re el jus son. Ezt per sze meg -
könnyí tet te a részt ve vők szá má ra biz -
to sí tott in gye nes uta zás és a vá ros kü -
lön bö ző pont ja in szol gá la tot tel je sí tő
sok ezer ön kén tes. 
A Kirchen tag év ti ze dek óta va ló sá -

gos nép ün ne pély. A nyi tó és zá ró is ten -
tisz te le te ken  több  tíz ez ren  vesz nek
részt, szá mos elő adót pop sztárt meg -
il le tő lel ke se dés sel fo gad nak. Ki ala kult
az „egy há zi ce leb” fo gal ma: so kan au -
tog ra mért áll nak sor ban Mar got Käß -
mann re for má ció-nagy kö vet nél, lefény -
ké pez te tik ma gu kat Ni ko laus Schnei  der -
rel, az EKD (Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház) ta nács el nö ké vel, vagy fo lya ma -
tos taps sal sza kít ják meg An selm Grün
ben cés szer ze tes elő adá sát. 
Nyil ván kü lön le ges lé lek ta ni ha tá -

sa van en nek a tö meg él mény nek. A
„Kirche über fül lt” („A temp lom meg -
telt”) táb lát lát va ta lán még a kint re -
kedt ség okoz ta bosszú sá got is fe lül ír -
ja az az öröm, hogy a más kor üre sen
kon gó szent he lye ket most csor dul tig
meg töl tik az ér dek lő dők.
A  Kirchen tag  iga zi  köz éle ti  ese -

mény nek  szá mít,  ami  ta lán  az zal  is
össze függ, hogy lét re jöt te egy be esett
a há bo rú utá ni új de mok ra ti kus né met
ál lam meg ala pí tá sá val. Ami kor 1949
jú li u sá nak utol só nap ja i ban Han no ver -

ben  meg ren dez ték  az  „evan gé li kus
he tet”, ak kor már túl vol tak az alap tör -
vény má ju si el fo ga dá sán, de még előt -
te áll tak a Né met Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság szep tem be ri ki ki ál tá sá nak. 
Az el ső szer ve zők ép pen a ná ci Né -

met or szág  ide jén  ta pasz tal tak  nyo -
mán tö re ked tek ar ra, hogy az egy ház
ne vál jék sze kér to ló já vá a po li ti kai ha -
ta lom nak, de ne is a köz élet től tá vol
ma ra dó szép lel kek gyü le ke ze te le gyen,
ha nem ér de mi mó don for mál ja a ma -
ga ko rá nak tár sa dal mát. So kat se gít eb -
ben, hogy a Kirchen tag tu da to san la -
i kus moz ga lom ként mű kö dik, amely
így a leg kü lön fé lébb hi va tá sú em be re -
ket ké pes moz gó sí ta ni, és im pul zu so -
kat tud ad ni az egy há zi ve ze tők nek is. 
Ugyan ak kor  a  nagy po li ti ka  nem

hagy ta  érin tet le nül  a  Kirchen ta got.
1951-ben Ber lin ben a két né met ál lam
pro tes tán sai  még  együtt  vol tak  az
olim pi ai sta di on ban, a bel né met ha tár
le zá rá sa, a ber li ni fal meg épí té se után
azon ban a Né met De mok ra ti kus Köz -
tár sa ság ban  csak  ki sebb,  re gi o ná lis
ta lál ko zó kat le he tett szer vez ni. 
A nyu ga ti ol da lon an nál na gyobb

len dü le tet vet tek az al kal mak. A het -
ve nes, nyolc va nas évek ben gyak ran po -
li ti kai  de monst rá ci ók kal  is  össze fo -
nód tak: a Kirchen tag hoz egye bek mel -
lett a  le sze re lést kö ve te lő  tün te té sek
kap cso lód tak,  szen ve dé lye sen  –  és
sok szor bi zony na i van – til ta koz va az
or szág ba te le pí tett ame ri kai Persh ing
ra ké ták el len.
Ta lán  ép pen  eb ben  rej lik  an nak

ma gya rá za ta, mi ért tű nik – nem csak
a Kirchen ta gon, de azon túl me nő en is
– az ál lam és az egy ház, a köz élet és a
ke resz tény ség kap cso la ta sok kal ter mé -
sze te sebb nek a mai Né met or szág ban,

mint ná lunk. Ezen a té ren is lát vá nyo -
san  meg mu tat ko zik  az  a  bi zo nyos
negy ven év de mok rá cia de fi cit. Ma gyar -
or szá gon a pár tok en nek kö vet kez té -
ben nem tud ják az egy há za kat a ma guk
ter mé sze tes mód ján a ci vil tár sa da lom
al ko tó ré szé nek te kin te ni, ha nem vagy
né mi lel ki is me ret-fur da lá sos ide gen ke -
dés sel, vagy ép pen atyás ko dó „ver bá -
lis túl sze re tés sel” vi szo nyul nak hoz zá -
juk. Ugyan így az egy há zak sem sa já tí -
tot ták el an nak mód ját, hogy ter mé sze -
tes stí lus ban, szak ér te lem mel, ugyan -
ak kor  sa ját  kül de té sük höz  mél tó an
szól ja nak hoz zá a köz ügyek hez. 
A 34. Kirchen tag is mét meg győ zött

ar ról, hogy a pro tes tan tiz mus kü lö nö -
sen is át hat ja a né met tár sa dal mat. Az
em lí tett alap tör vény ről 1949-ben még
azt nyi lat koz ta Hein rich Al bertz lel kész
és szo ci ál de mok ra ta mi nisz ter, hogy az
a köl ni dóm ár nyé ká ban szü le tett –
má ra  vi szont  oda  ju tot tunk,  hogy
nyug dí jas  evan gé li kus  lel kész,  Jo a -
chim Ga uck az ál lam fő, a pap gye rek
Ang e la Mer kel pe dig a kan cel lár. 
Ter mé sze te sen mind ket ten ott vol -

tak Ham burg ban, és mind ket tő jü ket
sok ez ren hall gat ták. Mint ahogy ott
volt – sőt egy-egy reg gel bib lia ta nul -
mányt  tar tott  –  két  kor mány tag  is:
Tho mas de Ma izi ère vé del mi és Wolf -
gang Schäub le pénz ügy mi nisz ter. 
Ám  ne  gon dol ja  sen ki,  hogy  a

Kirchen tag csak is  a kor mány pár tok
fel vo nu lá si te re pe volt. Egy dél után elő -
adást tar tott Pe er Ste in b rück,Mer kel
szo ci a lis ta ki hí vó ja is, ar ról nem is be -
szél ve,  hogy Ka trin Gör ing-Ec kardt
nem csak  a  zöl dek  lis ta ve ze tő je  és  a
Bun des tag al el nö ke, ha nem egy út tal a
Kirchen tag el nö ke, sőt az EKD zsi na -
tá nak el nö ke is.

Ahogy  a  po li ti ku sok  ott ho no san
mo zog nak az egy há zi te re pen, ugyan -
úgy ter mé sze tes püs pö kök, vi lá gi egy -
há zi ve ze tők és teo ló gi ai pro fesszo rok
rész vé te le a köz élet ben. Nem „bio dísz -
let ként” van nak je len, ha nem ké pe sek
te ma ti zál ni  a  köz be szé det.  Te szik
mind ezt oly mó don, hogy a köz éle ti,
gaz da sá gi  és  po li ti kai  kér dé sek hez
bib li ai alap ve tés sel és szak mai hoz zá -
ér tés sel szól nak hoz zá. Ké pe sek im pul -
zu so kat  ad ni  a  po li ti ku sok nak,  le -
gyen szó klí ma vál to zás ról vagy szak -
szer ve ze ti jo gok ról, biz ton ság po li ti kai
vagy gaz da sá gi kér dé sek ről, be ván dor -
lók ról vagy adó po li ti ká ról. 
Eb ből a szem pont ból is te li ta lá lat nak

bi zo nyult a 34. Kirchen tag nak a man -
ná ról  szó ló bib li ai  el be szé lés ből  vett
mot tó ja: „Amennyi re szük sé ged van.”
Vagy is az elő adók rá tud tak mu tat ni a
fo gyasz tói  tár sa da lom  kor lá ta i ra  és
buk ta tó i ra, va la mint szót emel het tek a
sze gény ség és ál ta lá ban az igaz ság ta lan
el osz tás el len. Is mét mon dom, mind -
ezt nem úgy tet ték, hogy pusz tán a po -
li ti ka kí sé rő li tur gi á ját nyúj tot ták vol na,
ha nem pro ak tív mó don kép vi sel ték a
ma guk bib li kus lá tá sát. 
Rész le tes tu dó sí tás sal egy ké sőb bi

írás ban kí vá nok je lent kez ni, hi szen
sok pré di ká ci ón, elő adá son és pó di -
um be szél ge té sen je len le het tem, köz -
ben pe dig bő szen jegy ze tel tem. Ar -
ról per sze szó sincs, hogy min den nel
egyet ér tet tem  vol na.  Jegy ze te i met
vissza ke res ve  sok  kér dő je let  is  lá -
tok. Ez út tal csu pán azon töp ren gek
el, mi az a „hoz zá adott ér ték”, amellyel
a pro tes tan tiz mus je len van a mai né -
met tár sa da lom ban. 
Egy elő re ma gam is csak ke re sem a

vá laszt. Egy részt ér té ket je lent azok nak

a lel ké szek nek, teo ló gu sok nak az élet -
mű ve – Lu ther től Bon hoef fe rig–, akik
egy szer re  vol tak  két  vi lág  pol gá rai,
egy aránt  ott ho no san  mo zog tak  az
egy ház és a köz élet vi lá gá ban. Más részt
ta lán a hí vek ön szer ve ző dé se és az egy -
ház nak  a  pol gá ro so dás ban  be töl tött
sze re pe  je lent he ti  azt  a  fel haj tó erőt,
amely  a  ham bur gi  Kirchen ta gon  is
meg mu tat ko zott. 
Az a sok-sok fi a tal, akik most kék

sál lal a nya ku ban ke resz tül-ka sul jár -
ták a vá rost, hogy el jus sa nak egy-egy
prog ram ra, ta lán azok nak a gyer me -
kei-uno kái, akik a nyolc va nas évek ben
li la sál lal til ta koz tak a Persh ing ra ké -
ták  el len,  1949-ben  pe dig  –  ak kor
még  nyak ken dő ben –  el ha tá roz ták,
hogy a nem ze ti szé gyen után evan gé -
li kus ke resz tény ként va la mi újat, va -
la mi mást kez de nek. 
Igen,  a Kirchen tag  el ső sor ban  az

ilyen me ré szet ál mo dó vi lá gi ak moz -
gal ma.

EgyházésközéletaKirchentagtükrében égtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b Dr. Csep re gi And rás több mint
két éve lát ja el a Bu da pest-Fa so -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban az
is ko la lel ké szi szol gá la tot, hi va ta -
los ik ta tá sá ra azon ban csak most,
má jus 9-én, csü tör tö kön, menny -
be me ne tel ün ne pén ke rült sor. 

Az új nak nem mond ha tó, de min den
bi zonnyal sok to váb bi „arat ni va lót”
tar to ga tó hi va tal ba Ara di György, a
Bu da pest-Fa so ri  Evan gé li kus  Egy -
ház köz ség lel ké sze, Győ ri Gá bor, a
Pes ti Egy ház me gye es pe re se és Ta -
másy Ta más, a  Bu da pest-Zug lói
Evan gé li kus Egy ház köz ség  lel ké sze
ik tat ta be Csep re gi And rást. 
Győ ri Gá bor 5Móz 18,13 alap ján

tö ké le tes ség re tö rek vés re biz tat ta az
is ko la lel készt. A fe lé irá nyu ló sok em -
be ri el vá rás nak nem fe lel het meg –
ál lí tot ta –, egy re kell tö re ked nie, az
Úr  előt ti  fedd he tet len ség re,  mely
csak is  Krisz tus  menny be me ne te le
és a pün kös di Lé lek ál tal lel ke sül ten
le het sé ges.
Az ál dá sok után az im má ron be ik -

ta tott Csep re gi And rás pré di ká ci ó já -
ban Róm 8,31–39-re épít ve egy di ák -
em lé két  osz tot ta  meg  a  zö mé ben
(fa so ri) di ák hall ga tó ság gal. 1975-ben
Sár szent lő rin cen  ugyan ezen  a  na -
pon – te hát má jus 9-én – a má so dik
vi lág há bo rút le zá ró győ ze lem nap já -
ra em lé kez tek, és rend ha gyó szám há -
bo rút ját szot tak. Csep re gi And rás a
ki sebb ség ben  lé vő, kék kar sza la gos
„ná ci”  csa pat ba  ke rült,  mely  az tán
csú fos ve re sé get szen ve dett a ru há ra
varrt sza la gos „vö rö sök től”. 
Az  ese mé nyek  után  ló gó  or ral,

„tönk re ver ve” ül tek egy fa alatt, ami -
kor is Tóth Pis ti, az is ko la leg ve re ke -
dő sebb fi ú ja a kö vet ke ző meg le pő és

em lé ke ze tes  mon da ttal  vi gasz tal ta
őket: „Sem mi baj, a vi lág ke rek.” A
kül de tés ben sok min dent el kell vi -
sel ni – kap csolt vissza a be ve ze tő igé -
hez a lel kész az apos to lok már tír ha -
lá lát meg idéz ve. Is ten sze re te té től, „a

vi lág ke rek sé gé től” azon ban, amely
meg je lent Jé zus Krisz tus ban, sem mi,
de sem mi nem vá laszt hat el ben nün -
ket – zár ta mon dan dó ját Csep re gi
And rás.

g Ki nyik Ani ta

Lelkésziktatásagyőzelemnapján

Csep re gi And rás evan gé li kus lel kész, rend sze res teo ló gus. Az Evan gé -
li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án 1987-ben szer zett dip lo mát, a Dur ha mi Egye -
te men pe dig 2002-ben véd te meg Two Ways to Fre e dom: Ch ris ti a nity and
De moc racy in the Tho ught of Ist ván Bi bó and Di et rich Bon hoef fer (Két
út a sza bad ság hoz: ke resz tény ség és de mok rá cia Bi bó Ist ván és Di et rich
Bon hoef fer gon dol ko dá sá ban) cí mű PhD-ér te ke zé sét. Györ köny ben és
Bu da pest-Ke len föl dön vég zett lel ké szi szol gá la tot. 1999-től 2010-ig az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem nyír egy há zi hit ta nár kép ző ta go za -
tá nak ok ta tó ja volt. 2006–2010 kö zött az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá gát ve zet te. Je len leg a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um lel ké sze.

„Krisz tus az ő or szá gát ta nu lat lan la -
i ku sok kal és bal ga ha lá szok kal kez di
el, akik a Szent írást nem is ta nul ták.
A ke resz tyén egy ház nyo mo rult kol -
du sok bot rán koz ta tó ige hir de té sé vel
kez dő dik ar ról a ná zá re ti Jé zus ról, akit
meg gya láz tak, le köp dös tek, meg csú -
fol tak, s vé gül mint lá zí tót és is ten ká -
rom lót ke reszt re fe szít ve a leg gya lá za to sab ban meg öl tek. Er ről a Krisz tus ról
hir de tik pün kösd kor nyil vá no san, hogy erő szak és jog ta lan ság esett raj ta, s akik
meg öl ték, azok Is ten el len sé gei, akik sú lyo san vét kez tek, s Is tent lán go ló ha -
rag ra in ge rel ték. Cso dá la tos bá tor ság és ha tal mas vi gasz ta lás, hogy az apos -
to lok pün kösd kor ilyent mer nek pré di kál ni nyil vá no san! Hon nét volt ek ko -
ra ere jük? Az igé ből és a Szent lé lek től. Nézd, mi nő ere je van Pé ter nek! Nem
is csu pán Pé ter nek, ha nem a töb bi ek nek is. Mily biz to sak a dol guk ban! Mily
erő tel je sen mar kol nak be le a Szent írás ba! Mint ha száz ezer évig azt ta nul ták
és egé szen ki ta nul ták vol na. Én nem tud nék olyan biz to san be le mar kol ni az
igé be, pe dig a Szent írás dok to ra va gyok. Ezek pe dig ha lá szok, akik a Szent -
írást nem is ol vas ták. A ke resz tyén ség te hát sze gény ha lá szok igé jé vel, Is ten
sze gé nyes, meg ve tett mű vé vel, a meg fe szí tett ná zá re ti Jé zus sal kez dő dött.” 
d Lu ther Már ton: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek! (Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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b Idén a Győr-Mo son-Sop ron me -
gyei Be le den találkozhattak a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let gyü le ke ze te i ből ér ke zett
hí vek a má jus 11-i misszi ói na -
pon. A ren dez vény nek a vá ro si
sport csar nok, il let ve a szom -
szé dos mű ve lő dé si ház, ál ta lá nos
is ko la és óvo da adott ott hont. A
sok szí nű prog ra mok mint egy
ezer részt ve vőt von zot tak.

A nap nyi tá nya ként Tom pá né Ba logh
Má ria, a vá ros pol gár mes te re mon -
dott kö szön tőt, majd Bé res Lász ló he -
lyi lel kész mu tat ta be rö vi den a gyü -
le ke zet tör té ne tét. Az ezt kö ve tő úr -
va cso rai  is ten tisz te le ten  Sze me rei
Já nos püs pök mel lett – jel ké pes mó -
don – a ke rü let leg ré gebb óta, il let -
ve leg rö vi debb ide je szol gá ló lel ké szei,
De me Dá vid (Nagy ka ni zsa) és Pab -
lé nyi Edi na (Ke me nes hő gyész)  se -
géd kez tek a li tur gi á ban. 
Is ten igé jét Ve rasz tó Já nos ke rü le ti

misszi ói lel kész hir det te az adós szol -
ga  tör té ne te  (Mt  18,26–30)  alap ján.
„Mi ért nem tud juk el en ged ni a sé rel -
me in ket, mi ért nem tu dunk meg bo -
csá ta ni?” – tet te fel a kér dést. „Azért,

mert nem is mer jük Is tent; és mert ma -
gun kat sem is mer jük.”  Jé zus ez zel a
pél dá zat tal ta ní ta ni akar min ket ar ról,
ki cso da  Is ten.  Olyan  Is ten,  aki nek
min de nünk kel  tar to zunk,  és  aki vel
szem ben so ha nem tud juk ki egyen lí -
te ni  a  tar to zá sun kat.  Az  öröm hír
azon ban az, hogy nem  is kell fi zet -
nünk: he lyet tünk ma ga a ki rály fi zet –
mu ta tott rá Ve rasz tó Já nos.
A kö zös úr va cso ra vé tel a csar nok

több  pont ján,  moz gó  rend szer ben
zaj lott. A szent ség osz tá sá ban a ke -
rü let es pe re sei is köz re mű köd tek.
Az is ten tisz te let után kez dőd tek a

vá laszt ha tó prog ra mok, ame lye ket a
rép ce la ki Üm mö gő nép tánc együt tes
be mu ta tó ja ve ze tett be. A tá jé ko zó -
dás ban  mo de rá tor ként  Mes ter há zy
Ba lázs, a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li -
kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Kol lé gi um
és  Szak képző  Is ko la  is ko la lel ké sze
se gí tet te  a  részt ve vő ket.  A  be le di
gyü le ke zet  ön kén te sei  is  min dent
meg tet tek  azért,  hogy  a  ven dé gek
ott hon érez zék ma gu kat vá ro suk ban.
A gye re ke ket a Pa lin ta Tár su lat in -

ter ak tív mű so ra vár ta a kul túr ház ban.
A fel nőt tek a csar nok ban dr. Kom ló -
si Pi ros ka pszi cho ló gust hall gat hat -
ták meg. 

NyugatiKerületiifjúságinap
adélimisszióinapban

A má so dik al ka lom mal meg ren de -
zett  dé li  ke rü le ti  if jú sá gi  nap ra
gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por tok ból és
evan gé li kus kö zép is ko lák ból egy -
aránt ér kez tek részt ve vők. A mint -
egy két és fél száz fi a talt Grend orf-
Ba logh Me lin da, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és
If jú sá gi Osz tá lyá nak ve ze tő je kö -
szön töt te. Mun ka tár sa i val ők ál lí -
tot ták  össze  és  ve zé nyel ték  le  a
prog ra mo kat.
A  nap  té má ját  –  a má sik  két

egy ház ke rü let ben már ko ráb ban
meg tar tott  if jú sá gi  na pok  köz -
pon ti gon do la tá hoz ha son ló an –
a „Tár já tok ke ze i tek az élő Is ten fe -
lé!” mot tó ad ta. 
Be ve ze tő elő adás sal Zsí ros And -

rás med gyes egy há zi lel ki pász tor
ké szült. A hit tu do má nyi egye tem
ko ráb bi  ott hon lel ké sze  elő ször
olyan „ke zek ről” – pél dá ul ítélke -
zek, vétke zek – be szélt, ame lyek ki -
szol gál tat nak ben nün ket a mu lan -
dó ság nak, a pusz tu lás nak, majd –

kap cso lód va  a  nyi tó evan gé li zá -
ció üze ne té hez is – Jé zus ke zes sé -
gé ről, az ő át szúrt ke ze i ről szólt.
„Ha az ő ke zé ben tud hat juk ma -
gun kat,  ak kor  azt  mond hat juk:
érintke zek, töl teke zek.”
Az  el hang zot ta kat  –  il let ve  a

vár al jai és a sze ge di fi a ta lok, a De -
ák té ri és a kis kő rö si kö zép is ko la di -
ák jai, va la mint az oros há zi kon fir -
man du sok  pan to mim já té ka it  –
szek ció be szél ge té sek  ke re té ben
gon dol hat ták to vább a jel lem ző en
ti zen két–hu szon két év kö zöt ti kor -
osz tály hoz tar to zó részt vevők.
Ebéd után a teo ló gu sok ból ál ló

Agape ze ne kar ral  dú dol hat tak
együtt a kö zön ség tag jai. A dél utá -
ni works ho pok prog ram jai kö zött
helyet ka pott töb bek kö zött egy be -
szél ge tés a kul tú rák kö zöt ti misszi -
ó ról, az ér dek lő dők be le kós tol hat -
tak a jel nyelv alap ja i ba, kéz mű ves-
fog lal ko zás ra me het tek, és kö zös
ének kel ké szül het tek a zá ró is ten -
tisz te let re.

b Réz fú vó sok fo gad ták a Déli
Evan gé li kus Egy ház ke rü let csa -
lá di és if jú sá gi missziói nap já nak
részt ve vő it Kis kő rö sön. Lel ki és
szel le mi táp lá lék, ze nei cse me -
gék, a ta lál ko zás és a töl te ke zés
le he tő sé gét kí ná ló prog ra mok
vár ták a ke rü let min den szeg le -
té ből egy be gyűlt mint egy ezer -
há rom száz lu the rá nus test vért. 

Az egy más tól „kar nyúj tás nyi ra” lé vő,
egy-két per ces sé tá val ké nyel me sen el -
ér he tő hely szí nek mind egyi kén ked ves,
mo soly gós, se gí tő kész gye re kek kel és
fel nőt tek kel ta lál koz hat tak a részt ve vők.
A kö zel múlt ban kí vül-be lül fel újí tott
temp lom mel lett a gyü le ke ze ti ház ban,
az óvo dá ban, az ál ta lá nos is ko lá ban és
a gim ná zi um ban, va la mint az egyéb -
ként hang ver seny te rem ként mű kö dő
zsi na gó gá ban is vol tak prog ra mok.
Han go lás kép pen  a  Győ ri Já nos

Sá mu el ve zet te Pest er zsé be ti ifi ze ne -
kar és a kis kő rö si Gos pel Sa sok éne -
kel tet te meg a misszi ói nap ra ér ke -
ző ket, majd Gáncs Pé ter püs pök és
Lup ták György es pe res, a há zi gaz da
gyü le ke zet  lel ké sze  kö szön töt te  a
szép szá mú ven dég sereget.

elengedettadósság
A nyi tó evan gé li zá ci ót De ák Lász ló, a
ke rü let új misszi ói lel ké sze tar tot ta. A
Szteh lo Gá bor ról el ne ve zett  pest -
szent lő rin ci ok ta tá si köz pont is ko la -
lel ké sze „Légy tü re lem mel hoz zám!”
cím mel a go nosz szol ga pél dá za tát (Mt
18,26–30) bon tot ta ki. Mind annyi an
se be ket adunk és ka punk, fáj dal ma kat
élünk meg és oko zunk, tar toz nak ne -
künk, és mi is tar to zunk má sok nak.
Át gon dolt, őszin te, szív ből jö vő, meg -
har colt meg bo csá tás ra Jé zus se gít sé -
gé vel le he tünk ké pe sek. „Él jük át an -
nak örö mét, hogy Krisz tus ke reszt ha -
lá lá val Is ten el en ged te a tar to zá sun kat,
és há lán kat az zal fe jez zük ki, hogy mi
is el en ged jük má sok adós sá ga it!” – biz -
ta tat ta a hall ga tó sá got az ige hir de tő.
De ák Lász ló pré di ká ci ó ját az Oros -

há zá ról – a lel kész ko ráb bi szol gá lati
he lyé ről – ér ke zett K. Tóth Lász ló és
ba rá tai ze nei szol gá la ta gaz da gí tot ta.
Az is ten tisz te le tet kö ve tő en a je len lé -
vők  har minc  (!)  kis cso port ban  be -
szél get het tek ha rag ról és  in du lat ról,
meg bo csá tás ról  és  bűn bo csá nat ról.

Dél után pár hu za mo san több sza ba -
don  vá laszt ha tó  prog ram  vár ta  a
misszi ói nap részt ve vő it – ha ide jé -
ben  ér kez tek  a  ha mar  zsú fo lá sig
meg telt ter mek be. Gáncs Pé ter rel a
re for má ció és to le ran cia kér dé se i ről
be szél get het tek az ér dek lő dők, Bá -
lint Be á ta pe dig – 7 év 7 hó nap Ke -
let-Af ri ká ban cím mel – a ke nyai ár -
va  gye re kek,  ut ca gye re kek  és  öz -
vegy asszo nyok kö zött vég zett szol gá -
la tá ról szá molt be. A Szteh lo-gim ná -
zi um szín ját szó cso port ja Adok-ka -
pok cím mel tar tott elő adást, míg a
De ák  té ri  gim ná zi um  di ák jai  Kis
test ben nagy lé lek cí mű ver ses, ze nés
össze ál lí tá suk kal Weö res Sán dor ra
em lé kez tek  szü le té sé nek  szá za dik
év for du ló ja al kal má ból. 
A temp lom ban Var ga Gyön gyi, az

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Ószö vet sé gi  Tan szé ké nek  do cen se
tar tott ima me di tá ci ót. Áhí ta tát Gá los
Mik lós, a  bu da pest-fa so ri  gyü le ke -
zet kán to ra kí sér te or go na mu zsi ká val.

Kerületikitüntetések
A dé li misszi ói nap egyik prog ram -
pont ja ha gyo má nyo san a ke rü le ti dí -
jak át adá sa. A gyü le ke ze tek ben év ti -
ze dek óta te vé keny ke dő nem lel ké szi
mun ka tár sak szol gá la tát 2006 óta hű -
sé gé rem mel kö szö nik meg. A Tes se -
dik Sá mu el-dí jat 2007 óta íté lik oda az
év lel ké szé nek, pe da gó gu sá nak és di -
a kó nu sá nak, míg Pró nay Sán dor-em -
lék pla ket tet – 2008 óta – olyan vi lá -
gi sze mé lyek kap hat nak, akik ki emel -
ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás -
sal áll nak az egy ház ke rü let mel lett.
A Tes se dik Sá mu el-dí jat idén Smi -

dé li usz Gá bor, a De ák té ri gyü le ke zet
lel ki pász to ra, Ko la rovsz ki Zol tán Mi -
hály, a bé kés csa bai evan gé li kus is ko -
la igaz ga tó ja, va la mint Kiss né Vo lák Il -
di kó, a kis kő rö si Jó Pász tor Sze re tet -
ott hon in téz mény ve ze tő je ve het te át
a ke rü let el nök sé gé től. A ki tün te té sek
át nyúj tá sát kö ve tő en Ra dos né Len gyel
An na egy ház ke rü le ti  fel ügye lő  be -
szél ge tett ve lük hit ről, hi va tás ról.
Pró nay Sán dor-em lék pla ket tet ka -

pott Len gyel né Ju hász Mag dol na, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ko ráb bi gaz da sá gi ve ze tő je, a fa so ri
gyü le ke zet  tag ja  és Klenk Jó zsef, a

Szar vas-Ótemp lo mi  Evan gé li kus
Egy ház köz ség fel ügye lő je. 
A ke rü let idei hű ség ér me sei Kot sis

And rás (Bu da pest-Jó zsef vá ros), Lá szik
Má ria (Új pest), Szu per György (Du -
na föld vár), Gsz el mann Ist ván (Solt -
vad kert),  Za ho rán György (Bé kés -
csa ba), Cse hi Jó zsef né Bí ró Éva (Oros -
há za) és Mo hai Zol tán (Mo hács).
A ki tün te tet tek ről az el múlt évek -

ben a ke rü let mel lék le tet je len te tett
meg  az Evan gé li kus Élet ben; rö vid
élet rajzu kat ez út tal a min den részt -
ve vő nek ki osz tott, a nap kö zös éne -
ke i nek  szö ve gét-kot tá ját  is  tar tal -
ma zó, öt ven ol da las prog ram fü zet ből
is mer het ték meg a je len lé vők.

Avigasztaláséstürelemajándéka
A zá ró, úr va cso rá val egy be kö tött is -
ten tisz te let re – mely nek ze nei szol gá -
la tát Győ ri Gá bor Dá vid (is ko la)lel -
kész ve ze té sé vel a me ző be ré nyi fi a ta -
lok ad ták – új ból meg telt a temp lom.
Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök -
he lyet tes Róm 15,4–6 alap ján tar tott
ige hir de té sé ben Is ten két aján dé kát
nyúj tot ta át a pa dok ban ülők nek.
„Bal ke zünk be a vi gasz ta lás aján dé -

kát  kap juk:  a  fáj da lom  eny hü lé sét,
azt az ér zést, hogy a ne héz sé gek el le -
né re le het to vább él ni, mert Is ten nek
fon tos va gyok, ő gon dos ko dik ró lam.
Jobb ke zünk kel a tü re lem aján dé kát ve -
het jük át, azt a ké pes sé get, hogy ki csit
hát rébb lép ve tá vo labb ról te kint sünk
rá az éle tünk re, és  így ve gyük ész re
ben ne má sok se gí tő szán dé kát. Nyis -
suk ki a Bib li án kat, nap mint nap ta -
nul má nyoz zuk,  me rít sünk  eb ből  a
for rás ból,  így  le szünk  ké pe sek  egy
szív vel, egy lé lek kel meg szó lal tat ni a
há la adás és a ma gasz ta lás hang ját.”

***

A nyi tó evan gé li zá ció per sely pén zé -
vel a ven dég lá tás költ sé ge i hez le he -
tett hoz zá já rul ni, míg a zá ró is ten tisz -
te let of fer tó ri u má val a ke rü le ti nap
részt ve vői a bó csai evan gé li ku so kat
tá mo gat ták. (Mint ar ról nem ré gi ben
az Evan gé li kus Élet is hírt adott, a Kis -
kő rös től mint egy húsz ki lo mé ter re
fek vő, je len leg a solt vad ker ti egy ház -
köz ség le ány gyü le ke ze te ként „mű kö -
dő” Bó csá nak – és a szom szé dos Táz -
lár nak – negy ven év után le het új ból
sa ját, hely ben la kó lel ké sze.)
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A Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem do cen se elő adá sá ban a meg bo -
csá tás  és  az  el en ge dés  té ma kö rét
bon tot ta ki gya kor la ti szem pon tok
alap ján,  ta nú bi zony sá gát  ad va  –
szak mai fel ké szült sé gén túl – mély is -
ten hi té nek is.
A szer ve zők gon dos kod tak a részt -

ve vők tes ti-lel ki fel fris sü lé sé ről is. A
szü ne tek ben az ud va ron a „sü te mé -
nyek asz ta la” vár ta a ven dé ge ket, a Du -
nán túl kü lön bö ző gyü le ke ze te i ből ér -
ke zett  fi nom sá go kat  le he tett  meg -
kós tol ni. Az ét ke ző sá tor ban pe dig – az
ebéd el fo gyasz tá sa mel lett – a Lu ther
Ki adó kí ná la tá ból, il let ve egyéb kö te -
tek kö zül vá lo gat hat tak az ér dek lő dők.
Az ebéd szü ne tet kö ve tő en a dél után

jó kedv vel foly ta tó dott: a gye re kek bá -
bo kat ké szít het tek, míg a sport csar -
nok ban a Strokes do bo sai fo koz ták a
vi dám sá got. A sop ro ni ütő együt tes fel -
lé pé sét Mes ter há zy Ba lázs így kon fe -
rál ta fel: ők azok, akik „min dent üt nek”.
Így  az tán  a  je len lé vők  lát hat ták  és
hall hat ták, ho gyan ját sza nak – töb bek
kö zött – vöd rö kön, hor dó kon és bo -
to kon. Szí nes, han golt csö vek ből pe -
dig dal la mo kat is elő tud tak csal ni.
A zsú fo lá sig meg telt be le di evan -

gé li kus temp lom ban ez alatt Far kas

Zsolt és  Vár nagy And rea ját szott
négy ke ze se ket zon go rán. A zon go ra -
mű vész há zas pár, aki ket idén a há zas -
ság he té nek ar ca i ként is megis mer -
het tünk,  A te rem tés cso dái cí mű
mű so rát ad ta elő. A hall ga tók a te -
rem tés hét nap já nak tör té ne tét kí sér -
het ték vé gig fel ol va sás, ze ne és ve tí -
tett di ák se gít sé gé vel. A bib li ai szö ve -
ge ket Bor bély T. And rás szín mű vész
tol má csol ta. 
Az  elő adók  szán dé ka  sze rint  „a

négy ke zes da ra bok és az  ige ver sek
kü lön le ges har mó ni á ja ré vén a hall -
ga tó  ré sze se  le het  a  hét köz na pok
cso dá i nak, a ter mé szet és az em ber
meg szer kesz tett sé ge va rázs la tos tit -
ká nak. Meg sejt he ti a Te rem tő min -
dent át öle lő je len lé tét.”
Vé gül – Kö ves di Mik lós hu mo ris -

ta stand up mű so ra után – Sze me rei
Já nos püs pök tar tot ta a zá ró áhí ta tot.
Az ál ta la vá lasz tott igé vel össze gez -
te a misszi ói nap egész mon da ni va -
ló ját, ami kor ar ra a Jé zus ra irá nyí tot -
ta a je len lé vők fi gyel mét, aki „el tö röl -
te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lő
adós le ve let, amely min ket vá dolt, el -
tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez ve
a ke reszt fá ra”. (Kol 2,14)

g Adá mi Má ria

töltekezés

b Pi lis, Nyír egy há za, Sal gó tar ján,
Aszód, Száz ha lom bat ta után
2013-ban Bor sod me gyé re, azon
be lül is Ka zinc bar ci ká ra esett a
vá lasz tás az Észa ki Egy ház ke rü -
let misszi ói nap já nak hely szí ne -
ként. A hat egy ház me gyé ből, il let -
ve a Fel vi dék ről má jus 11-én
össze sen hat száz öt ve nen ér kez tek
a vá ro si tor na csar nok ba – leg töb -
ben (az össz lét szám mint egy fe -
le) a ven dég lá tó Bor sod-He ve si és
a szom szé dos Haj dú-Sza bol csi
Egy ház me gyé ből. A majd nyolc -
órás együtt lét min den szem pont -
ból jól si ke rült: a na pos idő, a jól
elő ké szí tett és le bo nyo lí tott prog -
ram, a meg hitt han gu lat, a sok és
sok faj ta ének lés, va la mint a szá -
mos – több eset ben meg le pe tés -
sze rű – ap ró rész let is mét em lé -
ke ze tes órák kal aján dé koz ta meg
az egy ház ke rü let nyi gyü le ke ze tet.

A  ter ve zett nél  hosszabb ra  si ke rült
gyü le ke zés ide je alatt a nyír tele ki és a
gö rög szál lá si gyü le ke zet szol gált ének -
lés sel egy be kö tött bi zony ság té tel lel. A
na pot hi va ta lo san az egy ház ke rü le ti
misszi ói lel ké szi szol gá la tá ba alig egy
hó nap ja meg vá lasz tott Bozo rády And -
rás lel kész nyi tot ta meg – a to váb bi -
ak ban pe dig a nap há zi gaz dá ja ként ve -
zet te a prog ra mot. A vá ros al pol gár -
mes te re, Kli mon Ist ván kö szön té se
után Zsar nai Krisz ti án és fe le sé ge, Nó -
ra ka pott (ének)szót, hogy meg éne kel -
tes se a hí ve ket.
A dél előt ti, úr va cso rá val egy be kö tött

is ten tisz te let igei szol gá la tát Sze ve ré nyi
Já nosor szá gos misszi ói lel kész vé gez -
te a go nosz szol ga pél dá za tá nak egy
rész le te alap ján (Mt 18,26–30). A ke gye -
lem  ha lá lo san  ko moly  do log.  Min -
den ki  meg ta pasz tal hat ja,  az  em beri
mér ték kel mér ve meg bo csát ha tat lan
tet tet el kö ve tő bű nö ző is – mond ta az
ige hir de tő. – A ma gát biz tos hit ben tu -
dó nak is tu da to sí ta nia kell ma gá ban,
hogy a ter he ket új ra és új ra le kell és le
le het rak ni a tü re lem Is te ne előtt, aki azt
akar ja, hogy fel- és meg sza ba dul junk.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
meg úju lá sá nak tit ka a meg té rés, amely
szí vünk ben zaj lik le. „A szív a sze mé -
lyi ség köz pont ja, amit csak Is ten és te
látsz. De ő job ban” – he lyez te az egy -
be gyűl tek szí vé re Sze ve ré nyi Já nos.

Az evan gé li zá ci ót Ba logh Ti bor és
Dreny ovsz ky Pé ter né ének-,  il let ve
Ká li-Hor váth Kál mán pró zai szol gá -
la ta ke re tez te.
A nap  fő elő adó ja Bal czó And rás

volt. A há rom szo ros olim pi ai baj nok
öt tu sá zó szá raz elő adás he lyett a de -
rűs és köz vet len hang vé te lű bi zony -
ság té telt vá lasz tot ta, hogy arról be -
szél hes sen: sze rin te mi a bol dog ság,
hol le het ke res ni, és mi meg ta lá lá sá -
nak a fel té te le. Amint el mond ta, fi a -
tal em ber ként, si ke res él spor to ló ként
biz tos volt ab ban, hogy a már meg -
szer zett bol dog sá got nem le het el ven -
ni  tő le.  Ami kor  azon ban  rá éb redt,
hogy a spor to ló nak já ró ju ta lom nem
ad  iga zi  elé ge dett sé get,  két ség be -
eset ten vet te ke zé be a Bib li át. Bár lel -
kész gyer mek ként is mer te az Írást, an -
nak élet meg újí tó sza va ad dig nem ju -
tott el a szí vé ig, sa ját ter vei és el kép -
ze lé sei el ho má lyo sí tot ták lel ki lá tá sát. 
Idő vel az tán kezd te egy re in kább

meg érez ni  Is ten  át öle lé sét  és  azt,
hogy a si ke re kért a di cső ség csak is Is -
tent il le ti. „El há rí tok ma gam tól min -
den ér de met” – mond ta, majd hoz zá -
tet te: „De gaz dál kod nom kell a rám ra -
kó dott ren ge teg aján dék kal.” 
A be széd ige hir de tés be il lő fel szó lí -

tás sal zá rult: „Le gyen ben ne tek őszin -
te vá gyó dás a te rem tő Is ten fe lé! Ámen.”
A bor so di hely ze tet fó kusz ba ál lí -

tó  pó di um be szél ge tés  mo de rá to ra
Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő volt. Be szél ge tő part ne rei – a té má -
nak  meg fe le lő en  –  mind annyi an  a
bor so di egy ház me gyé ből va lók vol tak:
Bu day Bar na bás es pe res és fe le sé ge,
Bu day-Ma lik Ad ri enn köz gaz dász,
va la mint Ko czisz ky Györgypro fesszor,
a Mis kol ci Egye tem Gaz da ság tu do -
má nyi Ka rá nak dé kán ja. 
A be szél ge tés cél ja az – mond ta a

fel ügye lő –, hogy „kör be jár juk, mi lyen
esé lye ink le het nek”. Ami iga zán szük -
sé gel te tik, ha adós ság ról be szé lünk, az
a  hit:  hogy  le het  ezen  vál toz tat ni.
Emel lett az is igaz, hogy a hát rá nyos
hely zet ből előnyt le het ko vá csol ni, így
pél dá ul épp a hát rá nyos hely zet ben lé -
vők nek szó ló pá lyá za tok ad ta le he tő -
sé gek okos ki hasz ná lá sá val. A bor so -
di gyü le ke ze tek fenn tart ha tó sá ga kri -
ti kus kér dés, e te rü le ten nagy sze re -

pe van a pá lyá zat írás nak, az ön kén tes -
ség nek, a he lyi ér té kek meg be csü lé -
sé nek. Fon tos az együtt mű kö dés, a pá -
lyá za tok el ké szí té sé ben já ra tos gyü le -
ke zeti ta gok vagy kí vül ál lók be vo ná -
sa a mun ká ba, hogy a lel kész a sa ját
szol gá la tá ra össz pon to sít has son. 
Az ebéd szü net ben vég re le he tő ség

nyílt  a  kö tet len  ta lál ko zá sok ra  az
ott hon ról ho zott ele mó zsia mel lett:
akár bent, akár kint, a ve rő fé nyes, kel -
le mes,  eny hén  sze les  ta va szi  idő -
ben. Desszert ként a hí vek ál tal ho zott
sü te mé nyek, il let ve a nyír tel eki és a
gö rög szál lá si ci gány test vé rek ál tal –
a dán test vér gyü le ke ze tük től aján dék -
ba ka pott – spe ci á lis sü tő vel hely ben
ké szí tett több száz pa la csin ta szol gált
min den ki nagy örö mé re. 
Ebéd után ti zen öt, lel ké szek ál tal

ve ze tett  cso port ban  be szél het ték
meg az egy be gyül tek a nap té má já -
nak, az El en ge dett adós ság nak a sze -
mé lyes  vo nat ko zá sa it.  E  prog ram -
pont ide jé re – a csa lá di a sabb lég kört
biz to sí tó kis cso por tos mun ka ér de -
ké ben – a kö ze li is ko lát, az Iri nyi Já -
nos-szak kö zép is ko lát is igény be vet -
te az egy ház ke rü let.
A dél előt ti kez dés hez ha son ló an a

zá ró igei al ka lom is ze né ben gaz dag -
nak bi zo nyult. Elő ször a mis kol ci In
His Steps ze ne kar lé pett szín pad ra,
majd  az  auszt rál Grand vil le Pil lar
szó ló éne ke kö vet ke zett.

Fa bi ny Ta más püs pök Róm 15,4–7
alap ján  el hang zott  ige hir de té sét  így
kezd te: „Az el múlt órák ban cso dá kat
él het tünk át. Meg szó lí tott min ket az élő
Is ten.” Egy há zunk a be szél ge tés, de –
még in kább hang sú lyoz nunk kell – a
vi gasz ta lás egy há za is. Mert ne künk tü -
rel mes és vi gasz ta ló Is te nünk van, aki
le ha jol hoz zánk, és vár ja hoz zá té ré -
sün ket. So kan szo rul nak vi gasz ra – itt
Bor sod ban ta lán még in kább igaz ez
–, és ne künk, ke resz tyé nek nek az a fel -
ada tunk, hogy meg hall juk őket, és át -
ad juk Urunk ne kik is szó ló sza vát az
egyet ér tés és a szí vek össze ta lál ko zá -
sá nak je gyé ben.
Az  ige hir de tés  ze nei  ke re tét  a

mis kolc-bel vá ro si evan gé li kus gyü -
le ke zet ének ka rá nak két blokk ja ad -
ta, mél tón elő ké szít ve a tar tal mas nap
utol só moz za na tát,  az  evan gé li kus
him nusz  –  im má ron  –  kö zös  el -
ének lé sét: „Erős vár a mi Is te nünk!”
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– Csön gén szü let tem 1928-ban –
kez di  az  em lé ke zést  Va li  né ni.  –
Ren de zett, na gyon ked ves fa lu volt;
szor gos em be rek lak ták. Ke nye ri fe -
lé, a dom bos ré szen volt a há zunk.
Ha jól em lék szem, a 19. szá zad ele -
jén volt a leg több a la ko sok szá ma:
1180, má ra ez ala po san meg csap pant.
Szin te  min den ki  evan gé li kus nak
val lot ta ma gát; a ka to li ku sok sok kal
ke ve seb ben vol tak. Ők kis ima ház -
ban jöt tek össze, fenn tar tot tak egy is -
ko lát és egy ta ní tói la kást. Mi kor a
szép  evan gé li kus  temp lom  meg -
épült, még Ost ffy asszony fa is Csön -
gé hez tar to zott. 
Re mek ne ve lő im vol tak; ak kor, fi -

a ta lon nyolc osz tá lyos gim ná zi um ban
foly tat tuk ta nul má nya in kat. Én Kő -
szeg re men tem az ot ta ni evan gé li kus
lány gim ná zi um ba, a fi úk a sop ro ni lí -
ce um ba jár tak…

– Mi lyen gye rek ko ri em lé ke ket
őriz?
– Édes apám kö zép bir to kos volt,

gaz dál ko dó. An nak meg fe le lő en él -
tünk, vol tak al kal ma zot tak, akik se -
gí tet tek a meg sza po ro dott mun ká -
ban. Sok ál la tot tar tot tunk, te nyész -
té sük kel  és  el adá suk kal  fog lal koz -
tunk, ez volt az egyet len jö ve de lem -
for rá sunk. Édes anyám ter mé sze te sen
ott hon  volt.  A  bá tyám  1939-ben
meg halt. A tra gé dia mel lé jött a há -
bo rú  ki tö ré se,  apám  be hí vó ja.  Én
men tem az in ter ná tus ba, nagy fo nott
ko sa rak ba  kel lett  be cso ma gol ni  a
dol ga i mat, mat ra cot, ru hát, evő esz -
kö zö ket. Ar ra gon dol tak a szü le im,
ott hon ma ra dok, de én sír tam, hogy
gye re kek kö zé  sze ret nék men ni. A
kö zös sé gi  élet  sze re te te  ké sőbb  is
meg ma radt ben nem.

– A fa lu si élet ből mit emel ne ki?
– A fa lu si ta ní tó kat. Ren dez vé nye -

ket szer vez tek, szín da ra bo kat ta ní tot -
tak. Édes anyám me sél te, hogy fi a tal -
ko rá ban ne ves mű ve ket ját szot tak, s
eze ket  az  al kal ma kat  fény ké pe ken

meg örö kí tet ték. Az egy ház nak volt
egy na gyobb ter me, ott mu tat ták be
a da ra bo kat a fi a ta lok. Ké sőbb épült
egy le ven te ház, ott a má sik ta ní tó ne -
vel te a fi ú kat szép re és fe gye lem re. Itt
a pap gyak ran meg je lent, és volt nő -
egy let is, ame lyet az asszo nyok mű -
köd tet tek te á zás sal, sü te ménye zé s sel
össze köt ve. Ezek a ked ves össze -
jö ve te lek nem csak en gem, de a
fel nőt te ket, a na gyobb kö zös sé get
is ala kí tot ták.

– Édes ap ja mer re sod ró dott a
há bo rú ban?
– Rö vid ide ig ő is ka to nás ko -

dott, de mint gaz dál ko dó ra nagy
szük ség  volt,  így  el en ged ték.
Hogy biz to sít va le gyen az után -
pót lás, ott hon kel lett dol goz nia:
bé re se ket, ko csi so kat to bo roz ni,
az  ara tás hoz  zsel lé re ket,  akik  a
for ró  nyár ban  vé gez ték  ne héz
mun ká ju kat.

– Mi ért nincs a fa lu nak vas út ja?
– Csön gé nek nincs kü lön ál lo -

má sa. Ami kor a vas utat épí tet ték,
a gaz dák nem en ged ték, hogy a
föld jü ket át vág ja. Ost ffy asszony -
fá nak van, nyolc ki lo mé ter re tő -
lünk, a má sik ol da lon a leg kö ze -
leb bi hely Ke nye ri, négy ki lo mé -
te res tá vol ság ban. 

– Az imént már em lí tet te a fa lu fe -
le ke ze ti meg osz lá sát…
– Csön ge tel je sen evan gé li kus fa -

lu volt; csa lá dom azon ke ve sek kö zé
tar to zott, akik evan gé li kus ma gya rok,
nem szlo vá kok, nem né me tek. Ke -
me nes al já nak  azon  a  ré szén,  egy
tömb ben ta lál ha tók a szín tisz ta ma -
gya rok. Va sár nap min dig men tünk
is ten tisz te let re, min den ki nek meg volt
a he lye, hol ül jön, kü lön a pres bi te -
rek, édes apám is az volt. Ka rá csony -
kor zsú fo lá sig meg telt a nagy temp -
lom,  szé pen  ün nep lő be  öl töz ve  a
csa lá dok.

– Is mer ték Weö res Sán dort és
szü le it?

– Édes apám két test vé re is gaz dál -
ko dott,  száz-száz  hold  jó  föl dön.
Weö res Sán dor ap já nak volt a  leg -
több föld je, mond hat ni, „nagy bir to -
kos nak” szá mí tott. (Az egész száz hat -
van ka taszt rá lis hol dat tett ki.) A ha -
ta lom  tá ma dá sa  fő leg  el le nük  irá -
nyult,  ké sőbb  nem  is ma radt  csak
har minc hold nyi  föld jük,  ennyi vel
kel lett meg elé ged niük. A mai em lék -
mú ze um volt a há zuk, ott lak tak, szép
nagy kert is tar to zott hoz zá. 
Az  idő sebb Weö res  meg ma radt

ka to nás  és  szi go rú  em ber nek. Na -
gyon spó rolt, még a gaz szá lat is be -
vit te az ut cá ról, sem mi nem vesz he -
tett kár ba. Fe le sé ge az el len té te volt,
ked ves és me leg lel kű asszony. Ró la
ke ve sebb em lé kem van, mert ko rán
meg halt. Ra jong va sze ret te köl tő fia,

szin te les te a sza va it, mit ho zott ha -
za, mi lyen kü lön le ges köny vet.

– Weö res Sán dor mi lyen fiú volt?
– Ti zen öt év vel volt idő sebb ná -

lam, mi kor én gye rek vol tam, ő már
ko moly  fi a tal em ber.  Is mert  köl tő.
Ap ja ka to nás, ő fél szeg fiú. Az apa azt
sze ret te vol na, hogy a fia le gyen ha -
tá ro zott, va gány, ne já té kos rím fa ra -
gó. Őszin tén mond va,  nem  is  volt
Weö res Sán dor nak Csön gén ak kor
nagy te kin té lye. Kér dez ték, mi van
ve le: „Á, a Ci na, sze gény Ci na” – mert
ez volt a be ce ne ve –, és leg több ször
le gyin tet tek, hogy sem mi nem lesz
be lő le. Pe dig ak kor már meg je len tek
a ver sei a Nyu gat ban, Ba bits és Kosz -
to lá nyi le ve le zett ve le… Sán dor nem

is la kott ott hon, a cse lé dek szá má ra
fenn tar tott, pi ros te tős ház ban dol -
go zott, min dig éj sza ka.

– Ked ves ta lál ko zá sok?
– Mi a fa lu föl ső ré szén lak tunk,

tő lünk a má so dik ház ban volt egy ro -
ko na: a Gyur ko vics csa lád Sá ri né ni -
je. Ha  ott hon  volt  nyá ron,  Sán dor
gyak ran meg lá to gat ta őt egy kis be -
szél ge tés re. Én is so kat ta lál koz tam
Sán dor ral, em lék szem, áll tam a ka -
pu ban,  és  ott  ment  a  ke zé ben  a
macs ká já val. 
1947-ben érett sé giz tem; el vet ték a

kő sze gi in ter ná tu sun kat, nem volt hol
lak nom, és el men tem a győ ri gim ná -
zi um ba. Mi kor  ott hon ról men tem
vissza,  ak kor  vet tem  ész re,  hogy
nincs meg a kof fe rom. Nem is a ru -
há mat saj nál tam, in kább a ki dol go -

zott ma gyar té te le ket. Szo mo rú -
an töp reng tem, hogy mit csi nál -
jak. Eszem be ju tott Weö res Sán -
dor! Ír tam ne ki egy szép le ve let,
és nagy meg le pe té sem re ked ve -
sen vá la szolt. Föl aján lot ta, hogy
le jön Győr be, és a res ti ben fo gunk
ta lál koz ni, az jó hely az iro da lom
át te kin té sé re.

– Be vál tot ta az ígé re tét?
– A meg adott na pon el men -

tem  a  pá lya ud var ra,  és  tény leg
jött.  Be ül tünk  a  res ti be.  Ké ső
dél utá nig nem tud tuk be fe jez ni,
ezért még két szer le ug rott hoz -
zám, és ak kor már elé ge dett volt
a mun ká já val, én pe dig na gyon
bol dog. Ki csit kocs mai han gu lat -
nak tűnt, ő in kább a ká vé há zi ta -
lál ko zá sok hoz ha son lí tot ta. Ké -
sőbb, mi kor már férj nél vol tam,
új ból  szo ro sabb ra  fűz tük  kap -
cso la tun kat.  Fér jem  hu szon öt

éves volt, mi kor el ment Sop ron ba a
teo ló gi á ra, ott vég zett, de mint osz -
tály ide gent nem akar ták föl szen tel -
ni, mond ván, a ma gyar de mok rá ci -
á nak ilyen csa lád ból szár ma zó pap
nem kell. Mit ad Is ten, 1953-ban jött
Nagy Im re kor má nya, meg szün tet ték
a ki te le pí té se ket, az el le ne fo lyó el já -
rást, és egy hét tel az ün nep előtt me -
he tett  Ve tő püs pök höz.  Ő  volt  az
egyet len, akit köl csön be ka pott Lu -
ther-ka bát ban szen tel tek föl.

– Mer re kezd te szol gá la tát?
– Veszp rém me gyei kis fa lu ban,

Csög lén: száz evan gé li kus hét ap ró
te le pü lé sen.  In nen  Mis kolc ra  ke -
rült. Mi vel Ottlyk Er nőtmeg vá lasz -
tot ták püs pök nek, a tan szé ke üre sen

ma radt  a  teo ló gi ai  aka dé mi án.  A
fér jem so kat fog lal ko zott egy ház tör -
té net tel, rég óta ku ta tott a pá pai re -
for má tus  könyv tár ban.  Az  ál lam
há rom szor is el uta sí tot ta, míg vé gül
– egy év pró ba idő vel – föl járt ta ní -
ta ni a teo ló gi á ra. 
1968  no vem be ré ben  köl töz tünk

há rom gye rek kel Bu da pest re. Sok fe -
lé meg for dult, s lát ta, ér té kes mű kin -
csek van nak a gyü le ke ze tek ben, nyil -
ván tart va és gaz dát la nul. Föl ve tet te
elöl já ró i nak,  hogy  hoz za nak  lét re
mú ze u mot a ve szen dő ér té kek meg -
men té sé re. A mú ze u mot  1979-ben
meg is nyi tot ták, és a ked ves ba rá tot,
Weö res Sán dort kér tük fel az ün ne -
pi be széd re.

– Sze mé lye sen kér ték meg?
–  Föl men tünk  hoz zá juk  mint

csön ge i ek. Több ször  jár tunk ná luk
ven dég ség ben a Tö rök vész úti la ká -
suk ban. Na gyon  ked ves,  fi gyel mes
em ber volt a ma ga zár kó zott sá gá ban.
Rög tön el is vál lal ta a meg nyi tó be szé -
det. Rö vid be ve ze tő je után sé tál ga tott
a ter mek ben, és öröm mel fe dez te föl
egyik ősét: Weö res Ju li an nát. És ott
volt a ré gi ke hely is, amely ből mint
kis gye rek úr va cso rá zott. Ezt ő min -
dig  fon tos nak  tar tot ta,  és  büsz kén
mond ta: evan gé li kus csön gei.

– Sok szor le ír ta, el mond ta: az ot -
ta ni te me tő ben sze ret ne nyu god ni.
– Eb ből nem lett sem mi, a vég aka -

ra tát nem tar tot ták be. Ke rü lő úton
tud tuk meg a ha lá lát, kis sé meg kés ve.
Fe le sé ge, Ká ro lyi Amy ka to li kus szer -
tar tást  in té zett.  Az  Ost ffy asszony -
fán lé vő evan gé li kus lel kész nő, De mé -
né Smi dé li usz Ka ti ca fel jött Bu da pest -
re, hoz ta a Lu ther-ka bá tot, és szol gált,
szé pen bú csú zott el a köl tő től… 
Örü lök, hogy nem csak én, de az

egész fa lu büsz ke rá, aki az egész vi -
lá got meg hó dí tot ta! És an nak is örü -
lök, hogy gyö nyö rű ki ál lí tás őr zi em -
lé két;  előbb  csak  Weö res  Sán dor-
mú ze um volt, az tán mi u tán fe le sé ge
is meg halt, mind két név föl ke rült a föl -
újí tott ház hom lok za tá ra. Re mé lem,
a szá za dik szü le tés nap ján na gyon so -
kan el jön nek Csön gé re. De leg job ban
azt sze ret ném, ha mi nél töb ben le ven -
nénk a polc ról ver ses kö te tét, és ol vas -
nánk az al ko nyi csönd ben.

g Feny ve si Fé lix La jos

Agyerekkoribarát,WeöresSándor
Be szél ge tés Fa bi ny Ti bor né ta nár nő vel

WeÖressánDor100

b Kí ván csi ság és sze re tet egy szer re az ar cán. Az ilyen asszo nyok min dig
se gí te nek, és te szik a dol gu kat min den idő ben. Örül nek a föl ke lő nap -
nak, pár tisz ta szó nak, szál vi rág nak. Lu the rá nus ősök le szár ma zott -
ja; szép ne vű fal vak, lágy  ívű ke me ne si dom bok őri ző je. Szá má ra a nagy -
vi lág min den út ja ha za, Csön gé re ve zet. Nagy köl tőnk, Weö res Sán dor
is ott élt húsz éves ko rá ig, ké szült, hogy ver se i vel meg hó dít sa Bu da pes -
tet, Eu ró pát, a messzi Ame ri kát. For ró ká vé, friss sü te mé nyek mel lett
Fa bi ny Ti bor nét a ré gi fa lu ról kér dez tem, a gye rek ko ri ba rát ról, akit
sok szor kö ze lé be so dort az élet.

Ne héz egy szó val meg ha tá roz ni, ki is
Ré ti Zol tán. Fes tő, gra fi kus, ze ne pe -
da gó gus – vagy in kább fá rad ha tat lan
kul tu rá lis köz éle ti em ber, akit kü lö -
nö sen is tisz tel Ba las sa gyar mat vá ro -
sa és Nóg rád me gye?
Nagy oro szi ban szü le tett 1923. má -

jus  13-án,  majd  ta nul má nyai  után
Ér sek vad kert és Ba las sa gyar mat kö -
vet ke zett. 1953-tól ze ne ta nár, de a kép -
ző mű vé szet irán ti ér dek lő dé se 1969-
ben a kép ző mű vé sze ti fő is ko lá ra vit -
te, ahol Kon tuly Bé la ta nít vá nya volt. 
Ba las sa gyar ma ton  él  és  al kot,

húsz  éven  át  volt  a  Ró zsa völ gyi
Márk-ze ne is ko la ala pí tó igaz ga tó ja.
Is ko lá ja ke vés sé is mert név adó já nak
éle tét és ze nei mun kás sá gát ala pos
tör té ne ti-kri ti ku si  ku ta tás sal  fog -
lal ta könyv be.
A dim bes-dom bos, gyö nyö rű nóg -

rá di tá jak meg ha tá roz ták fes tői, gra -
fi ku si mun kás sá gát, és ezek hez kap -
cso lód nak Nóg rád egész nem ze tün -

ket meg aján dé koz ni aka ró mes te re -
i nek, Ma dách Im ré nek és Mik száth
Kál mán nak a mű ve it il luszt rá ló ké -
pei és han gu la tos ak va rell jei. Elénk
va rá zsol ja Az em ber tra gé di á ja je le -
ne te it ugyan olyan meg ér tő- és be le -
ér ző ké pes ség gel, mint aho gyan meg
tud ja ele ve ní te ni Mik száth pa ló cait
vagy az író ko rá nak hu mor ral áb rá -
zolt köz tiszt vi se lő it. 

Far kas And rásmű vész kol lé gá já -
val  együtt  2010-ben  ké szí tett Ma -
dách-il luszt rá ci ói  a  Ma gyar  Pos ta
fi la té li ai új don sá gai vol tak. Szá mos
egyé ni és cso por tos ki ál lí tá son mu -
tat ko zott be a kö zön ség nek ha zánk -
ban és ha tá ra in kon kí vül is.
Ke rek év for du ló ján Ba las sa gyar -

mat vá ro sa és Nóg rád me gye ren de -
zé sé ben ün nep lik őt e hó 17-én nagy
csa lád ja kö ré ben.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház ne vé ben csat la ko zunk a gra tu lá -
lók  csa pa tá hoz,  és  meg kö szön jük

mind azt, amit gyü le ke ze te ink, egy -
há zunk ja vá ért is tett, kü lö nö sen is az
or go na mel lett. Sok szép ta len tu mot,
aján dé kot,  te het sé get  ka pott  a Te -
rem tő től, és eze ket hosszú év ti ze de -
ken  át  ka ma toz tat ta  mind nyá junk

szá má ra, hi szen nem ze dé ke ket ne -
velt, ta ní tott és gyö nyör köd te tett.
Ad ja meg szá má ra a min den ha tó

Is ten,  hogy még  so ká ig  él vez hes se
csa lád ja,  ta nít vá nyai, vá ro sa és ha -
zánk há lá ját és kö szö ne tét!

g HB

Nógrádértékeinekőrzője
Kö szönt jük a ki lenc ven éves Ré ti Zol tánt
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

skutkyApoštolov2,1–18
Tu rí ce – zmoc ne nie cir kví v každej
do be. Svä te nie svä to dušných sviat kov
nie  je  iba  pri po me nu tím  uda lostí
z cir kev nej mi nu los tí. Spo lo čen stvo
ve ria cich by však ne ma lo za bud núť na
svo je na ro de ni ny (v deň Tu ríc vznik -
la cir kev), ale tie mu sia byť vždy preň
prí ležitosťou k za mys le niu  nad po sla -
ním  je ho  exis ten cie  a k po zna niu,
ako tú to zve re nú úlo hu na pl niť. Prí -
beh Tu ríc v Je ru za le me na sle dov ní -
kom Pá na Ježiša ne us tá le pri po mí na,
že pl niť Ním zve re né po sla nie do kážu
iba v mo ci Du cha. Duch Svä tý zmoc
ňu je k službe „tých, kto rí  jed no my -
seľne zo tr vá va jú v spo lo čen stve” (Sk
1,14.2,1). Oni sa to tiž na mod lit bách
ot vá ra jú Božej vô li, a tým na sta va jú
plach ty vie ry pre va nu tie Božie ho Du -

cha. Boh ich po tom ob da rú va dar mi
nie na ich zvi di teľne nie a sen zá ciu, ale
pre to,  aby  vy dá va li  sve dec tvo  o
„veľkých ve ciach Božích” (v 11b). Kris -

to vo evan je lium o zá chra ne člo ve ka
sa mu sí zves to vať všet kým ná ro dom
(v 8–11a)  Sa moz rej me,  že  ne se nie

po sols tva pri náša na pä tie, otáz ky ty -
pu: „Čo to má zna me nať?” (v 12. v.),
ale bo in vek tí vy spo chyb ňu jú ce nor -
mál nosť sved kov (na pr. opi tí, v 13. v.).
No  tých,  kto rí  „roz umejú  svoj mu
po sla niu  a dô ve ru jú  Bo hu,  že  Je ho
zasľúbe nia v  Božom slo ve (16–18. v.)
pla tia aj pre nich”, Hos po din používa
ako  ná stro je  na  bu do va nie  svo jej
cirk vi.  Tie to  ná stro  je,  kto ré  Boh
zmoc ňu je na bu do va nie, po tre bu je aj
v našej cir kvi. Náj de v našom spo lo -
čen stve  ľudí,  kto rí  ma jú  na sta ve né
plach ty vie ry pre va nu tie Du cha, ne -
bo ja  sa  ho vo riť  „veľké ve ci Božie”
a dô ve ru jú Božím zasľúbe niam v Pís -
me? Ja ve rím, že áno, a  pre to sa se -
ba aj za nich stá le mod lím.

g Mgr. Sla vo mír Sa bol
bis kup VD-u ECAV na Slo ven sku

1.slávnosťsvätodušná.Pentecoste
„Nie vo jen skou mo cou, ani si lou, ale mo jím Du chom  ho vo rí Hos po din moc nos tí.” (Za cha riáš 4,6) 1Kor12,4–11

Slúž tým, čím si ob da re ný! Čí ta me
o roz ma ni tos ti da rov, ale o jed nom
spo loč nom Darco vi. Ži je me v spo lo -
čen stve  Cir kvi,  kde  sú  rôz ni  ľudia
s rôz ny mi dar mi. Sú rôz ne služby, ale
iba je den Pán. To mu to Pá no vi sme
všet ci rov na ko pod ria de ní. To to nás
môže zjed no co vať v po ko re a  od da -
nom vy ko vá na ní svo jej úlo hy podľa
da ru, kto rý vie me, že má me využívať.
Každý kresťan má naj me nej  je den 
dar,  v kto rom  môže  byť  „dob rý”
a kto rým môže byť užitoč ný v pro -
stre dí, v kto rom žije. Ako ho použiť
na službu a ožive nie, pre ak ti vi tu na
kon krét nom mies te? Možno všíva -
mosťou, ocho tou, čin nosťou. Ne pý -
tam sa, či tre ba nie čo ko nať, ale ro -
bím, čo viem a spo lie ham sa na Pá -
no vo ve de nie, te da viem, že na to nie
som sám. Ak mám dar vy svetľovať

Slo vo,  tak  to  mám  ro biť  s báz ňou
a poc ti vos ťou, ver nosťou Pís mu. Ak
mám dar usta vič nej mod lit by, mám
to ko nať po dob ne. Ak sa viem pri ho -
vo riť  k ľudom-  zvlášť  no vým,  ked
navští via  náš  zbor  či  bo ho služby,
mám to ro biť s od va hou a lás kou! Ak
sa vy znám v re mes le a  vi dím  pot re -
bu prak tic kej po mo ci v zbo re, ale bo
pri  jed not liv co vi,  mám  to  ro biť
s ocho tou a nežist ne. Ak viem dob -
re va ri ťči piecť, nech je to na chvá -
lu Pá no vu a dob rú chuť obe cen stvu
vie ry, na pr. pri rôz nych uda los tiach
zbo ru. Ak máš dar na po mí na nia, rob
to s po ko rou a báz ňou – v lás ke! Ak
je nad tým Boží Duch, člo ve ku to po -
môže a ne ub líži mu to, ni ko ho tým
ne zra ní. Ochot ne te da užívaj me da -
ry mi los ti, kto ré sme do sta li a slúžme
tým, čím sme ob da ro va ní!

g Ján He ve ra

2.slávnosťsvätodušná

vôľak dobrému
V 1 M 6,5 sa konšta tu je, že „Hos po din
vi del, že všet ko zmýšľanie (ľud ské ho)
srd ca bo lo usta vič ne zlé” a v pro roc -
tve  p ro ro ka  I zaiáša  je  pria mo  vý -
zva,aby „muž ne prá vos ti opus til svo -
je myšlien ky a ob rá til sa k Hos po di no -
vi.” Ba aj sám Ježiš sa podľa Mt 15,19 vy -
jad ril, že z (ľud ské ho) srd ca  po chá dza -
jú zlé myšlien ky, vraždy, cu dzo ložstvá,
smils tvá,  krá deže,  kri vé  sve dec tvá
a rú ha nia, kto ré člo ve ka poškr v ňu jú.
Člo vek, mno hok rá t aj po krs te ný, je vo
svo jom živi te sám na in fi ko va ný hrie -
chom, ale aj ob klo pe ný, inšpi ro va ný
a  pro ro ko va ný  hriech mi  iných.  Je
hrie chom tak ovlá da ný, že na po kon
ne či ní to dob ré, čo by ko nať chcel, ale
zlé. Aj apoštol Pa vel v R 7,18 konšta -
tu je: „Vmo jom te le nepre bý va dob ré,
ale  vôľu k dob ré mu mám, ale ne mám
si ly, aby som ho vy ko nal.” Tým ako ke -
by sa po tvr dzo va li  slo vá z 1 M 8,21:
„Zmýšľanie ľud ské je zlé od mla dos ti
/člo ve ka/,že hriech, kto rým sa vzbú -
ril pro ti Bo hu chtiac byť ako On (1 M
3,5) je v ňom už tak hl bo ko, že ne má
šan cu sám sa z ne ho vy slo bo diť.”

pozíciaMartinaluthera
Ne mo húc nosť člo ve ka od vrá tiť sa od
hrie chu a za čať zmýšľať úpl ne inak si
uve do mil  Dr.  M.  Lut her  pri  vy -
svetľova ní  III.  člán ku  Všeobec nej
vie ry  kresťan skej,  aj  v sú vis los ti
s  chá pa ním Krs tu svä té ho.
Vy svet le nie   I II. člán ku sa za čí na

slo va mi:  „Ve rím,  že  ja  zo  svoj ho
vlast né ho roz umu a zo svo jej si ly ne -
môžem v Ježiša Kris ta, môj ho Pá na
ve riť, ani k  Ne mu prísť.” Je te da vy -
lú če né, aby sa člo vek mo hol sám od
se ba „ob rá tiť”. ľud ské srd ce je to tiž
chlad né ako  kus ľadu, a ak sa má ten -

to ľad roz pus tiť, je po treb né dl ho do -
bejšie pô so be nie Božie ho Slo va, kto -
ré ho  Duch  má  moc  ta ké to  nie čo
vy ko nať. Možno už aj  jed na ká zeň
ver né ho sved ka Pá nov ho spô so bí, že
sa roz pus tí hor ná vrstva ľadu, ale is -
te sa ne roz pus tí od ra zu a všetok.
Dô ka zom to ho je aj dru há Lut he -

ro va  myšlien ka,  kto rou  dô vo dí,  že
člo vek ne má dosť síl ne vrá tiť sa k hrie -
chu. Ani ten naj sil nejší sa ne vie s ním
na dob ro roz lú čiť už aj pre to, že mno -
hý hriech je sám o se be prí jem ný a na
dru hej stra ne je v nás tak „za bý va ný”,
že aj keď nás na ne ja ký čas opus tí, zno -
vu sa do nás vra cia, ako onen zlý duch,
kto rý pri ve die se dem ďaľších, od se ba
oveľa horších du chov. A tak má člo vek
stá le čo ro biť, aby sa ub rá nil hrie chu.
Zno vu mu podľah ne, ale ako kresťan
sa  zno vu  aj  ka já  a tak  dosa hu je  aj
spra vod li vosť pred Bo hom. To vy jad -
ril Lut her zná mym tvr de ním, že člo -
vek je vždy hriešny, vždy ka jú ci sa a tak
vždy do sa hu jú ci aj Božiu spra vod li vosť
a to na zá kla de všet ké ho, čo vy ko nal
pre je ho zá chra nu Ježiš Kris tus. Te da
nie na zá kla de ne ja kých svo jich dob -
rých skut kov, ale na zá kla de kr va vej
obe te svoj ho Zá chran cu na Gol go te.
Le bo len krv Ježiša Kris ta očisťuje nás
od každé ho hrie chu.

niesmesami
Je veľmi ťažké sú hla siť, žeby nie ke dy
moh lo u člo ve ka dôjsť k aké mu si zlo -
mu,  t.j.k de fi ni tív né mu  zúč to va niu
s hrie chom a že už ni kdy žiad ny hriech
ne vy ko ná. Sa moz rej me ne chcem tvr -
diť, že sa ne má o to snažiť. Na opak,
mal  by  vy vi núť  čo  naj väčšie  úsi lie!
Sám  si  však ne po ra dí,  je  aj  v tom to
zmys le od ká za ný na Božiu po moc. Tu
tre ba mať na pa mä ti slo vá apošto la Ja -

ku ba, že „mno ho zmôže v účin koch
mod lit ba spra vodli vé ho”, ale aj slo vá zo
46. Žal mu: „Boh nám je úto čisťom a si -
lou, po mo cou v súžení vždy osved če -
nou!” Ne zá leží te da na toľko na člo ve -
ku sa mot nom, ako na dô ve re v Božiu
po moc. Tá je vždy blíz ka, le bo Kris tus
nás uisťuje, že je s na mi po všet ky dni,
až do kon ca sve ta. (Mt 28,20)
V zá pa se o vie ru a v zá pa se vie ry nie

sme te da sa mi. Boh udeľuje každé mu,
kto po nej prah ne z ce lé ho srd ca a kto
sa za ňu mod lí. Ježiš uisťuje: „Nie vy ste
si ma vy vo li li, ale ja som si vy vo lil vás,
aby ste šli a pri nášali ovo cie a vaše ovo -
cie aby zo stá va lo tak, aby vám Otec
dal, čo koľvek by ste v mo jom me ne
pro si li od Ne ho!” (J 15,16) A podľa J
16,24 pria mo vy zý va :” Pros te a vez mi -
te, aby vaša ra dosť bo la úpl ná!” Ne zá -
leží te da na tom, kto beží , ale na Bo -
hu, kto rý sa zmi lú va- za znie va R 9,16.

g Ján An tal
eme rit ný bis kup ECAV na Slo ven sku

Kresťana obrátenie –mm–

Mojamodlitba
Ďa ku jem, Bože, ďa ku jem,
za všet ko, čo mi dá vaš,
že aj keď na dne bo la som,
Ty vždy ru ku mi po dá vaš.
Ver, po znám úz kosť,
duše tie seň, keď ne vieš,
kde bys šiel, viem,
že keď mod lit bou
pop ro sím Ta,
Ty vždy mi náj deš cieľ.
Ďa ku jem, žes mi si lu dal,
zas po zbie rať sa hor,
bez Te ba, Bože,by život môj,
len veľkou ru inou bol.
Ja dnes Ti tiež sľubu jem,
že vy hrám so zlom boj,
len pro sím pek ne,
Bože môj,
len vždyc ky pri mne stoj.

b Z hľadis ka evan je li kál nych cir kví je bez pod mie neč ne nut né, aby člo -
vek, kto rý sa chce stať kresťanom, zažil tkz. ob rá te nie, či už pod doj mom
mi sij nej káz ne, či na zá kla de čí ta nia Bib lie. Za po pud k to mu by sme ma li
po važovať Ježišove slo vá, kto rý mi za čal svo je ve rej né účin ko va nie po uväz -
ne ní Já na Krs ti teľa. Evan je lis ta Ma rek ich za za na me nal v 1,15 na sle dov -
ne: „Po ká nie čiň te a ver te v evan je lium!” Vý zva „po ká nie čiň te!” je vy -
jad re ná v gréc kom tex te vý ra zom: „me ta no ein”. kto rý v slo ven či ne
zna me ná: „zme niť zmýšľanie, ob rá tiť sa, uči niť po ká nie”. Zme na
zmýšľania spo čí va v od vrá te ní sa od zlé ho, vie ra v evan je lium je vie rou
v po riad ky Božie ho kráľov stva, o kto rých Ježiš ho vo ril v po do ben stvách.
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„Fon tos, hogy tá mo gas suk az el -
eset te ket. So kan se gí tet tek már
ne kem is, úgy ér zem, ezt vi szo -
noz nom kell. El men tünk a ba rát -
nő im mel a vá ros ba, és hir det tük,
hogy itt me leg ételt le het kap ni.
So kan mond ták, hogy a Jó is ten
áld jon meg ben nün ket.” 

Joó Ka ta 8. osz tá lyos ta nu ló

Azételosztásiakciótámogatói
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal in dí tott, Tedd tel jes sé a mo -
solyt! el ne ve zé sű 1%-os kam pány hoz csat la koz va egy há zunk dia kó ni ai szol -
gá la ta – együtt mű köd ve a ne ve lé si és ok ta tá si osz tállyal – áp ri lis 27-én
ak ci ót szer ve zett, mely nek ke re té ben az or szág ban ti zen egy hely szí nen
kö zel tíz ezer rá szo rult me leg ételt kap ha tott.
A szer ve zés, a fő zés és az éte lek ki osz tá sa kö rü li te en dők ben két száz -

öt ven ön kén tes se gí tett, hogy a kö zel tíz ezer adag ebéd el jut has son a rá -
szo rul tak hoz.

É T E L o S z Tá S i  A K  

A
Magyarországi
Evangélikus
Egyház
technikai
száma:

0035 támogatóink:Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott hon, Ka posszek cső • Dom bó vá ri evan gé li kus gyü le ke zet • Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat, Szar vas •                                                                                                                   
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la, dr. Kri za Ákos pol gár mes ter, dr. Ko czisz ky György, a Mis kol ci Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Ka r                                                                                                                                 
Evan gé li kus Sze re tet ház, Győr • Bony hád: Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um, bony há di evan gé li kus gyü le ke zet, pol gár mes te ri hi va tal •                                                                                                                                           
lós: Tót kom ló si Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat, Ny iri pék ség, Rusy-net Kft., Kom lós-Hús Kkt., mű sza ki és kul túr cikk üz let, Mér ték kő Kft., Si rály                                                                                                                                       
Egy ház el nök-püs pö ke és Len gyel An na dé li egy ház ke rü le ti fel ügye lő • Al ter na tív Ener gia Cent rum – Bá nyai Já nos ügy ve ze tő igaz ga tó • Ma g                                                                                       

„A leg na gyobb él mény az volt, hogy se gít het tünk. Egy moz gás sé rült bá -
csi nem tu dott be jön ni, ne ki ki vit tük a le vest.” 

Gál-Sza bó Re ná ta és Kme czó Krisz ti na 6. osz tá lyo sok

„Sze re tem az ön kén tes mun ká -
kat. Ma dél ben jár tuk a vá rost, és
meg kér dez tük  az  em be re ket,
akik ről úgy gon dol tuk, éhe sek le -
het nek,  hogy  ebé del tek-e  már.
Meg könnyez tem, ami kor lát tam,
mennyire örül nek a me leg étel -
nek. Volt, aki út köz ben el me sél -
te az éle tét.
Fon tos, hogy akik nem jár nak

temp lom ba, azok is tud ják meg,
hogy  az  egy ház  min den ki nek
se gí te ni  akar,  nem  vá lo gat  az
em be rek kö zött.” 

Ódor Lil la Ju dit 
8. osz tá lyos ta nu ló
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Celldömölk

Bonyhád

Deák
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                                                                                • Ör mény kú ti ön kor mány zat • Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat • Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház me gye • Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség, Szar vas • Mis kolc: Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la,
                                                                          rá nak dé kán ja, Se bes tyén Lász ló or szág gyű lé si kép vi se lő • Bé kés csa bai Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat • Cell dö mölk: La kos Ádám Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat, Esz ter gá lyos Je nő (Apá czai Ki adó), Haj nal csil lag Evan gé li kus Óvo da •
                                                                                         Nyír egy há za: Ol ta lom Sze re tet szol gá lat, Joób Oli vér Sze re tet in téz mény, Nyír egy há za-Kert vá ro si Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház köz ség, Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi um, Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um • Tót kom -
                                                                            y gu mi szer viz, Aran ka vi rág bolt, Vó gel Tü zép, Ko vács zöld sé ges, Szent Ko ro na gyógy szer tár, Blue-Col or szo ba fes té si szak üz let • De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um és gyü le ke zet, nő egy let • Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
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Wie kam es, dass du dich da für
ent schie den hast, ge ra de in Un garn zu
stu die ren?
Das ist tat säch lich ein Zu fall. Mei -

ne Fa mi lie hat te zwar schon im mer ei -
ne  ge wis se Nei gung  zu Ost eu ro pa,
oh ne von dort zu stam men, al ler dings
be schränk te sich die se meist auf die
sla wi schen Räu me, vor al lem Tsche -
chi en und Po len. Vor ei ni gen Jah ren
be gann ich be reits ein biss chen Un -
ga risch zu ler nen, da wir einen Aus -
flug nach Un garn plan ten. Doch ir -
gend wann  mein ten  mei ne  El tern,
dass Un garn ei gent lich ziem lich „lang -
wei lig“ sei und es dort „nichts be son -
de res zu se hen gä be“. Viel spä ter in
Neu en det tel sau  im Stu di um gab es
dann ei ni ge un ga ri sche Gä ste und so
po lier te ich mei ne Sprach kennt nis se
auf. Schließ lich be such ten ich und ei -
ne Kom mi li to nin un se re un ga ri schen
Freun de dann in Bu da pest, und ich
war  so fort  be geis tert  von  die sem
Land! Als die deut sche Uni ver si tät mir
dann re la tiv ein fach und un bü ro kra -
tisch einen Aus tausch nach Un garn
an bot,  wuss te  ich  so fort,  dass  ich

dort hin möch te. Vor dem Stu di um an
der Bu da pes ter Theo lo gie war ich na -
tür lich auch noch ei ni ge Ma le in Un -
garn auf Rei sen.

Du hast bis lang in Neu en det tel sau
stu diert. Seit März bist du in Bu da -
pest. Hast du beim Stu di um und
Le ben im Theo lo gen wohn heim ge wis -
se Hei mat ge füh le – oder gibt es doch
größe re Un ter schie de?
In  der  Tat  er in nert  mich  das

Wohn heim  in Bu da pest  enorm an
Neu en det tel sau. Al ler dings ist hier ei -
ni ges nicht so stark re gle men tiert –
in Neu en det tel sau gab es so gar fe ste
ge mein sa me Es sens zei ten, und auch
Rei ni gungs pro ze du ren  wa ren  ter -
mi niert, wäh rend in Bu da pest ei ni -
ge noch nicht ein mal die Men sa be -
su chen. So füh len sich die Stu den ten
trotz  der  Heim si tua ti on  deut lich
un ab hän gi ger. Auch ist nicht zu un -
ter schät zen,  dass  man  mit  Bu da -
pest in ei ner Mil lio nen stadt wohnt,
wäh rend Neu en det tel sau ein klei nes
Dorf  ist,  aus  dem man  so  ein fach
nicht  her aus kommt. Da mit  ist  die
„Ver bin dung zur Außen welt“ et was

bes ser, man un ter nimmt au to ma tisch
mehr. Durch das Feh len ei ner ge gen -
sei ti gen  ge mein schaft li chen An ge -
wie sen heit ist es aber auch schwie -
ri ger, Kon tak te zu knüp fen und in be -
reits  fe ste Cli quen hin ein zu fin den.
Bu da pest ist auf je den Fall sehr er fri -
schend  nach  zwei ein halb  Jah ren
Neu en det tel sau, was aber un be strit -
ten auch ei ne tol le Zeit war.

Du hast das Le ben in der Evan ge -
lisch-Lu the ri schen Kir che in Un garn
ken nen ler nen kön nen. Wel che Ein -
drücke sind für dich per sön lich in spi rie -
rend? Und was war viel leicht auch auf
den er sten Blick ge wöh nungs be dürf tig?
Da ich sel ber aus der ober pfäl zi -

schen  Dia spo ra  kom me,  kann  ich
bei de Kir chen  gut  ver glei chen und
muss sa gen, dass sie sich doch sehr
äh neln.  Ich  den ke,  bei de  Kir chen
sind sehr en ga giert; es ist sehr be wun -
derns wert, mit wel chen auch klei nen
Mit teln  ver sucht  wird,  ein  großes
und an spre chen des An ge bot zu schaf -
fen. Ob das jetzt et wa im deut schen
Fran ken land auch zu trifft, kann ich
kaum sa gen, weil ich dort nur in der
Stu den ten ge mein de,  nie  je doch  als
„Pri va ter“ Zeit für ei ne Dorf ge mein -
de fand und auch mein Prak ti kum in
Pas sau ge macht ha be. Frei lich kann
ich vie les nach so kur z er Zeit noch
kaum rich tig ein schät zen.

Was wirst du auf je den Fall aus
Un garn „mit neh men“ auf dei nem
wei te ren Weg durch Stu di um und hin
zum Dienst als Pfar rer? Und was kön -

nen dei ner Ein schät zung nach die
Bay ern von den Un garn ler nen?
Ich den ke, dass man auch nach ei -

nem kur z en Kon takt mit den Un garn
fest stellt, dass sie sehr stolz auf ih re Ge -
schich te und ihr Land sind und der
Tra di tio na lis mus in der evan ge li schen
Kir che sehr hoch ge hal ten wird. Ich
fin de das sehr wich tig und glau be, dass
die Un garn ein sehr ge sun des Ver hält -
nis zu ih rem Land ha ben und wir da -
von ler nen könn ten. Wir nei gen da zu,
das Schlech te der Ge schich te stets zu
un ter strei chen. Das merk te ich jetzt
ganz be son ders auch in den Re for ma -
ti ons fei er lich kei ten  zum  Ju bi lä um.
Das kann auf Dau er für das Selbst ver -
ständ nis  ei nes  Lan des  oder  des sen
Men schen  gar  kei ne  po si ti ve  Wir -
kung ent fal ten. Und viel leicht bin ich
auch ein fach ei ne ganz an de re Ge ne -
ra ti on, um dies so zu emp fin den. Da -
für ha ben die Un garn viel leicht nicht
so stark das Ge spür, über den Tel ler -
rand hin aus zu schau en. Viel leicht fehlt
in Un garn da für ein fach die Kon fron -
ta ti on ei ner mul ti kul tu rel len Ge sell -
schaft, die in Deutsch land na tür lich
ganz prä sent ist. Da ich mich nicht nur
als Christ, son dern vor al lem auch als
Lu the ra ner  emp fin de,  ist  es  für  das
wei te re Stu di um und auch noch spä -
ter schön, sich auch über sei ne ei ge ne
Tra di ti on und Leh re ernst haft im Kla -
ren zu sein, was schon im un ga ri schen
Kir chen gruß  großar tig  zur  Gel tung
kommt: „Erős vár a mi Istenünk.“

g�H. M.

imKlarenüberdieeigeneTraditionundLehre
Im Ge spräch mit dem Theo lo gie stu den ten Gre gor Ba de da

Was für ei ne Dra ma tur gie! So könn -
te ein Film be gin nen. Am An fang das
Cha os, das To hu wa bo hu, wie es an
die ser Stel le im He bräi schen heißt.
Und die ses To hu wa bo hu heißt auf
deutsch  nichts  an de res  als  „wüst
und  leer“. Vor un se rem Au ge  sind
wo mög lich Bil der ei nes ent fern ten
Pla ne ten mit Kra ter land schaf ten –
doch  oh ne  Le ben.  Und  in  die ses
leb lo se Nichts hin ein hö ren wir Got -
tes Stim me. Er tritt nicht auf, legt –
zu nächst – kei ne Hand an die Schöp -
fung an. Zur Schöp fung der Welt und
zur Schöp fung von al lem, was auf ihr
ist, ge nügt sein Wort. Und es bleibt
im  Schöp fungs be richt  nicht  nur
beim schöp fen den Wort – son dern
im Rück blick auf das Tag werk le sen
wir: „Und Gott sah, dass es gut war.“
Es lohnt sich, dar über nicht hin -

weg zu le sen. Denn wann se hen auch
wir, dass die Welt, die Schöp fung, die
Na tur gut ist? Vie les ist zu selbst ver -
ständ lich, als dass es uns all zu leicht
ein fal len wür de, uns vom Ju bel der
Schöp fung  mit reißen  zu  las sen.
Grund ge nug,  das  Ju beln über die
Schöp fung neu zu ent decken.
Zum Bei spiel den Ju bel über Licht

und Hel lig keit – auf der Welt und in
un se rem Le ben, an ge sichts von Fins -
ter nis und Cha os in un se rem Le ben.
Oder den Ju bel über den Men schen
als  Eben bild  Got tes  und  als  den,
dem die Er de an ver traut ist – an ge -
sichts des Zerr bil des vom Men schen
als Aus beu ter. Oder den Ju bel über
das „Sehr-gut-Sein“ der Schöp fung –
an ge sichts der Schöp fung die seufzt
und lei det. Oder den Ju bel über den
Ru he tag Got tes und sei ner Schöp -

fung – an ge sichts der Rast lo sig keit
un se rer Zeit.
Ge lingt es uns, in die sen Ju bel mit -

ein zu stim men? Oder über wiegt doch
der  Ge dan ke  an  das  Ver ant wor -
tungs be wusst sein. „Wir ha ben die Er -
de  nicht  von  un se ren  Ah nen  ge -
erbt,  son dern  von  un se ren  Nach -
kom men ge lie hen“, so oder ähn lich
wird  die se  Ver ant wor tung  häu fig
ver an schau licht.
Wir kön nen vie les mit der Schöp -

fung ma chen – die Mög lich kei ten da -
zu ha ben wir. Aber wir dür fen nicht
al les tun, was mög lich ist. Um welt -
ka ta stro phen, Na tur be dro hung, der
Um gang  mit  den  Mit ge schöp fen
und der Um gang mit uns selbst, die
Welt als Ma te ri al la ger, für das, wor -
aus wir Geld ma chen kön nen oder
was uns nutzt – vie les spielt hin ein.
Aber auch ver meint lich klei ne Din -
ge wie der ei ge ne Ener gie ver brauch,
der  Um gang mit  Le bens mit teln  –
vie les  da von,  was  uns  zu  den ken
ge ben kann, be ginnt in den ei ge nen
vier Wän den. Dies soll uns ein Sta -
chel sein im Ju bel. Re den wir sie nicht
schön, keh ren wir sie nicht un ter den
Tep pich. Son dern sie müs sen uns be -
schäf ti gen.  Doch  ich  den ke,  dass
ge ra de ein Weg zum ver ant wort li -
chen  Um gang  mit  der  Schöp fung
auch über die be wus ste Freu de über
die Schöp fung führt – und na tür lich
auch über den be wus sten Dank für
all das, was Gott einst ge schaf fen hat.

Das  Ju beln  über  das  Le ben  –
manch mal ste hen große Fra gen auf
dem Weg zum  Ju bel? Warum nur
ge sche hen Ka ta stro phen, Un glücke,
Ter ror an schlä ge – warum er rei chen
uns stän dig Nach rich ten, wie vor we -
ni gen Wo chen aus Bo ston? Warum
kön nen  Völ ker mor de  ge sche hen?
Wo ist denn der all mäch ti ge Gott,
der Herr über die Schöp fung, dass er
so et was zu lässt? Oder im klei ne ren
Le ben sum feld: Warum trifft es ge -
ra de mich so schwer? Warum lei de
ich an Krank heit, an Trau er, an Hin -
fäl lig keit? Warum  trifft  es  ge ra de
mich  im mer  und  im mer  wie der?
Wo ist denn der all mäch ti ge Gott,
der Herr auch über mich und mei -
ne näch sten An ge hö ri gen ist, dass er
all das zu lässt?
Die se Fra gen sol len nicht klein ge -

re det wer den. Sie ha ben ih ren gu ten
Grund. Und sie ha ben ihr Recht –
und schon Hi ob lehrt uns, dass wir
all  un se re  Kla ge  vor Gott  brin gen
dür fen und dass sie dort ih ren rech -
ten Platz hat.
Aber dre hen wir die Fra ge doch

mal her um. Wann hö ren wir, dass je -
mand sagt: Wie kann Gott zu las sen,
dass aus ge rech net ich ha be, was ich
zum Le ben brau che? Nicht al le Men -
schen  ha ben  das  – warum  je doch
ich? Wie kann Gott zu las sen, dass ich
hier  und  heu te  in  Frie den  le ben
kann, dass ich nicht in der täg li chen
Angst ha ben muss, dass Bom ben ein -

schlä ge mei ne  Exi stenz  zer stö ren?
Wie kann Gott zu las sen, dass ich in
ei ner Um welt le ben kann, die Le ben
er mög licht  –  in  der  ich  sau be res
Was ser, ei ne Viel falt an Le bens mit -
teln ha be?
Wie kann Gott zu las sen, dass es

ge ra de mir – trotz al lem – ei gent lich
doch so gut geht? Und wie kann Gott
zu las sen, dass wir – bei al lem, was
ge sche hen ist – am Le ben sind?
Vie le Sol da ten, die einst den Krieg

über lebt ha ben, frag ten nicht oh ne
Grund: Warum sind wir ver schont
ge blie ben? Warum ha ben wir über -
lebt? – Ei ne Fra ge, die vie le ein gan -
zes Le ben lang be schäf tigt hat.
Und nicht we ni ge aus der Kriegs -

ge ne ra ti on ha ben dar aus den Ent -
schluss ge fasst, in be son de rer Wei -
se das  ih nen ge schenk te Le ben zu
nut zen.
Und  das  is rae li ti sche  Volk,  das

einst aus dem Exil von Ba by lon nach
Hau se kommt, fragt – mit from mem
Er stau nen – warum sie der Herr üb -
rig ge las sen  hat.  Die  ehe mals  Ver -
bann ten  ha ben  sich  als  „hei li gen
Rest“ be zeich net. Die Dank bar keit
für das Le ben hat mehr ge wo gen als
die Ent beh run gen über Jahr zehn te
und die Fer ne von der Hei mat. Und
der Ju bel die ses hei li gen Re stes klingt
in  den Wor ten mit:  „Ein Wun der,
dass wir noch le ben.“
Ein  Letz tes:  Und  das  ist  auch

Schöp fungs werk! Es wird kein Dau -

er werk ler  und  Lei stungs zwäng ler
be ju belt, son dern es wird ein Gott
be ju belt, der die be son de re Fä hig -
keit hat, auch zu ru hen – und der
die sen Ru he tag hei ligt. Ein Gott der
– ge ra de so wie er einst das Volk Is -
rael aus Ägyp ten be freit hat – auch
uns be frei en kann aus dem stän di -
gen Ar beits druck – aus dem Ar bei -
ten an je dem Tag der Wo che und
rund  um  die  Uhr.  Dar auf  weist
auch das drit te Ge bot „Du sollst den
Fei er tag hei li gen“. Was heißt es ei -
gent lich, Zeit zu ha ben, sich Zeit zu
neh men für Gott, für die Fa mi lie,
für sich selbst. Und wie se hen wir
in die sem Licht die La den öff nungs -
zei ten, die ge ra de in Un garn oft we -
nig von je nem Ru he tags ge bot ah -
nen las sen. Ge set ze könn ten viel -
leicht  La den öff nungs zei ten  be -
schrän ken,  aber  letzt lich  ist  auch
un se re Men ta li tät ge fragt: Nut zen
wir  die  ge öff ne ten  Ge schäf te  am
Sonn tag? Und was  tun wir da für,
dass  der  Sonn tag  auch  Sonn tag
bleibt?
Die Schöp fung vollen det sich  in

der Selbst be schrän kung. Wir müs sen
nicht das letz te her aus ho len, son dern
im Ru he tag und in Ru he zei ten lie gen
vie le  Chan cen.  Zum  Bei spiel  die
Großar tig keit  der  Schöp fung  als
Größe un se res Schöp fers zu er fah ren,
Ehr furcht vor der Schöp fung zu ge -
win nen  oder  wie der zu ge win nen.
Und den Se gen in die ser Schöp fung
– ein Se gen, an dem wir Men schen
An teil ha ben – zu er le ben und da für
zu dan ken und das  Ju beln wie der -
zuent decken.

g�Hol ger Man ke

undgottsah,dassesgutwar
Ein stim men in den Ju bel über die Schöp fung

b Bu da pest ist ei ne Sta ti on auf dem Weg ins Pfarr amt – so je den falls für
den 22-jäh ri gen Theo lo gie stu den ten Gre gor Ba de da aus Re gens burg. Zu -
vor hat te er in Neu en det tel sau stu diert. Und zur Zeit sam melt er in Un -
garn theo lo gi sche und kirch li che Er fah run gen und Ein drücke. Was ihm
auf ge fal len ist und was ihm auch durch sein Gast stu di um an der Evan -
ge lisch-Lu the ri schen Theo lo gi schen Uni ver si tät in Bu da pest wich tig ge -
wor den ist, dar über sind wir mit Gre gor Ba de da ins Ge spräch ge kom men.
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„Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal,
ha nem az én lel kem mel! – mond ja a
Se re gek Ura.” (Zak 4,6)

Pün kösd he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és ün ne pi igéi a ki töl te tett Szent -
lé lek mun ká já ról szól nak, s „ez az a
nap, mit az Úr szer zett né künk” (GyLK 751). Is ten ma is ad ja Szent lel két aján -
dé kul, hogy gyer me ke it az egy ház kö zös sé gé be gyűjt se: „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) A Szent lé lek a Krisz tus ban va ló 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) Jé zus elő re meg ígér te: a Vi gasz ta -
ló, bá to rí tó, szó szó ló, „A Párt fo gó pe dig, a Szent lé lek, akit az én ne vem ben küld
az Atya, ő ta nít majd meg ti te ket min den re, és esze tek be jut tat min dent, amit
én mond tam nek tek.” (Jn 14,26) Dr. Lu ther sze rint: „A Szent lé lek ről azt kell
ta ní ta nunk, hogy vi gasz ta ló; ez a mód sze re, tisz te s tu laj don sá ga; mert 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.” Hús vét után öt ven nap ra „pe dig el jött a pün kösd nap -
ja… Majd va la mi láng nyel vek je len tek meg előt tük, ame lyek szét osz lot tak, és
le száll tak mind egyi kük re. Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel, és kü lön fé le
nyel ve ken kezd tek be szél ni…” Pé ter Jó elt is idéz te: „Az utol só na pok ban, így szól
az Is ten, ki töl tök Lel kem ből min den ha lan dó ra…” (Ap Csel 2,1.3–4.17) Az Úr
Jé zus kér de zi min den ko ri ta nít vá nya i tól: „Hát ti ki nek mon do tok en gem?” Ez
Pé ter val lás té te le: „Te vagy a Krisz tus, az élő Is ten Fia.”A Lé lek ki töl te té sé nek
ün ne pe a ke resz tyén anya szent egy ház szü le tés nap já vá lett. Urunk mond ta:
„Te Pé ter vagy, és én ezen a kő szik lán épí tem fel egy há za mat…” (Mt 16,15.16.18)
Pál ta nít ja: „A ke gyel mi aján dé kok kö zött ugyan kü lönb sé gek van nak, de a Lé -
lek ugyan az. (…) A Lé lek meg nyil vá nu lá sa pe dig min den ki nek azért ada tik,
hogy hasz nál jon ve le.” (1Kor 12,4.7) Az ős gyü le ke zet így imád ko zott: „Urunk…,
add meg szol gá id nak, hogy tel jes bá tor ság gal hir des sék igé det… 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.” (Ap Csel 4,29.31) Ez tör tént Sa má ri á ban is: Pé ter és Já nos „le men tek, és imád -
koz tak ér tük… Ak kor rá juk tet ték a ke zü ket, és ré sze sül tek a Szent lé lek aján -
dé ká ban.” (Ap Csel 8,15.17) Je ru zsá lem ben Pé ter el mond ta: „…a po gá nyok ra
is ki töl te tett a Szent lé lek aján dé ka. (…) Ami kor mind ezt hal lot ták, meg nyu -
god tak, di cső í tet ték Is tent, és így szól tak: »Ak kor te hát a po gá nyok nak is meg -
ad ta Is ten a meg té rést az élet re.«” (Ap Csel 10,45; 11,18) Bar na bás és Pál „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.” (Ap Csel 11,26) Pál apos tol Ko -
rint hus ban is „bi zony sá got tett a zsi dók előtt, hogy Jé zus a Krisz tus. Ami kor
azon ban el le ne sze gül tek…, ezt mond ta ne kik: »…Mos tan tól fog va a po gá nyok -
hoz me gyek.«” (Ap Csel 18,5.6) Ma is: „Mennyi po gány vár még a hí vó szó ra
– / Gyűjtsd össze né pe det, Szent lé lek Is ten!” (EÉ 245,3)

g Ga rai And rás

hETi ÚTrAvALó

1947-ben pün kösd ün ne pé re ké szül -
ve Szen czi Mol nár Al bert el ső pün -
kös di  pré di ká ci ó ját  ta nul má nyoz -
tam. (Ol vas ha tó a Szen czi Mol nár Al -
bert cí mű  könyv ben,  amely  1939-
ben je lent meg Áp rily La jos és Árok -
háty Bé la ta nul má nyá val.)
Én ak kor fel vi dé ki me ne kült ként a

pá pai ta ní tó kép ző in té zet ben ta nul -
tam. El vol tam csüg ged ve, egye dül
érez tem ma ga mat, re mény te len nek
lát tam a jö vő met. A pün kös di Lé lek -
től re mél tem lel ki vi gasz ta lá so mat.
Vi gyáz tam,  hogy  Is ten nek  ad dig
meg ta pasz talt cso dá la tos tet tei fe le -
dés be ne men je nek, a Szent lé lek ki -
töl te té sé nek ün ne pét Is ten nek di csé -
re té re, lel ki meg úju lá som ra sze ret tem
vol na ün ne pel ni. 
A pré di ká ció ar ra fi gyel mez te tett,

hogy „kér jük az ő szent Fel sé gét, bo -
csás sa le a mennyek ből a szent Lé lek
élő pün kös di tü zé nek vi lá gos sá gát, és
az zal  a  mi  szí ve in ket  ger jessze  fel.
Eméssze meg go nosz sá gin kat, me le -
gít se meg hi deg sé gün ket, vi lá go sít sa
meg se tét sé gün ket, hogy mi mind nyá -
jan az igaz hit ben buz gó sá gos bak, a
szó fo ga dás ban en ge del mes bek és az
örök  élet re kí ván ko zób bak le hes sünk.”
Bi zony sá got nyer tem afe lől, hogy

a Szent lé lek igaz Is ten min de nütt je -
len  van  az  em be rek  szí vé ben,  és
ezért  az  én  lel kem  is  a  Szent lé lek
temp lo ma (1Kor 2,10). Min dent tud
ró lam, a szí vem vizs gá ló ja, ese de zik
éret tem ki mond ha tat lan fo hász ko -
dás sal  (Róm  8,26),  és min den ha tó
ere je van. 
Kö nyö rög tem, hogy e Szent lé lek

jöj jön be az én szí vem be  is, ab ban
sze rez zen vi lá gos sá got, bé kes sé get,
örö met, vi gasz ta lást. Öröm mel ol vas -
tam,  hogy  aki nek  szí vé be  ki árad  a
Szent lé lek, an nak meg mu tat ja ma gát
„tü zes buz gó sá gú ta ní tó nak” és „gyö -
nyö rű sé ges vi gasz ta ló nak”, amely tü -
zes nyel vek for má já ban je lent meg,
az em be rek ér tel mét meg vi lá go sí tot -
ta,  a  tu dat lan ság  sö tét sé gét  el űz te,
hogy meg is mer hes sék az Is tent és a
meg vál tó Jé zus Krisz tust. 
Meg ér tet tem, hogy a Szent lé lek az

én ér tel mem be is be vi lá gít, hogy el -
jus sak Is ten nek igaz meg is me ré sé re:

„Mert mi dőn az em ber hall ja az Is -
ten igé jét, és az az ő fü le i ben zeng, ot -
tan a tü zes pün kös di Lé lek mun kál -
ko dik, fel nyit ja az em be rek nek szí ve -
ket… a hit nek va la mi tü zes lán gocs -
ká ját ve ti ab ba bé, és leg ot tan fel kél
az em ber az ő bű ne i ből és nya va lyás -
sá gá ból, és el a Krisz tus hoz me gyen,
és  mond:  …ím,  ér zem  az  én  szí -
vem ben, hogy te, Uram Jé zus, énér -
öt tem  meg hol tál,  jól  tu dom  már,
hogy te en ge met az utol só na pon fel -
tá masz tasz az örök  élet re.” 
E „tü zes ta ní tót” érez tem meg szí -

vem ben,  mint  az  a  két  ta nít vány,
akik nek Krisz tus az írá so kat meg fej -
tet te és meg ma gya ráz ta Em maus ba
men tük ben, és akik így szól tak:„Nem
he vült-e szí vünk, ami kor be szélt hoz -
zánk az úton? (Lk 24,32) Cso dá la tos
volt ugyan ezt érez ni, hogy itt van ve -
lem az én Vi gasz ta lóm, és fel ger jesz -
tet te az én hi te met is. Meg ta pasz tal -
tam,  hogy  ő  a  fi ú ság  lel ke  (Róm
8,15), mi vel hogy bi zony sá got tett az
én lel kem nek is, hogy én Is ten fia va -
gyok. Öröm mel ol vas tam, hogy őt a
kö nyö rü let  lel ké nek  mond ják  az
Ótes ta men tum ban (Zak 12,10), és a
ke gye lem Lel ké nek az Új tes ta men -
tum ban (Zsid 10,29).
Ahogy a tűz meg emészt min dent,

azon kép pen a „tü zes ta ní tó”, a Szent -
lé lek is meg emészt min den ki csiny -
hi tű sé get és ké tel ke dést. Így sze rez -
het ő „tü zes buz gó sá gú val lás te vő ket”.
Pé ter apos tol bi zony sá got tett a meg -
fe szí tett Jé zus ról, és bá tor ság gal mer -
te mon da ni: „Tud ja meg te hát Iz rá -
el egész há za tel jes bi zo nyos ság gal,
hogy Úr rá és Krisz tus sá tet te őt az Is -
ten: azt a Jé zust, akit ti ke reszt re fe -
szí tet te tek.” (Ap Csel 2,36)
Nem csak Pé ter apos tol, ha nem a

ta nít vá nyok  is  mind  e  Lé lek  ál tal
let tek buz gób bak ká és bá tor ság gal ör -
ven de zőb bek ké. Az el rej tő zött, be -
zár kó zott  ta nít vá nyok  bát ran  elő -
jöt tek, új nyel ve ken szól tak. Akik az -
előtt ret te gő bá rá nyok vol tak, most
bá tor szí vű orosz lá nok let tek. Ez zel
a Lé lek ne kem is azt üzen te: bát rab -
ban te gyek val lást őró la!
Ki rá lyok, fe je del mek elé kel lett a

ta nít vá nyok nak áll ni uk, és ez a Lé lek

adott ne kik szí vet, szá jat és böl cses -
sé get a szó lás ra (Lk 21,15). A Lé lek tet -
te őket bá tor sá gos már tí rok ká, me -
rész szí vű ek ké, hogy szen ved hes se -
nek tes tük ben, lel kük ben.
„Ki vált kép pen pe dig igen fő mes -

ter  ez  a  Lé lek  még  egy  do log ban,
hogy ő buz gó sá gos kö nyör gő ket tud -
jon sze rez ni. Mert mint a tűz, mi kor
jól kezd ég ni, a láng ja fel üt, azon kép -
pen mi dőn a szent Lé lek a szív ben va -
gyon, fel üti, fel ve ri a fo hász ko dá so -
kat mennyek ben.” Meg ta nít min ket,
ho gyan kell ne künk a mi kö nyör gé -
sünk ben fi úi bi za lom mal az Is ten nek
szí ne  elé  já rul nunk.  Fi gyel mez tet:
„…sen ki sem mond hat ja: »Jé zus Úr«,
csak is a Szent lé lek ál tal.” (1Kor 12,3)
Sen ki sem imád hat ja úgy, mint sza -
ba dí tó ját, és mint üd vö zí tő jét se gít -
sé gül nem hív hat ja, csak ha ben ne
lesz Jé zus Krisz tus nak Szent lel ke. 
Za ka ri ás pró fé ta ír ja: „…ki árasz -

tom a kö nyö rü let és kö nyör gés lel két…”
(Zak  12,10)  Pál  apos tol  pe dig  azt
mond ja: „Mert ami ért imád koz nunk
kell, nem tud juk úgy kér ni, aho gyan
kell, de ma ga a Lé lek ese de zik ér tünk
ki mond ha tat lan fo hász ko dá sok kal.”
(Róm 8,26) Mi cso da nagy aján dé ka
ez Is ten nek! 
Öröm mel ol vas tam, hogy aho vá a

Lé lek be tér, ott sze re te tet, örö met,
bé kes sé get,  tü rel met,  szí ves sé get,
jó sá got,  hű sé get,  sze líd sé get,  ön -
meg tar tóz ta tást sze rez, mert ezek a
Lé lek nek gyü möl csei (Gal 5,22). Eze -
kért  igye kez tem  én  is  buz gób ban
kö nyö rög ni.
E  pré di ká ció  vé gül  ar ról  győ zött

meg, hogy egye dül csak a Lé lek tud
igaz vi gasz ta lást ad ni, ami kor el csüg -
ge dek; csak ő tud se gí te ni nyo mo rú -
sá gom ban,  kí sér té se im ben;  csak  ő
ké pes biz tat ni, ami kor ke se rű ség vesz
kö rül  az  élet  ne héz sé gei  kö ze pet te;
csak ő tá maszt fel új élet re, ami kor lel -
ki leg gyen gü lök, és ő ta nít meg ar ra is,
hogy bíz zak Is ten ígé re te i ben. Ezek a
ké sőb bi meg ta pasz ta lá sok egye nes be
tet ték bi zony ta lan lel ki éle te met.
Kí vá nok min den pün kös döt ün -

nep lő test vé rem nek ilyen ál dott meg -
ta pasz ta lá so kat! 

g Szen czi Lász ló

MilyenbiztatástadottSzencziMolnár
Albertelsőpünkösdiprédikációja?

Sze re tet tel hív juk a test vé re ket ez évi
lel ké szi (és mun ka tár si) misszi ói kon -
fe ren ci ánk ra, ame lyet az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tási Köz pont ban
(8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.) tar tunk
jú ni us 24–28. kö zött. Kon fe ren ci ánk
té má ja: Evan gé li zá ció a misszió mai
le he tő sé gei és re a li tá sai kö zött.
A je lent ke zé si ha tár idő: má jus 15.

A je lent ke zé si lap a ME ÖT hon lap -
ján (www.me ot.hu)meg ta lál ha tó le -
tölt he tő for má tum ban. A je lent ke zési
la po kat a ME ÖT öku me ni kus misszi -
ói kon fe ren cia, 1117 Bu da pest, Ma gyar
tu dó sok  kör út ja  3.  cím re  kér jük
vissza kül de ni, vagy fa xon az 1/371-
2691-es szá mra, il let ve e-mail ben az
oi ku me ne@me ot.hu cí mre. Tisz te let -
tel tá jé koz ta tom, hogy az evangélikus
jelent ke zők rész vé te li dí ját az evan -
gé li kus egy ház té rí ti meg.
A szer ve zők ne vé ben:

Dr. Fischl Vil mos 
evan gé li kus lel kész, fő tit kár

program
Hét fő 
16.00-tól: Ér ke zés, a szo ba el fog la -
lá sa • 18.00: Va cso ra • 19.00: Misszi -
ói alap ve tés: misszió – szi tu á ció –
evan gé li zá ció – dr. Szar ka Mik lós

re for má tus lel kész, csa lád te ra pe u -
ta • Meg nyi tó is ten tisz te let – Itt zés
Ist ván evan gé li kus lel kész • Na pi fe -
le lős: dr. Szar ka Mik lós 

Kedd 
8.00: Ima kö zös ség • 8.30: Reg ge li •
9.15: Ige ta nul mány: Ac ta 14,1–15 – Vá -
rady End rebap tis ta lel kész, a Bap tis -
ta  Teo ló gi ai  Aka dé mia  do cen se  •
10.00: Szü net • 10.30: Elő adás: Elő íté -
le tek há rí tá sá tól az evan gé li zá ci ó ig –
Da ni Esz ter re for má tus  lel kész,  a
Re for má tus  Zsi na ti  Iro da misszi ói
osz tá lyá nak ve ze tő je • 12.30: Ebéd •
16.00: Cso port fog lal ko zás • 18.00: Va -
cso ra • 19.00: Nap zá ró ige hir de tés –
Itt zés  Ist ván  evan gé li kus  lel kész  •
Na pi fe le lős: Sze ve ré nyi Já nos evan -
gé li kus or szá gos misszi ói lel kész

Szer da
8.00: Ima kö zös ség • 8.30: Reg ge li •
9.15: Ige ta nul mány: Ac ta 16,11–34 –
Vá rady  End re  bap tis ta  lel kész  •
10.00: Szü net • 10.30: Elő adás: Krí -
zis nyo mán evan gé li zá ció – Ba kay
Pé ter evan gé li kus ro ma misszi ós re -
fe rens • 12.30: Ebéd • 16.00: Cso port -
fog lal ko zás • 18.00: Va cso ra • 19.00:
Nap zá ró ige hir de tés – Itt zés Ist ván

evan gé li kus lel kész • Na pi fe le lős: dr.
He c ker Fri gyes me to dis ta  lel kész,
nyu gal ma zott szu per in ten dens

Csü tör tök
8.00: Ima kö zös ség • 8.30: Reg ge li •
9.15: Ige ta nul mány: Ac ta 17,22–34
– B. Pin tér Már ta evan gé li kus lel -
kész, a női misszió ve ze tő je • 10.00:
Szü net • 10.30: Elő adás: A kap cso -
ló pont  meg ta lá lá sa  evan gé li zá ció
előtt és után – Dur kó Ist ván bap tis -
ta lel kész, a Ma gyar or szá gi Bap tis -
ta  Egy ház  misszi ói  igaz ga tó ja  •
12.30: Ebéd • 16.00: Cso port fog lal -
ko zás  •  18.00:  Va cso ra  •  19.00:
Nap zá ró ige hir de tés – Itt zés Ist ván
evan gé li kus lel kész • Na pi fe le lős:
Ne mes he gyi Zol tán bap tis ta  lel -
kész, a BTA do cen se

Pén tek
8.00: Ima kö zös ség • 8.30: Reg ge li •
9.00: Ige ta nul mány: Ac ta 18,1–11 –
B. Pin tér Már ta • 10.00: Elő adás: Az
evan gé li zá ció  ku dar ca  nem  vég,
ha nem új kez det – dr. Kha led Lász -
lóme to dis ta misszi ói lel kész • 11.00:
Szü net  •  11.15:  Úr va cso rai  is ten -
tisz te let • 12.30: Ebéd, el uta zás • Na -
pi fe le lős: dr. Szar ka Mik lós

Ökumenikuslelkésziésmunkatársikonferenciarévfülöpön

tantárgygondozóipályázat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta -
tá si Osz tá lya pá lyá za tot hir det tan tárgy gon do zói, szak ta nács adói fel ada -
tok el lá tá sá ra a 2013. ok tó ber 1. és 2014. má jus 31. kö zöt ti idő szak ra.

Pá lyáz ha tó te rü le tek: al só ta go za t (2 fő); test ne ve lés, sza bad idő; osz -
tály fő nö ki; ter mé szet tu do mány; ma te ma ti ka, in for ma ti ka; ide gen és nem -
ze ti sé gi nyel vek; tör té ne lem; mű vé sze tek (rajz és vi zu á lis kul tú ra + ének);
ma gyar; könyv tár; óvo dai ne ve lé s.

Pá lyá za ti fel té te lek: a köz ne ve lé si tör vény ál tal elő írt fel ső fo kú szak irá nyú
vég zett ség; leg alább öt év ta ní tá si gya kor lat; a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház va la mely in téz mé nyé ben ha tá ro zat lan ide jű mun ka vi szony. Előnyt
je lent: mun ka kö zös ség-ve ze tői, ve ze tő ta ná ri gya kor lat, szak ér tői gya kor lat.

A pá lyá zat tar tal maz za: a szak mai ön élet raj zot; az ok le vél (ok le ve -
lek) má so la tát; a szak te rü let fej lesz té sé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket (há -
rom év re); a fő ál lá sú mun ka hely ve ze tő jé nek aján lá sát, nyi lat ko za tát (ar -
ra vo nat ko zó lag, hogy a pá lyá zat el nye ré se ese tén a tan tárgy gon do zó ré -
szé re he ten te egy szer a sza bad na pot biz to sít ja).
Az or szá gos szak mai mun ka kö zös ség-ve ze tő, tan tárgy gon do zó ha tás -

kö re: az  evan gé li kus  ne ve lé si  és  ok ta tá si  in téz mé nyek ben  mű kö dő
szak mai mun ka kö zös sé gek (szak ta ná rok) mun ká já nak össze han go lá sa
és irá nyí tá sa. 

Fő fel ada tai: éves mun ka terv ké szí té se az in téz mé nyi mun ka kö zös sé gek
tag ja i nak ja vas la tai, igé nyei alap ján; éves költ ség igény meg ter ve zé se; fo lya -
ma tos szak mai-pe da gó gi ai in for má ci ós szol gál ta tás, igény sze rint mód szer -
ta ni se géd anya gok össze ál lí tá sa; a he lyi tan ter vek ké szí té sé nek (adap tá lá sá -
nak), al kal ma zá sá nak és kor rek ci ó já nak köz vet len és köz ve tett se gí té se; éven -
te leg alább két szak mai fog lal ko zás össze hí vá sa, ta nu lók szá má ra ver seny
szer ve zé se; fo lya ma tos kap cso lat tar tás az is ko lák kal, köz re mű kö dés az is ko -
lai ered mény mé ré sek ben; köz re mű kö dés to vább kép zé sek, ta pasz ta lat cse -
rék, szak mai ta nács ko zá sok ter ve zé sé ben, szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban;
a szak mai élet ese mé nye i nek, a szak iro da lom új don sá ga i nak fi gye lem mel kí -
sé ré se, az is me re tek to váb bí tá sa; kér dő íves igény- és elé ge dett ség mé rés a meg -
tar tott prog ra mok ról; fél éven ként be szá mo ló ké szí té se a vég zett mun ká ról.
A tan tárgy gon do zó fel ada tát meg bí zá si szer ző dés sel lát ja el, éves tisz -

te let dí ja brut tó 300 ezer fo rint; az összeg fél éven te ke rül ki fi ze tés re.
A pá lyá za tot két pél dány ban 2013. jú ni us 7-ig le het be nyúj ta ni a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz -
tá lyá nak osz tály ve ze tő jé hez (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi fel vi lá go sí tás Var ga Már ta osz tály -

ve ze tő től kér he tő. Tel.: 20/399-0464.
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Mos tan ság kü lö nö sen fog lal koz tat a
ma ra dan dó üze ne tek át adá sá nak kér -
dé se…  Amo lyan  hosszan  el kí sé rő,
pa lack ba zár ha tó, sok em ber hez el jut -
ni mél tó gon do la tok ke re sé se. Nem
cso da, hi szen négy év után alig né hány
nap ja bal la gott el az osz tá lyom a sop -
ro ni Eöt vös-gim ná zi um ban. 
Idé ze tek per sze van nak. Túl sok is.

Ám  sok  ál ta lá nos,  sem mit mon dó
vagy csak fé lig-med dig igaz böl cses -
ség gel ta lál ko zom. Mi lyen jel mon da -
tot vá laszt hat ma gá nak a bú csú zó, éle -
té nek új sza ka szá ba lé pő fi a tal? Mi Áp -
rily La jos ver sé nek rész le tét vá lasz tot -
tuk: „Ámul ni még, amed dig még le -
het, / amíg a szí ved jó ütem re dob ban,
/ Meg őriz ni a tá gu ló sze met, / mellyel
cso dál koz tál gyer mek ko rod ban.” 
Hogy mi ért pont ezt? Ta lán azért,

mert olyan sok kö rü löt tünk a kész em -
ber! Ők azok, akik azt gon dol ják ma -
guk ról – sok szor még han go san hir -
de tik is –, hogy ők már fel nőt té vál -
tak, meg ta nul tak min dent, ki ala kult
a sze mé lyi sé gük, ne akar jon raj tuk vál -
toz tat ni sen ki. 
Pe dig mi nél  in kább ma gunk ra és

ma gunk ba né zünk, an nál in kább meg -
is mer het jük sze mé lyi sé günk nek azo -
kat a je gye it, ame lye ken na gyon is kel -
le ne vál toz tat nunk. Mi nél őszin téb ben
szem lél jük a ké pet, ame lyet a lel ki tü -
kör ben ön ma gunk ról lá tunk, an nál in -
kább fel tör het ben nünk az igény az ala -
kí tá sá ra, for má lá sá ra. S ta lán ép pen en -
nek nyo mán ala kul ki az a nyi tott ság,
amellyel  be fo gad hat juk  Is ten  ben -
nün ket ala kí ta ni aka ró evan gé li u mát.
Nem  más  ez,  mint  ami  az  el ső

pün kös dön  tör tént.  A  tanít vá nyok
át él het ték, hogy ott, ahol Is ten Szent -
lel ke  ki árad,  az  em be ri  lo gi ká nak
alap ve tő en  el lent mon dó  cso dák  is
meg tör tén het nek. Akár az, hogy egyé -
ni éle tek for dul nak egé szen más irány -
ba, akár az, hogy több szá zan vagy ez -
ren csat la koz nak a gyü le ke zet hez. 
Ami kor pün kös döt ün nep lünk –

sok he lyen kon fir má ci ó val –, ar ról te -
szünk bi zony sá got, hogy a Szent lé lek
ma is kí sér ben nün ket éle tünk ben, és
se gít,  hogy  kér dé ses  hely ze tek ben,
dön té se ink ben meg ta lál juk a he lyes
vá laszt és azt az utat, ame lyet Is ten je -
lölt ki szá munk ra. Az ezen va ló ha la -
dást  se gít he ti  egy-egy  jó  gon do lat,
klasszi kus idé zet vagy ép pen bib li ai
biz ta tás. Mind-mind ar ról szól, hogy
nem kész em be rek re van szük ség, ha -
nem a jö vő be nyi tot tan te kin tő, azt és
ön ma gu kat for mál ni ké pes ke resz tyé -
nek re, akik az is te ni el hí vást meg hall -
va ké szek en nek szel le mé ben él ni az
éle tü ket – so kak nak utat mu tat va…

g Wag ner Szi lárd

b Lát ha tó an evan gé li kus – ez egy há zunk ké szü -
lő stra té gi á já nak mot tó ja. Bi zo nyá ra so kan
ta lál koz tak már ve le – akár la punk ha sáb ja -
in is –, de ta lán ke ve seb ben gon dol koz tak el
raj ta. Mi most három fi a talt kér tünk ar ra,
hogy rö vi den fo gal maz zák meg, szá muk ra
mit je lent evan gé li kus nak len ni, il let ve sze -
rin tük mi ként le het ne az evan gé li kus iden -
ti tást még lát ha tób bá ten ni. (V. J.)

Szá mom ra fon tos, hogy evan gé li kus va gyok, mert
na gyon jó kö zös ség nek le he tek a tag ja. Ugyan ak -
kor a hit a leg fon to sabb, ami egy bi zo nyos biz ton -
sá got, sta bi li tást ad az élet ben.
Kecs ke mé ten evan gé li kus nak len ni kü lön le ges,

hi szen a gyü le ke zet nem ha tal mas, ép pen ezért csa -
lá di as a han gu lat, min dig sze re tet tel vár nak. A temp -
lom is kü lön bö zik a töb bi fe le ke ze té től. Egy sze rű,
fe hér,  ter mé sze tes  fény  vi lá gít ja  meg;  tö ké le tes
hely ar ra, hogy az em ber el csen de sed jen és imád -
koz zon. Az úr va cso ra al kal má val „le te het jük” a ter -
hün ket az Úr előtt, és tisz ta lap pal in dul ha tunk.
Az evan gé li kus em ber sze rény. Hit éle tét nem ha -

nya gol ja el, ha nem pró bál ja meg ta lál ni az egyen súlyt
az élet tel. Egy evan gé li kus is szó ra koz hat, azon ban a
ha tá ro kat meg kell tar ta ni, nő nek és fér fi nak egy aránt.
Az ut cán is úgy kell meg je len ni, hogy ne le gyen ki -
rí vó, de le het íz lé ses. Ugyan ez igaz a ma ga vi se let re is.
Nem csak a temp lom ban kell il lő en vi sel ked ni, ha nem
kint az ut cán és egyéb kö zös sé gek ben is.
Az evan gé li kus at tól evan gé li kus, hogy tisz tá ban

van a sa ját egy há za tör té ne té vel, a Bib lia ta ní tá sá val,
és ami a leg fon to sabb: Jé zus Krisz tus sal.

g Bog dán di Márk (15),
a Kecs ke mé ti Re for má tus Gim ná zi um ta nu ló ja

Gon dol kodj for dít va!– ez a cí me Pa ul Ar den köny -
vé nek,  amely  a  kre a tív,  öt le tes  gon dol ko dás ra
ösz tö nöz. Szá mom ra azon ban a for dít va gon dol -
ko dás az evan gé li kus iden ti tá som mot tó ja is.
Más képp lát ni a vi lá got, mint a tö meg, mint a

kor szel lem  ál tal  ve zé relt  em be rek:  elég  ne héz
vál lal ko zás. Azon ban nem le he tet len! Jé zus nak pél -
dá ul si ke rült. Ő nem igye ke zett meg fe lel ni a kon -
ven ci ók nak, a fe lé irá nyu ló el vá rá sok nak vagy az
épp ak tu á lis ha ta lom nyo má sá nak. Sze ret ni jött az
em be re ket, és ez bi zony az zal járt, hogy pros ti tu -
ál tak kal be szél ge tett, és bű nö sök kel va cso rá zott.
Va jon ér de kel te őt, hogy ezért az em be rek mit gon -
dol nak ró la, hogy ki be szé lik a há ta mö gött, és le -
né zik? Nem! Mert ő for dít va gon dol ko dott!
Egy má sik – per sze Jé zus hoz nem ha son lít ha tó

– út tö rő sze mély volt Lu ther Már ton.Ő mer te új -
ra ér tel mez ni a kö zép ko ri egy ház ta ní tá sát, és volt
bá tor sá ga  rá mu tat ni  a  hi bá i ra.  Szen ve dé lye sen
szem be szállt a ha ta lom mal, hogy meg mu tas sa: Jé -
zus üze ne te nem tűr em be ri el nyo mást, min den -
ki nek szól, és min den ki nek jo ga van hal la ni. Va jon
ér de kel te, hogy emi att mág lyán akar ják meg éget -
ni? Igen! De le győz te fé lel me it, és ha ladt to vább a
for dít va gon dol ko dás út ján. 
Evan gé li kus nak len ni szá mom ra annyi, hogy nem

va kon kö ve tek egy tan rend szert, ha nem sza ba don
gon dol ko dom az egy ház ta ní tá sá ról, és hi te met a va -
ló élet ben ta pasz ta lom meg! Ma ezer irány ból akar -
ják ne künk meg mon da ni, hogy mit te gyünk, má sok
ér de ke i nek va gyunk ki szol gál tat va. Te, evan gé li kus
test vé rem, azon ban ne ab ban higgy, amit hal lasz, és
amit látsz. An nak higgy, akit nem látsz, és nem hal -
lasz, még is gon do dat vi se li! Gon dol kodj for dít va!

g Ko vács Bar ba ra (22),
a pi lisi gyü le ke zet tag ja, III. éves teo ló gus-lel kész

és kom mu ni ká ció sza kos hall ga tó

„Nem rejt he tő el a he gyen épült vá ros” (Mt 5,14)
– ta lán er re az igé re for dít hat nánk le egy há zunk
stra té gi á já nak  jel mon da tát.  Nem  pa nasz kod -
ha tunk, hi szen ah hoz a fe le ke zet hez tar to zunk,
amely nek már ne vé ben is ben ne van az öröm hír.
Gyak ran  ta lán még is  ko mo rak,  ko mo lyak  va -
gyunk, túl sá go san be le ve szünk a szür ke, bús la -
ko dó tár sa da lom ba.
A kér dés pe dig ép pen az, hogy mi ként tud juk

az öröm hírt a min den na pok so rán to vább ad ni,
sze mé lyi sé günk kel vi lá gí ta ni a töb bi em ber kö -
zött.
Ah hoz azon ban, hogy vi lá gít sunk, to vább ad -

juk már lé tünk kel is az öröm hírt, ne künk kel le -
ne  per cen ként  fel is mer nünk,  hogy  mek ko ra
aján dék bir to ko sai va gyunk. Lu ther az asz ta la lap -
já ra vés te a mon da tot – „Meg va gyok ke resz tel -
ve” –, hogy a küz del mes min den na pok so rán se
té vessze  ezt  szem  elől.  Va jon  ne künk  mi lyen
gyak ran jut eszünk be a hom lo kunk ra ön tött né -
hány csepp víz? 
Evan gé li kus ként él ni annyit kel le ne, hogy je -

lent sen, hogy fel is me rem bű ne i met, ugyan ak kor
há lá val el fo ga dom azt a ke gyel met, amely ről a ne -
vünk ben is meg ta lál ha tó evan gé li um szól. Ha ezt
va ló ban ko mo lyan ven nénk, az utol só „lé pés”, az
őszin te há lá val, de rű vel, éle tünk kel va ló vi lá gí -
tás nem is len ne iga zi fel adat, mind össze ter mé -
sze tes kö vet kez mé nye a Lu ther ál tal is na pon ta
íz lel ge tett mon dat nak. Így le he tünk nem csak lát -
ha tó an evan gé li ku sok, ha nem vi lá gí tó ke resz té -
nyek is.

g Lász ló Je nő Csa ba (30) 
jog ta ná csos,

a pusz ta föld vá ri gyü le ke zet kán to ra, 
az EvÉ let if jú sá gi ol da lá nak 

ko ráb bi ro vat ve ze tő je

Láthatóanevangélikus

névjegy:
Wagner
szilárd
A sop ro ni Eöt -
vös Jó zsef Evan -
gé li kus Gim ná -
zi um és Egész -

ség ügyi  Szak kö zép is ko la  is ko la -
lel ké sze ként azt az ál dást ta pasz -
tal ha tom meg nap mint nap, hogy
fi a ta lok vesz nek kö rül. Ők azok,
akik ar ra in dí ta nak, hogy pró bál -
juk meg  az  evan gé li u mot,  Jé zus
sza vát a mi nyel vünk re for dí ta ni,
mai hely ze tünk ben meg ér te ni, és
be lő le táp lál koz va tu da tos, „pün -
kös dös”, az az a Szent lé lek ál tal te -
rem tett  hit ben  él ni.  Fon tos nak
tar tom, hogy en nek a ke re sé sé ben
sen ki ne ma rad jon egye dül, ha nem
úti tár sak ra ta lál junk egy más ban.

– Az idei Ez az a nap! ze nei vi lá -
ga  igen szí nes és sok ré tű. Ré gi vá -
gyunk volt, hogy az Egye sült Ál la mok
egyik leg ked vel tebb di cső í tő ze ne ka -
ra, a te xa si Ga tew ay Wors hip köz tünk
szol gál jon, idén ez meg va ló sul. Is ra -
el Ho ugh ton & New Bre ed ne ve már
igen is me rő sen cseng a ma gyar test -
vé rek kö ré ben is. Re mél jük, hogy a
ze né je, a bi zony ság té te le so kak szá -
má ra lesz bá to rí tó. 
Az  együt tes ről  el  kell  mond jam,

hogy öt vö zi a gos pel, a rock, az R&B
és a dzsessz ele me it, a szer ze mé nye -
ik pe dig az élet ről, az el fo ga dás ról és
az öröm hír ről szól nak – min den ki hez. 
Is ra el Ho ugh ton édes any ja mind -

össze ti zen hét éves volt, ami kor vá -
ran dós lett, rá adá sul egy fe ke te fér -
fi tól egy olyan kö zeg ben, ahol a fa ji
elő íté le tek na gyon erő sen ha tot tak.
Szü lei az abor tuszt ja va sol ták ne ki, de
Mar ga ret úgy dön tött, meg tart ja a
ba bát!  Nyolc  hó na pos  ter hes  volt,
ami kor gyer me ke ap ja el hagy ta. 
Az anya egye dül ma radt, dro goz -

ni kez dett, az ál lam pe dig el akar ta
ven ni tő le a gyer me ket, mi vel al kal -
mat lan nak  tar tot ták  az  anya ság ra.
Ek kor oda ment hoz zá az ut cán egy
is me ret len nő, és ezt mond ta: „Nem
is mer lek té ged, és nem aka rom meg -
ne he zí te ni a hely ze te det, de ami kor

a  ko csim mal  az  előbb  el men tem
mel let ted, azt érez tem, hogy meg kell
mond jam  ne ked:  Jé zus  sze ret  té -
ged!  Ő  nem  fe lej tett  el.  Min den
rend ben lesz.” 

Ezek  a  sza vak  annyi ra  mé lyen
meg érin tet ték az anyát, hogy ott, San
Di e go ut cá ján azon nal be fo gad ta Jé -
zust az éle té be. Fi át is az után ne vez -
te el Is ra el nek, hogy a Bib li á ban ol -
va sott Iz ra el tör té ne té ről. 
Ez a kis gyer mek az óta fel nőtt, és

Is ten ha tal ma san hasz nál ja őt! A ne -
ves ke resz tény ze nei dí ja kon kí vül öt
Grammy vel is ju tal maz ta a vi lág Is -
ra el ze né jét. Bár hol jár, azt hir de ti,

hogy a di cső í tés nek nincs szí ne, Is -
ten nem tesz kü lönb sé get. 
Az idei Ez az a nap! ki egé szül egy

egész na pos di cső í tő kon fe ren ci á val,
amely  má jus  31-én,  pén te ken  lesz.

Ezen a na pon 21 óra kor kez dő dik a hu -
szon négy órás di cső í tés, amely egé szen
más nap 17 órá ig tart, ek kor a nagy szín -
pa don foly ta tó dik az ezer fős kó rus sal,
ame lyet Al másy Kor nél ve zé nyel, és a
Joy Gos pel Mu sic ze ne ka ra kí sér. A kó -
rust a szín pa don az össze vont ma gyar
di cső í tő cso port kö ve ti.

– Az el múlt ti zen két év ben több
mint száz hat van ezer em ber vett részt
ren dez vé nye i te ken, har minc nem zet

kép vi sel tet te ma gát a szín pa do kon.
Idén egy né met aj kú, de Ma gyar or szá -
gon is na gyon jól is mert, mi több, igen
nép sze rű ige hir de tő fog pré di kál ni.
– Ul rich Par zany né met evan gé -

li kus lel kész az al ka lom előtt sze mi -
ná ri u mot is tart ve ze tők, pász to rok
ré szé re. Ma va ló ban őt tart juk Eu ró -
pa egyik leg na gyobb ha tá sú szol gá -
lat te vő jé nek…

– Öröm mel hal lom, hogy idén is
lesz ezer fős kó rus!
– Igény mu tat ko zott rá, hogy is -

mét szín pad ra lép jen Ma gyar or szág
leg na gyobb kó ru sa. Míg ta valy a Re -
mény ség fesz ti vá lon fő leg ki sebb-na -
gyobb lét szá mú kó ru sok ból állt össze
az ezer fő, idén ren ge teg egyé ni je -
lent ke ző re giszt rált.

– Ti zen har ma dik éve tö ret len lel -
ke se dés sel szer vez nek ke resz tény ese -
mé nye ket. Mi mo ti vál ja Önt és mun -
ka tár sa it?
–  Ma gyar or szág nak  vál to zás ra

van szük sé ge, és Is ten a vál to zást az
egy ház ban fog ja el kez de ni. Cé lunk a
ke resz té nyek egy sé gé nek elő moz dí -
tá sa, kö zös ta nú ság té tel Urunk ról, Jé -
zus Krisz tus ról. Ezt meg un ni nem -
hogy nem tud juk, nem is le het. Csak
egy re  buz gób ban  elő re men ni.  Egy
irány ba! 

g Csapó Szilvia

ismétmegmozdulazországjúnius1-jén
Ez az a nap! a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré ná ban

b „Fon tos nak tart juk, hogy min den év ben le gyen egy olyan nap, ami -
kor Is ten né pe – füg get le nül at tól, hogy mi lyen ke resz tény kö zös ség -
be tar to zik – kö zö sen ke re si Is ten aka ra tát, és egy ség ben jön elé. Nem
sok él mény ha son lít ha tó ah hoz, mint ami kor több ezer lel kes szív
együtt dob ban, együtt imád ko zik, és di cső í ti Is tent. Imád ko zunk nem -
ze tünk meg úju lá sá ért, az egy há zért, a csa lá do kért, a fi a ta lo kért, a szük -
ség ben lé vő kért. Hi szünk ben ne, hogy jó ha tás sal le he tünk tár sa dal -
munk ra, ha fel tud juk mu tat ni azt, hogy hí vő ke resz té nyek egy mást
el fo gad va já ru lunk Is ten szí ne elé. A ze ne és Is ten di cső í té se össze -
kö tő ka pocs test vé rek kö zött. A részt ve vők szá má ra nagy meg erő sí -
tést je lent lát ni a hí vők so ka sá gát, és jó le he tő ség ez a ta lál ko zás ra is”
– hang sú lyoz ta la punk nak Lász ló Vik tor, az Ez az a nap! Szer ve ző iro -
da ve ze tő je (képünkön), aki a jú ni us 1- ji ren dez vénnyel kap cso lat ban
né mi hát tér in for má ci ó val is szol gált. 

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit
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lelkészakadémia
Mi vel most ala kul a Lel kész aka dé mia új szer ve ze te és ve ze tő sé ge, az át -
me ne ti idő ben (a 2013. év ben) az ügy iránt el kö te le zett egy há zi ve ze tők
meg bí zá sá ból há rom lel kész aka dé mi ai kur zust szer ve zünk egy há zunk
ok ta tá si köz pont já ban Rév fü lö pön. 
A Lel kész aka dé mia kö vet ke ző al kal mát jú ni us 2–6. kö zött Itt az Is -

ten köz tünk cím mel tart juk a ma gyar evan gé li kus is ten tisz te let teo ló gi -
ai és gya kor la ti kér dé se i ről. A prog ram va sár nap es te kez dő dik, és csü -
tör tö kön reg ge li áhí tat tal ér vé get. A kur zus ve ze tő je dr. Fa bi ny Ti bor pro -
fesszor, há zi gaz dá ja és elő adó ja dr. Ha fen scher Ká roly lel kész, az ige ta -
nul má nyo kat Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs pök tart ja. 
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk er re az al ka lom ra, amely ta nu -

lá si le he tő sé get, to vább kép zést, tes ti-lel ki-szel le mi töl te ke zést, test vé ri
kö zös sé get kí nál. A kur zus el vég zé se be le szá mít a tör vény ál tal elő írt to -
vább kép zé si rend be. 
Je lent kez ni le het a rev fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men má jus 17-ig. 
A szer ve ző kö zös ség ne vé ben: 

Dr. Fa bi ny Ti bor és dr. Ha fen scher Ká roly

Kantátaestzuglóban
Kan tá ta est re in vi tál juk az ér dek lő dő ket má jus 26-án, va sár nap 18 órá -
ra a zug lói evan gé li kus temp lom ba. A ze nés áhí ta ton Di et rich Bux te hu -
de Jesu mei ne Freu de (BuxWV 60), va la mint Jo hann Se bas ti an Bach Sei
Lob und Ehr (BWV 117) cí mű kan tá tá ja hang zik el.
Az éne kes köny vünk 56. éne ké nek szö ve gét fel dol go zó Bach-mű min -

den té te le ez zel a fel szó lí tás sal vég ző dik: „Di cső ség Is te nünk nek!” Ez a
ref rén szol gál a kan tá ta est mot tó já ul is: So li Deo Glo ria!
A kon cert köz re mű kö dői – Né meth Re ná ta (szop rán), Ta kács Zsu zsan -

na (mez zo), Fe ke te Ká roly (basszus), a Zug lói con ti nuo ka ma ra ze ne kar (kon -
cert mes ter: Ke re kes Ti bor) és a Zug lói evan gé li kus ének kar Fe ke te Ani kó
ve zény le té vel – sze re tet tel vár nak és hív nak min den ér dek lő dőt! A be lé -
pés in gye nes, ado má nya i kat a so ro zat fenn tar tá sá ra szí ve sen fo gad juk!

felvételaBibliaszövetségBibliaiskolájába
A Bib lia Szö vet ség bu da pes ti Bib lia is ko lá ja fel vé telt hir det szep tem ber -
ben in du ló kép zé sé re. Sze re tet tel vár juk azok je lent ke zé sét, akik vágy -
nak ar ra, hogy job ban meg is mer jék Jé zus Krisz tust, és sze re tet ből szol -
gál ják őt mun ka he lyü kön, csa lád juk ban és gyü le ke ze tük ben.
2 + 1 éves kép zé sün ket szep tem ber től jú ni u sig min den hó nap má so -

dik szom bat ján tart juk Bu da pes ten. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 31.
Az ok ta tás te ma ti ká ja: 1. év: Ó- és Új szö vet ség (be ve ze tés, bib lia is me -

ret, kor tör té net) • 2. év: bib li ka teo ló gia (a Bib lia egy sé ges üze ne té nek ki -
bon ta ko zá sa), dog ma ti ka (a ke resz tyén hit rend szer be fog lal va), eti ka (a
ke resz tyén élet nor mái), her me ne u ti ka (az írás ma gya rá zat mód sze re),
gya kor la ti ke resz tyén ség • 3. év: gyü le ke ze ti élet (bib li ai ta ní tás a gyü -
le ke zet ről és az egyes gyü le ke ze ti szol gá la tok ról), lel ki gon do zás, apo lo -
ge ti ka (ke resz tyén ség és a töb bi vi lág né zet), evan gé li zá ció (hi tünk to vább -
adá sa má sok nak).

Je lent ke zés és to váb bi in for má ció: www.bp bib lia is ko la.hu.

Misszióikonferencia
„Ke gye lem ből van üd vös sé ge tek…” (Ef 2,8)

Kon fe ren cia lesz az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer ve zé sé ben jú ni -
us 30. és jú li us 4. kö zött a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott -
hon ban (Szé che nyi u. 8–12., a vas út ál lo más kö ze lé ben).
Szol gá lat te vők: Sze me rei Já nos püs pök; Or bán At ti lamisszi o ná ri us-

lel kész  (Szá razd);  dr. Mol nár Ró bert, Kü bek há za  pol gár mes te re;  B.
Pin tér Már ta lel kész, az evan gé li kus női misszi ói szol gá lat ve ze tő je; Györfi
Mi hály nyír te le ki evan gé li kus lel kész; La ka tos Zol tán re for má tus lel ki -
pász tor (Deb re cen); De ák Lász ló evan gé li kus is ko la lel kész (Bu da pest);
Kó sa Ger gely evan gé li kus lel kész (Bo kod); Bó dis Mik lós er dé lyi re for má -
tus lel ki pász tor; Csá kány Ma ri an na, Szűcs Pé ter Pál, Ba logh Ti bor, Ká -
li-Hor vát Kál mán elő adó mű vé szek és a rá dió misszió mun ka tár sai. 

Rész vé te li díj: 8200 Ft, 4–10 éves ko rú ak nak 4100 Ft (+ 600 Ft ágy ne -
mű mos ta tás; aki ágy ne mű hu za tot hoz, an nak nem kell fi zet nie a mo sa -
tást). A rész vé te li díj tá mo ga tott, és nem fe de zi a kon fe ren cia költ sé ge -
it. Aki nek van le he tő sé ge töb bet ad ni, kö szö net tel vesszük. 
Idén nyá ron vo nat tal nem le het utaz ni Pi lis csa bá ra. Busz in dul Bu da -

pest ről az Ár pád híd pes ti ol da lá tól. Pi lis csa bán a vas út ál lo má sig jön a busz.
Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 10. Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo non

vagy e-mail ben az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén: 1164 Bu da pest, Bat -
thyá ny Ilo na u. 38–40.; tel.: 1/400-3057; e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

b A Sze ge di Tu do mány egye tem
(SZTE) Ál lam- és Jog tu do má nyi
Ka rán mű kö dő eu ró pai uni ós
in for má ci ós iro da áp ri lis 25-én
Kul tu rá lis iden ti tás: a val lás sze -
re pe Eu ró pá ban cím mel ren de -
zett nem zet kö zi kon fe ren ci át. A
szer ve zők ar ra kí ván ták fel hív ni
a fi gyel met, hogy min den lát -
szat és el len ke ző hí resz te lés el le -
né re a val lás nak, val lá sos ság nak
fon tos sze re pe van az eu ró pai
iden ti tás meg ha tá ro zá sá ban.

Tróc sá nyi Lász ló, az  egye tem pro -
fesszo ra, pá ri zsi ma gyar nagy kö vet
meg nyi tó já ban utalt Jac ques Delors-
nak, az Eu ró pai Bi zott ság ko ráb bi el -
nö ké nek (1985–1995) ter vé re: lel ket
kell ad ni Eu ró pá nak (1992). 
Az Eu ró pai Unió (EU) de mok rá cia -

de fi cit ben szen ved, és bár a több ség nek
húsz-har minc év vel ez előtt egy ér tel mű
volt, hogy szük sé ges az in teg rá ció, ma
nem iga zán tud ják, mit vár ja nak. Az
egy ség azt je len ti, hogy azo no sak az ér -
té ke ink,  de  nem ze ti  sa já tos sá ga ink,
al ka tunk,  iden ti tá sunk  kü lön bö zik.
Kö zös elv a szub szi di a ri tás – ame lyet
az EU a ka to li kus egy ház tól vett át – és
a szo li da ri tás, amely töb bek kö zött a
ko hé zi ós  és  ag rár tá mo ga tá sok ban
nyil vá nul meg. Az egy ház nak, val lás -
nak fon tos sze re pe van ab ban, hogy ne
a szét hú zás, ha nem a köl csö nös fe le -
lős ség ér vé nye sül jön.

Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di
me gyés püs pök A val lá sok sze re pe a
vál to zó Eu ró pá ban cí mű elő adá sá ban
hang sú lyoz ta: nagy a fej lő dés ah hoz
ké pest, hogy a kom mu niz mus ide jén
„a val lás a nép ópi u ma” és „az osz tály -
harc aka dá lya” volt. 
Az egy ház mai sze re pét a kö vet ke -

zők ben emel te ki: Szük sé ges az ér té -
kek  hang sú lyo zá sa;  ön pusz tí tás,  ha
iden ti tá sun kat fel ad juk. Er re az an gol
pél da: ne hogy Christ mastmond junk,
Krisz tus ra utal va, mert ez zel sért jük a
más val lá sú ak ér zé keny sé gét. Ugyan -
így az el múlt té len Brüsszel ben a ka -
rá csony fát pót ló or mót lan szer ke zet.
Ön ma gá ban szép do log a to le ran cia,
a diszk ri mi ná ció el ve té se, csak az a baj,
hogy  a  po li ti ka i lag  kor rekt  be széd
mű ve lői  „ál szent,  kép mu ta tó  ket tős
mér cét” al kal maz nak. „A gyógy mód a
vi lá gos evan gé li u mi be széd: igen, igen,
nem, nem.” 
A val lá sok fel ada ta a konflik tu sok

gyó gyí tá sa,  ke ze lé se.  Pél dá ul  a ma -
gyar–szlo vák vi szony vég le ges tisz tá -
zá sa. Ha iga zán val lá sos em be rek nek
si ke rül ta lál koz ni uk egy más sal, ak kor

nincs konflik tus, de ez saj nos a kö zös -
sé gen be lül sem mű kö dik. Az ön kri -
ti ka sok kal in kább kö te les sé günk és
fel ada tunk, mint gon dol nánk.

Rü di ger Noll, az Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á já nak  tá vo zó  brüssze li
kép vi se lő je  el mond ta,  hogy  2001.
szep tem ber 11. után – de már a bal -
ká ni há bo rú után is – több or szág ban
ala kul tak val lás kö zi ta ná csok, il let ve
erő sö dött az öku me né. A pár be széd -
nek he lyi szin ten (is) kell ér vé nye sül -
nie. Val lás kö zi pár be szé det a sa ját hi -
tük ben jól meg gyö ke re se dett em be -
rek foly tat hat nak iga zán. En nek cél -
ja a kö zös cse lek vés a bé ke, az igaz -
sá gos ság és a te rem tett vi lág meg őr -
zé se ér de ké ben. Vagy is nem a má sik
meg vál toz ta tá sa, de né ven kell ne vez -
ni a konflik tu so kat. Utalt az eu ró pai
öku me ni kus char ta (2001) utol só fe -
je ze té re, amely el mé lyült pár be széd -
re buz dít a zsi dó ság gal, kö zös ér té kek
ke re sé sé re az isz lám mal és ál ta lá ban
mind azok kal, akik kel le het sé ges. 

Höl vé nyi György, az Em be ri Erő -
for rá sok Mi nisz té ri u ma egy há zi és
tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál -
lam tit ká ra  el mond ta:  fon tos,  hogy
Ma gyar or szág ról hi te les in for má ci -
ó kat ad junk. Ami kor Eu ró pá ról be -
szé lünk, ez nem tel je sen esik egy be
az EU-val. Eu ró pá nak nincs vé ge, ha -
nem va la hol a ka masz ko rát éli. Eköz -
ben „va la hol nem nor má lis”, hogy ez
az egyet len kon ti nens, amely dek la -
rál tan val lás nél kül sze ret né meg ol -
da ni a gond ja it. Ez azon ban még nem
je lent val lás ta lan sá got. 
A  ter ve zett  eu ró pai  al kot mány

(2003) pre am bu lu má ból ki ma radt a
ke resz tény ség em lí té se,  fő leg azért,
mert a fran cia szem lé let nem tet te le -
he tő vé.  Vi szont  igen csak  je len tős,
hogy az EU mű kö dé sé ről szó ló lissza -
bo ni szer ző dés (2009) 17. cik ke lye az
el ső, amely jo gi lag kö te le ző az egy há -
zak kal, val lá sok kal foly ta tott pár be -
széd vo nat ko zá sá ban. 
Az EU szán dé ka a val lá si diszk ri mi -

ná ció ti lal má nak gya kor la ti ér vé nye sí -
té se. A konflik tu sok nak meg van nak a
val lá si szem pont jai is, de nem a val lás
te het min den ről. Nincs más út, mint
a pár be széd meg ta nu lá sa. A musz li -
mok  nem  ér tik,  Eu ró pa mi ért  nem
büsz ke ar ra, hogy ke resz tény. A tár sa -
da lom egé szé nek lát nia kell, hogy a kü -
lön bö ző  fe le ke ze tek  ké pe sek  együtt
dol goz ni, ez te szi hi te les sé őket.
Az egye tem elő adó ja, Su lyok Ta -

más ügy véd,  oszt rák  tisz te let be li
kon zul el mond ta, hogy a fel vi lá go so -
dás nem volt ké pes in teg rál ni a val -
lást. Fran cia or szág ban a köz tár sa ság
a ró mai ka to li kus egy ház el len jött

lét re, de nem sza ba dul an nak ér té ke -
i től. Az EU a ke resz tény esz me i ség je -
gyé ben fo gant. Ro bert Schu man egy -
ko ri fran cia kül ügy mi nisz ter, az EU
egyik ala pí tó ja an nak ide jén fi gyel -
mez te tett,  hogy  Európa  vagy  ke -
resz tény lesz, vagy nem lesz. A mai
alap ér té kek sze ku la ri zált ke resz tény
ér té kek. El kell dön te ni, hogy a 21.
szá zad a spi ri tu a li tá sé lesz-e, vagy az
ate iz mu sé ma rad.

Re becca Cat to, a Co vent ryi Egye -
tem tu do má nyos ku ta tó ja sze rint a fi -
a ta lok to le rán sab bak, s ez a to le ran -
cia  töb bé-ke vés bé  kö zöm bös ség be
megy át, nem akar nak el kö te le ződ -
ni. Csök ken  rész vé te lük  a nem zeti
po li ti kai szín té ren, de bi zo nyos kér -
dé sek ben – pél dá ul a kör nye zet vé de -
lem te rü le tén – je len tős le het.

Má té-Tóth And rás, az SZTE Val -
lás tu do má nyi Tan szé ké nek ve ze tő je
a Hans Küng-fé le vi lág ethosz hí res
jel sza vá ra utalt: nincs bé ke a val lá sok
kö zöt ti bé ke nél kül. Ke let- és Kö zép-
Eu ró pá ban nem, így Ma gyar or szá gon
sem halt meg a val lás a dik ta tú ra ide -
jén. Ha vé ge is a dik ta tú rá nak, adott
eset ben de mok ra ti kus vi szo nyok kö -
zött  is  ki  le het  kény sze rí te ni  „az
egye dü li igaz sá got”. Az egy ház nak és
a po li ti ká nak is so kat kell még ta nul -
ni a. „Me ne tel ni kell, a tér ké pet me -
net köz ben raj zol juk.” 

Mar tin Ram stedt, a Max Planck
Szo ci ál ant ro po ló gi ai  In té zet  tu do -
má nyos fő mun ka tár sa sze rint Nyu -
gat-Eu ró pá ban a val lá sos ság ha tá sa a
mun ka he lye ken is érez he tőbb, nö vek -
vő ben az új  po gány ság, a New Age, az
ezo té ria, és elő for dul nak össze üt kö -
zé sek a kü lön bö ző kul tú rák kö zött. 
Vé gül a ven dég lá tók ne vé ben Pál Jó -

zsef, az SZTE rek tor he lyet te se kö szön -
te meg az elő adá so kat és a rész vé telt.

***

Ör ven de tes volt hal la ni, hogy egy re
több em ber szá má ra fon to sak a va -
ló di  „eu ró pai  ér té kek”.  Csak  azok
szá má ra nem nyil ván va ló, hogy ezek
a ke resz tény/ke resz tény ség ből szár -
ma zó ér té kek, akik nem haj lan dók
szem be néz ni a té nyek kel. Más val lá -
sok,  más  kul tú rák  kép vi se lő i vel  is
csak úgy foly tat ha tunk ér tel mes pár -
be szé det, má sok ér té ke it is ak kor lát -
hat juk meg iga zán, ha tisz tá ban va -
gyunk a sa ját ja ink kal.

g Szent pé tery Pé ter

Az írás a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá nak hon lap ján
(www.me ot.hu) meg je lent be szá mo ló -
nak a szer ző ál tal rö vi dí tett vál to za ta

Kulturálisidentitás:
avallásszerepeEurópában

Kon fe ren cia Sze ge den

Négy száz  adag  szé kely ká posz tát
osz tot tak ki áp ri lis 27-én a rá szo ru -
lók nak a Győ ri Evan gé li kus Sze re tet -
ház ud va rán. A ta pasz ta la tok alap -
ján ter ve zik, hogy a jö vő ben is szer -
vez nek ha son ló ka ri ta tív al kal ma kat. 
– A négy száz adag szé kely ká posz -

tát, ame lyet főz tünk, rész ben mun ka -
tár sa ink,  rész ben  pe dig  a  Pé ter fy
Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont
ki len ce dik osz tá lyos di ák ön kén te sei
osz tot ták ki – szá molt be la punk nak
dr. Szil vásy né Pe re gi Esz ter, a sze re -
tet ház  ve ze tő je.  –  Szá mos  he lyen
meg hir det tük az ak ci ót, de az em be -
rek egy más nak is to vább ad ták a hírt,

egy re  töb ben  jöt tek  ét hor dó val,
edénnyel. Annyit főz tünk, hogy még
ma radt is, azt pe dig ki vit tük a li kó csi
se gí tő ház ba a haj lék ta la nok nak. 
Szil vásy né Pe re gi Esz ter meg je -

gyez te:  jól eső  ér zés  volt meg él ni,
hogy a lát ha tó an „nyo mo rult” hely -
zet ből ér ke zők mi lyen há lá val fo -
gad ták az egy tál nyi sze re te tet. 
Az étel osz tás ban részt ve vő evan -

gé li kus  is ko lá sok  is  ha son ló kép -
pen nyi lat koz tak. 
– Jó volt lát ni az örö mü ket, a csil -

lo gó sze me ket, hogy vég re jól lak hat -
nak.  Azt  vi szont  el szo mo rí tó nak
tar tom, hogy ennyi sze gény em ber

él kö rü löt tünk, és ennyi en szo rul nak
rá, hogy ilyen mó don jus sa nak me -
leg  étel hez.  Szí ve sen  se gí tet tünk,
mert jót ten ni, sze re te tet ad ni na -
gyon jó do log – hang sú lyoz ta tár sai
ne vé ben is Cson tos Zsó fia.
Szil vásy né Pe re gi Esz ter a hét vé -

gi  ta pasz ta la tok  alap ján  mun ka -
tár sa i val foly ta tást ter vez.
– A dia kó nia, a sze re tet szol gá lat

ke re té ben nagy szük ség van az ilyen
al kal mak ra, hogy az em be rek meg -
is mer hes sék – ahogy Szteh lo Gá bor
em ber men tő  evan gé li kus  lel kész
ne vez te – a „ke zek evan gé li u mát”.

g�Gülch Csaba

Egy tál nyi sze re tet
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H i R d e t é s

A Va si Evan gé li kus Egy ház me gye
má jus 26-án Sár vá ron ren de zi meg
a IV. Gusz táv Adolf va si há la adó
na pot. Ezen a na pon há la adás sal
em lé ke zünk meg ar ról, hogy te rü -
le tün kön négy száz tíz esz ten dő vel
ez előtt ala kult meg a Ke me nes al -
jai Egy ház me gye. 
Egész na pos ün ne pünk re sze re -

tet tel hív juk azo kat a gyü le ke ze te -

ket lel ké sze ik kel együtt, ame lyek va -
la ha a Ke me nes al jai Egy ház me gyé -
hez tar toz tak, de ma más egy ház -
me gyék  te rü le tén él nek. Vár juk a
haj dan Vas me gyé ben szol gáló lel -
ké sze ket  és  hoz zá tar to zó i kat,  és
hív juk a Vas me gyé ből el szár ma zott
evan gé li kus test vé re in ket.
Az is ten tisz te let, mely nek li tur gi -

á ját Gáncs Pé ter el nök-püs pök ve ze -

ti, dél előtt 10 óra kor kez dő dik a sár -
vá ri vár ud va rán, és a dél utá ni prog -
ra mok  (ki ál lí tás,  könyv be mu ta tó,
iro dal mi ká vé ház, ve tél ke dők) hely -
szí ne is a vár lesz.
Min den  ér dek lő dőt  sze re tet tel

vá runk. (Kér jük a lel ké sze ket, hogy
Lu ther-ka bá tot és – ha hasz nál ják
– a pi ros stó lát hoz zák ma guk kal.)

Az egy ház me gye el nök sé ge

iv.gusztávAdolfvasihálaadónap
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Ben ce Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.) Sztojanovics András; Sarepta,
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., összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2.; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér
de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.)
Soly már Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11.
(úrv., kantátazenés istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,
VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi
György; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Márta; VIII.,
Rá kó czi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u.
31–33.de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus temp -
lom) de. 11. (úrv., éne kes li tur gia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10.
(úrv., kon fir má ció) Ben kó czy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Ár pád; de. fél 11. (úrv., ze nés) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (gyermek-istentisztelet) Gáncs
Ta más; du. 6. dr. Blázy Ár pád né; XI., Németvölgyi út 138.de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpádné;
XI., Egyetemi és fő is ko lai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3.du. 6. (pünkösdi interaktív
is ten tisz te let); Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Bu -
da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák
La jos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., kon -
fir má ció) Ta má sy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás né; Pest -
új hely, XV., Temp lom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 73. (nagy temp lom) de. 10. (úrv., konfirmáció) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
XVI., Hő sök tere 10–11.de. 10. (úrv., konfirmáció) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Ró -
zsa le vél u. 46. de. fél 11. (úrv., konfirmációi ju bi le um) Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Pro dám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.)
Nagy né Szeker Éva; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII.,
Gó zon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. (úrv.) Deák László; Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. (úrv.) Deák László; Kis pest, XIX., Templom tér 1.de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hun gá ria út 37. de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.)
Győ ri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák térde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Bu dafok,
XXII., Játék u. 16.de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Her  ceg  ha  lom, Gesztenyés u. 28. (ökumenikus templom) du. 3. (úrv.) Endreffy Géza;
Tö  rök  bá lint, József Attila u. 31. (református templom) de. fél 9. (úrv.) Endreffy Géza.
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Pünkösd második napja. Liturgikus szín: piros. 
Lekció: ApCsel 10,34.42–48; 1Móz 11,1–9. Textus: Mt 16,13–18. Énekek: 234/231.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 11. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
Bu da vár, I., Táncsics M. utca 28. de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; Fébé, II.,
Hű vös völ gyi út 193. de. 9. D. Keveházi László; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp
At tila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Horváth Ferenc; Deák tér, V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6.
(öku me ni kus istentisztelet); Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de. 11. (úrv.) Pelikán András;
Jó zsef vá ros, VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,
IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus:
Mun tag Lőrinc; Kőbánya, X., Ká pol na u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv., zenés) Gáncs Tamás; XI.,
Né met völ gyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Már ta; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Keczkó Szilvia; An gyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter;
Zug ló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél
10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Temp lom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rá -
kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagy temp lom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rá -
kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv., vizs ga-istentisztelet) Halász Alexandra; Má -
tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Ha lász Alexandra; Rákoshegy, XVII., Tes -
se dik tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné
Sze ker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.de. 9. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi And rás; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi And rás; Kispest, XIX., Templom tér
1. de. 10. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuelné;
du. 5. (zenés áhítat); Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16.de. 10. (úrv., kon fir má ció) Hokker Zsolt; Biatorbágy, Faluház, Baross
Gá bor u. 1. de. fél 9. Endreffy Gé za; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Gé za; Solymár, református templom de. 10. (úrv., ökumenikus istentisztelet) Fodor
Viktor.
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Összeállította: Balla Mária

Má jus 5-én volt a dán teo ló gus, gon -
dol ko dó  szü le té sé nek  két szá za dik
év for du ló ja. Bi zo nyá ra so kan is mer -
nek  frap páns,  sok szor mo solyt  fa -
kasz tó idé ze te ket, anek do tá kat tő le.
„Nő sülj meg, és meg bá nod. Ne nő -
sülj meg, azt is meg bá nod.” Vagy ami -
kor a bo hóc a szín pa don ér -
te sül ar ról, hogy tűz ütött ki
a szín ház ban, és min den kit
fel szó lít, hogy me ne kül jön,
a  kö zön ség  pe dig  vi ha ros
taps sal fo gad ja a vic ces be -
je len tést. 
Szel le mes  mű  a  Vagy-

vagy és A csá bí tó nap ló ja is,
de a va ló ság az, hogy Ki er -
ke ga ard írá sai ne héz ol vas -
má nyok,  mon da ni va ló ju -
kat  tel jes  mély sé gük ben
meg ér te ni nem könnyű.
Ki er ke ga ard nem fi lo zó -

fi ai rend szert al ko tott, mint
pél dá ul  Kant vagy  He gel,
mód sze re  in kább  Szók ra -
té szé hoz ha son lít. Hely ze te ket mu tat
be, kér dé se ket tesz fel, ame lyek re az
ol va só nak kell meg ad nia a fe le le tet.
Az egyént akar ja meg szó lí ta ni (hi in
en kel te).A ma gyar nyelv ben kü lö nö -
sen jól ért he tő az egy-én.
Ál ta lá nos, min den ki re vo nat ko zó

igaz sá gok nin cse nek. Azt mond ta,
hogy az élet fel adat, ame lyet ki nek-
ki nek ma gá nak kell fel vál lal nia. Aki
nem akar ja tu da to sí ta ni és fel vál lal -
ni a fel ada tot, az is vá lasz tott, egyé -

ni dön tést ho zott: a tö meg gel akar
sod ród ni. Idő sze rű kér dés ez, ami kor
so kan csak azt fi gye lik, hogy más mit
tesz, hogy mi ként le he tek én is olyan,
mint a si ke re sek, a hí re sek.
Éle sen for dult szem be az evan gé li -

kus dán nép egy ház zal, ahol tö me ges

üd vö zü lést ígér tek. Ha min den ki ke -
resz tény, ak kor sen ki sem ke resz tény
– mond ta. – A ke resz tény ség Krisz tus
kö ve té se, de mit kö vet nek a pa pok? Az
elő írá so kat, mert mint hi va tal no kok
eb ből jól meg tud nak él ni. (…) Na és
a kon fir má ció! Az örök üd vös ség dol -
gát ti zen éve sek re bíz zák!… 
Sø ren Ki er ke ga ard ko rá nak dán

tár sa dal má ra  és  az  egy ház ra  nem
volt túl nagy ha tás sal. So kan be teg -
nek tar tot ták, gú nyo lód tak írá sa in.

Az óta azon ban ren ge te get ír tak ró -
la, és nincs olyan 20. szá za di gon dol -
ko dó,  akit  ne  ih let tek  vol na  meg
gon do la tai. 
El ső sor ban teo ló gus volt. Fog lal -

koz tat ta Áb ra hám tör té ne te, aki Is -
ten irán ti en ge del mes ség ében min -

dent kész fel ál doz ni. Fel te -
szi  a  kér dést:  Lé tez het-e
olyan Is ten irán ti el kö te le -
zett ség, amely min den más
er köl csi nor mát fe lül ír?
Itt nem az ő mun kás sá gát

aka rom  is mer tet ni  –  er re
má sok  hi va tot tab bak  –,  a
sok éves  is mer ke dés és ol -
vas ga tás alap ján csu pán két
fon tos fel is me rés ről sze ret -
nék ír ni. Az egyik, hogy az
igaz ság nem sze mé lyek től
füg get len té nye ken ala pu ló
meg ál la pí tás,  ál lí tás,  ha -
nem sze mé lyes meg győ ző -
dés, hi te les élet vi tel. Ki er ke -
ga ard ugyan ezt ki fe je zet ten

nem mond ta, de az igaz ság egy sze -
mély hez, Jé zus Krisz tus hoz va ló vi -
szo nyom – nem el mé let, nem teo ló -
gia, ha nem a min den na pi éle tem.
Má sod szor, a hit nem teo ló gi ai ta -

ní tá sok  fel is me ré se  és  el fo ga dá sa,
ha nem az a kész ség, hogy adott eset -
ben ké pes le gyek az óce án ezer mé -
te res mély sé gé be ug ra ni ab ban a tu -
dat ban, hogy ott is szi lárd ta laj ra te -
he tem a lá ba mat.

g Szi las At ti la

KétszázéveszületettSørenKierkegaard
Száz het ven öt  esz ten dő vel  ez előtt,
1838. má jus 1-jén szü le tett Zsi linsz ky
Mi hálypo li ti kus, tör té net író, val lás- és
köz ok ta tás ügyi ál lam tit kár, a Ma gyar
Tu do má nyos  Aka dé mia  tag ja,  szá -
mos tör té ne ti és mű vé szet tör té neti ta -
nul mány  szer ző je, Bajcsy-Zsi linsz ky
End re édes ap já nak test vér báty ja. 
A Bajcsy-Zsi linsz ky End re Em lék bi -

zott ság  ne vé ben  Ke re csé nyi Zol tán
ügy ve ze tő nem ze ti szí nű sza lag gal át -
kö tött vi rá got he lye zett el má jus 6-án
a nagy múl tú Zsi linsz ky csa lád ne ves
tag já nak em lé ké re a Fi u mei úti Nem -

ze ti Sír kert ben (ké pün kön), il let ve szin -
tén vi rá got he lye zett Rad nó ti Mik lós sír -
em lé ké re a már tír köl tő má jus 5-i szü -
le tés nap ja al kal má ból.

g Veszp ré mi Győ ző

Azemlékezésvirágai
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– Ho gyan szü le tett az öt let, hogy az
alap ve tő en „vi lá gi” ma ga zin val lá si
szem szög ből kö ze lít se meg a fenn tart -
ha tó ság kér dé sét, sőt er ről kö te tet je -
len tes sen meg?
– A ma ga zin ban 2009-ben je lent

meg egy mel lék let Val lás és fenn tart -
ha tó ság cím mel. Ez ak kor még rend -
ha gyó  meg kö ze lí tés nek  szá mí tott.
A ha tás nem ma radt el, ren ge teg te -
le font és e-mailt ka pott a szer kesz -
tő ség, hogy foly tas suk a té mát több
val lás össze füg gé sé ben is. Így szü le -
tett a ro vat, amely szin tén a Val lás és
fenn tart ha tó ság cí met kap ta. 2011 de -
cem be ré nek egyik reg ge lén me rült fel
ben nem az öt let, hogy jó len ne egy
könyv is eb ben a té má ban, Zöl del lő
Egy ház cím mel… 

– Mi kor kez dő dött a konk rét mun -
ka, és ho gyan, mi lyen szem pon tok sze -
rint vá lasz tot ták ki a kö tet be ke rült
val lá si kö zös sé ge ket, fe le ke ze te ket?
– Az öt let meg szü le té sé nek pil la -

na tá tól kezd ve  fo lya ma to san gon -
dol koz tam,  hogy  mi lyen  stí lu sú
könyv le gyen. Mi vel az in ter jú ké szí -
tés  áll  leg kö ze lebb  hoz zám,  ezért
dön töt tem  e mű faj mel lett. Vé gül
2012 feb ru ár já ban kez dő dött a mun -
ka. Az egy há zi tör vényt ala pul vé ve
vá lasz tot tuk ki a  fe le ke ze te ket, de
emel lett ter mé sze te sen a női ösz tön
és a kí ván csi ság is sze re pet ját szott
a fo lya mat ban. 
– A kö te tet la poz va olyan ér zé se

van az em ber nek, mint ha vi lág kö rüli
uta zá son ven ne részt. Az in ter júk ké -
szí té se köz ben nem volt ne héz be le he -
lyez ked ni a kü lön bö ző val lá si rend -
sze rek, gon do la tok vi lá gá ba? Mennyi -

re vol tak nyi tot tak e té má ban a meg -
szó lí tott ve ze tők?
– Az egy há zak ve ze tői ré szé ről ki -

vé tel nél kül nyi tott sá got és együtt mű -
kö dést ta pasz tal tunk. A fel ké szü lés
vett igény be sok időt: for gat ni kel lett
az adott val lás szent köny vét, a Bib -
li át, a Tórát, a he ti sza kaszt, vagy ép -
pen Ko rán-ma gya rá za to kat kel lett ol -
vas ni. Se gí tet te azon ban a mun kát,
hogy ese ten ként több ször is ta lál koz -
tunk az adott val lás kép vi se lő jé vel,

részt  ve het tünk  a  szer tar tá so kon,
az  imá kon,  az  is ten tisz te le te ken.
Fon tos volt ez a ta pasz ta lat, hi szen
így ta lán a szö ve gen is érez he tő vé vált
a transz cen dens je len lé te. Jó ma gam
ka to li kus va gyok, de ba rá ta im ré vén
volt al kal mam meg is mer ked ni a zsi -
dó val lás sal, uta zá sa im al kal má val pe -
dig a budd hiz mus sal is.

– Összes sé gé ben a ha son ló ság vagy
a kü lön bö ző ség volt jel lem ző az egyes

kö zös sé gek hoz zá ál lá sá ban, ter mé -
szet hez va ló vi szo nyá ban?
– Sok ha son ló sá got ta pasz tal tunk

a be szél ge té sek so rán. Mind egyi kük
ese té ben mar kán san meg fo gal ma zó -
dik a ter mé szet irán ti tisz te let, a fe -
le lős ség vál la lás. Szá mos pél dát ta lá -
lunk a könyv ben a mér ték le tes ség re,
a pusz tí tás ti lal má ra, a szol gá ló sze -
re tet re, az egy más irán ti tisz te let re,
hi szen ezek se gít sé gé vel jut ha tunk el
lel ki bé kénk hez. 
A könyv vé gén szó sze de tet is köz -

lünk, amely se gít he ti a szö veg meg -
ér té sét.

– A kö tet el ké szül te után mi ben
lát ja az egy há zak főbb fel ada ta it, sze -
rep vál la lá sát e te rü le ten?
– Fon tos, hogy az adott kö zös ség

jó pél dá val jár jon elöl a kör nye zet vé -
de lem te rü le tén is, le gye nek ilyen irá -
nyú kez de mé nye zé sek, és meg ha tá -
ro zó té nye ző a kö zös ség össze tar tó
ere je is. Eszem be jut pél dá ul a Gáncs
püs pök úr ál tal is em lí tett, he lyi kö -
zös sé get se gí tő pi ac, a Lu ther mar -
ket. De jó pél da le het új be ru há zá sok
vagy meg lé vő egy há zi épü le tek fel újí -
tá sa ese tén a kör nye zet ba rát meg ol -
dá sok al kal ma zá sa is.

– Mi lyen to váb bi ter ve ik van nak?
– Nagy utat tet tünk meg a kö tet

el ké szí té se so rán. Nem tit kolt szán -
dé kunk, hogy a köny vet eset leg se -
géd anyag ként is hasz nál ják majd is -
ko lák ban, gyü le ke ze tek ben, ezért a
kö vet ke ző hó na pok ban or szág szer -
te szá mos he lyen tar tunk könyv be -
mu ta tót.

g JCsCs

Zöl del lő Egy ház. Szer kesz tet te Mil té -
nyi Kin ga, Do ró Vik tó ria, Dé kány
Zsolt. A kö tet meg ren del he tő köz vet -
le nül a ki adó tól (hon lap: http://maes -
hol nap.hu/), vagy meg vá sá rol ha tó
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban is
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Ára
3900 fo rint.

zöldellőegyház
Nyolc fe le ke zet a jö vő ért

b A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ban mu tat ták be még már ci us ban a
Zöl del lő Egy ház cí mű köny vet, amely a kör nye zet vé de lem mel, fenn -
tart ha tó ság gal im má ron ti zen há rom éve fog lal ko zó Ma & Hol nap ma -
ga zin ki adó já nak el ső kö te te. Bár a fő- és al cím szó hasz ná la ta kis sé
fél re ért he tő, az in ter jú kö tet ben nyolc be jegy zett egy ház, köz tük
négy ke resz tény fe le ke zet kép vi se lő je – evan gé li kus rész ről egy há zunk -
nak a te rem tés vé de lem ügyé ért fe le lős püs pö ke, Gáncs Pé ter – oszt -
ja meg gon do la ta it az ol va sók kal fenn tart ha tó ság ról, a te rem tett vi -
lág meg őr zé sé nek le he tő sé ge i ről. A kö tet ről meg ál mo dó ját, Mil té nyi
Kin gát kér dez tem.

mozaik

ÜzenetAzArArátról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

szentföldizarándoklat
–2013.november8–14.
Már rég óta ké szül, de még nem ju -
tott el a Szent föld re? Itt az al ka lom,
hogy Sán dor Fri gyes nek, a mis kol -
ci evan gé li kus gyü le ke zet lel ké szé -
nek ve ze té sé vel egy nagy sze rű uta -
zá son ve gyen részt. Ná zá ret, Ká na,
Ka per na um, a Holt-ten ger, Ma sza -
da, Je ru zsá lem Dá vid vá ro sá val, a
le nyű gö ző Has mo ne us-alag út és
egyéb em lék he lyek. Ér dek lőd ni és
je lent kez ni  le het:  Bak sa Lász ló,
20/824-9093 (8 és 20 óra kö zött).

APRÓHIRDETÉSEK

Adó ja 1%-át ajánl ja fel egy ko ri püs -
pö künk, Tú róczy Zol tánmun kás sá -
gá nak ku ta tá sá ra, ápo lá sá ra és köz -
kinccsé té te lé re. Ön nek nem ke rül
sem mi be, mi min den fo rin tot há lá -
val fo ga dunk. Tú róczy-ha gya ték Ala -
pít vány. Adó szám: 18125782-1-41.

***

An gol nyel vi tá bor Wales ben  8–17
éve sek nek.  Tel.:  20/886-8195,  uta re -
meny hez.hu

AdébredéstazÚr•Hal le lu ja-éne kek ün ne pe a pest er zsé be ti evan gé li -
kus temp lom ban (Bu da pest XX. ker., Ady E. u. 89.) má jus 26-án 17 órai
kez det tel. Min den kit sze re tet tel vá runk!

evél&levél

szomorúvasárnap?
Tisz telt Szer kesz tő ség! Ké rem, kö zöl jék ezt az ol va sói le ve let. Üd vöz let tel:

Szi las At ti la (Várpalota)

Szo mo rú va sár nap volt áp ri lis 14. Íté le tet kel lett fel ol vas ni a szó szé ken. Szét -
szó ró dott nyáj ról kel lett hal la nunk, szá mon ké rés ről. A leg szo mo rúbb vi szont
az volt, hogy az Evan gé li kus Élet ben kö zölt ige hir de tés sze rint nem er ről kell
be szél nünk. Nincs szá mon ké rés, nin cse nek fe le lő sök – job ban mond va, Ádám
és Éva óta min dig má sok a fe le lő sök, so ha sem mi.
Mert mi szor gal ma san vé gez zük fel ada ta in kat, tel je sít jük kö te les sé gün -

ket, tesszük azt, ami elő van ír va!
Az ige ön vizs gá lat ra és bűn bá nat ra hív ben nün ket, de mi más ról be szé -

lünk, mert tud juk, hogy amit te szünk, az jó, amit mon dunk, az igaz.
Teo ló gi ai igaz sá gok hir de té sé vel és li tur gi ák fel ol va sá sá val akar juk pász -

to rol ni a nyá jat – de ők nem akar nak ránk hall gat ni!
Per sze öröm hír is van az igé ben: Is ten Szent lel ke össze gyűj ti a nyáj ma -

ra dé kát, ha nem a mi is ten tisz te le te in ken, ak kor más hol.
(Psze u do Je re mi ás)

A ro vat ve ze tő (és ez eset ben cikk író) meg jegy zé se
A szó ban for gó va sár nap dá tu má nál sok kal lé nye ge sebb a li tur gi kus nap tár ban
el fog lalt he lye: hús vét után 2. va sár nap, a Jó Pász tor va sár nap ja. Az ige hir de -
tés alap ja ter mé sze te sen a tex tus, de az egy há zi esz ten dő kon tex tu sá ban. Ezen
a va sár na pon ép pen ezért még Je re mi ás va ló ban íté le tes pró fé ci á ja alap ján is
az Is ten nyá já nak ha lál ból föl tá madt, ha lál fö lött di a dalt ara tott egyet len, igaz
Jó Pász to rát kell pré di kál nunk, aki éle tét ad ta a nyá jért. Lu ther nyo mán azt kell
ki emel nünk a tex tus ból, ami Krisz tust hir deti („Was Ch ris tum tre i bet”). 

Véghelyi Antal

szarvasilevél
A ta vasz be kö szön té vel új ra cso dá la tos kör nye zet ben, a Kö rös part ján vet te kez -
de tét „a hét”, ame lyet az evan gé li kus Kö zép hal mi Misszió Ala pít vány (Szen ve -
dély be teg-men tő Szak szol gá lat) már so ka dik al ka lom mal hir de tett és szer ve zett. 

„…az Úr sze re te té vel te le van a föld!” (Zsolt 33,5) – áp ri lis 15-én ez zel a szép
zsol tár ral nyi tot ta meg Lá zár Zsolt, a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye es pe re se a
he tet. Ige hir de té sé ben ar ról be szélt, hogy Is ten min den kit sze ret, de el ső sor ban
a be te ge ket hív ja, hogy gyó gyu lást nyújt son lel kük nek, hogy a hit ál tal, a hit ere -
jé vel meg sza ba dul ja nak – ha szen ve dély be te gek – a szen ve dé lyük től. 
Az es ti evan gé li zá ci ót és a reg ge li áhí ta tok után a na pi igék cso por tos meg -

be szé lé sét Er dé lyi Zol tán és Ve res-Ra vai Csa ba End re lel ké szek tar tot ták,
akik az éj sza ká i kat is sza bad dá tet ték, hogy a lel ki pász to ri be szél ge tés le he -
tő sé gét meg ad va bár mi kor a sza ba dul ni vá gyók se gít sé gé re le gye nek. A ked -
di na pon je len lé té vel és szol gá la tá val meg tisz telt min ket a so kak ál tal is mert
Tú ri Krisz ti na al ber ti lel kész nő.
Kedden, szer dán és csü tör tö kön a dél utá ni szol gá la tot az Ótemp lo mi Sze -

re tet szol gá lat Nap ra for gó Klub já nak lel kes mun ka tár sai szí ne sí tet ték új sze -
rű, lé lek me len ge tő prog ram ja ik kal.  
A  hét  min den  al ka lom mal  „mor zsa sze dés sel”  zá rul.  Ezen  az  utol só

együtt lé ten min den ki nek le he tő sé ge nyí lik ar ra, hogy – mi u tán fel ol vas ta a
hoz zá el jut ta tott igét (az igés  la po kat En gi Sán dor ké szí tet te) – meg ossza ér -
zé se it, gon do la ta it a je len le vők kel… Meg érin tet te-e a szí vét az Úr Jé zus sze -
re te te; ka pott-e va la mit ezen a hé ten; mi lyen em lé kek kel, meg ta pasz ta lás -
sal megy ha za? So kak sze mé be könny szö kött, ami kor meg hal lot ták egy ked -
ves nő test vé rük bi zony ság té te lét: „A szí vem be köl tö zött az Úr Jé zus.”

L. E. és B. H. L.

Az  első  or szá gos  te rem tés vé del mi
ver seny nek adott ott hont má jus 11-
én a De ák té ri evan gé li kus egy ház -
köz ség gyü le ke ze ti ter me. A ve tél ke -
dőt  a  Ma gyar or szá gi  Re for má tus
Egy ház Öko gyü le ke ze ti Ta ná csa és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Ara rát Mun ka cso port ja kö zö sen hir -
det te  meg  ti zen hat–ti zen nyolc  év
kö zöt ti fi a ta lok szá má ra. 

A má so dik for du ló ban négy csa pat
(két  evan gé li kus,  két  re for má tus)
mér te össze tu dá sát és kre a ti vi tá sát.
A  zsű ri ben  a  há rom  ma gyar  tag
mel lett je len volt az el ső he lye zet tet
meg il le tő nyá ri skó ci ai ta nul mány út
há zi gaz da lel ké sze is. 
Az el ső he lyen a fa so ri gim ná zi -

um evan gé li kus csa pa ta, a má so di -
kon  a  haj dú ná ná si,  a  har ma di kon

pe dig  a  kis kun ha la si  re for má tus
csa pat vég zett. (A má so dik dí jat, egy
ba la ton szár szói hét vé gét a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház aján lot -
ta fel.) 
Gra tu lá lunk  a  győz te sek nek,  és

egy ben kö szön jük mind azok mun ká -
ját, akik se gí tet ték a ver seny meg va -
ló sí tá sát.

g A szer ve zők

Te rem tés vé del mi ver seny
Sze ret nék meg is mer ked ni olyan hí vők kel – mind két nem ből és min den kor -
osz tály ból –, akik ma már jó ke resz té nyek, de meg té ré sük előtt nem volt
tő lük ide gen a könnyel mű ki csa pon gás. Én so ha nem él tem ilyen éle tet, sőt
né ha az a be nyo má som ön ma gam ról, hogy nem va gyok elég nyi tott a vi -
lá gi élet re. Gyer mek ko rom óta af fé le „bo ga ras szo ba tu dós nak” ér zem ma -
ga mat, aki jó for mán ide gen a sa ját vi lá gá ban. Ezen sze ret nék vál toz tat ni
olyan ba rá tok se gít sé gé vel, akik bár fel is mer ték a tar tal mas élet fon tos sá -
gát, ko ráb bi ta pasz ta la ta ik bir to ká ban leg alább ta ná csot tud nak ad ni ar -
ra, ho gyan kell és le het túl lép ni a túl sá go san ko moly ko dó élet stí lu son.
A to le ran cia je gyé ben hoz zá te szem, szí ve sen vá rom olyan prob lé más nak

mond ha tó cso por tok tag ja it is, mint pél dá ul az AIDS-fer tő zöt tek. (…)
Szí ves meg ér tő tá mo ga tá su kat elő re is őszin tén kö szö nöm.
Őszin te tisz te let tel, ke resz tény sze re tet tel:

Név és cím a szer kesz tő ség ben
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területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
6.40 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.06 / Kossuth rádió
Nyelveken beszélnek...
10.00 / ARD (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése
11.00 / M1
Evangélikus istentisztelet 
közvetítése a győr-ménfőcsanaki
templomból
Igét hirdet: 
dr. Percze Sándor lelkész
21.00 / Duna Tv
Valahol Európában
(magyar játékfilm, 1947) (100’)
23.40 / M1
A remény rabjai
(amerikai film, 1994) (137’)

HÉTFŐ

7.55 / Duna Tv
Isten kezében
12.30 / Kossuth rádió
,,Piros pünkösd napján’’
Zenés beszélgetés 
Szvorák Katalinnal
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
15.06 / Kossuth rádió
Megerősítés a hitben
21.07 / Bartók rádió
A Purcell kórus és az Orfeo
kamarazenekar játszik
Bach: 25. kantáta (Es ist
nichts Gesundes an meinem
Leibe)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

9.04 / Bartók rádió
Maurice André trombitál
13.25 / M1
Budapest
(magyar dokumentumfilm, 1999)
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Hajda György Zsigmond
famíves, restaurátor
15.35 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
20.00 / Corvinus Radió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
22.10 / Bartók rádió
Dzsesszkoncertek
Lamantin dzsesszfesztivál 2012
2.30 / Tv2
Táncalak
(magyar zenés film, 2002) (67’)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.00 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
20.25 / Duna World
Hitvallók és ügynökök – 
Az igazság szabaddá tesz
benneteket...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat, 2008)
Kiszolgáltatva a hatalomnak
21.04 / Kossuth rádió
Belépő
(kulturális magazin)
21.15 / Duna Tv
Az én kis falum
(csehszlovák játékfilm, 1985) (98’)
23.05 / M1
Múlt-kor (történelmi magazin)

CSÜTÖRTÖK

11.07 / Kossuth rádió
A Hely (riportműsor)
12.05 / Bartók rádió
Kamarahangverseny 
a Régi Zeneakadémián
Bach: h-moll szonáta – 
BWV 1014
15.00 / Duna Tv
A Tisza
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
A veszélyeztetett folyó
18.15 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
21.15 / Pax Tv
D. Szebik Imre püspök
(portréműsor)
21.15 / Duna Tv
Szerelmesfilm
(magyar játékfilm, 1970) (119’)
21.45 / M2
Angi jelenti
(magyar dokumentumműsor)

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a szügyi
evangélikus templomból
19.35 / Bartók rádió
A Järvi fesztiválzenekar
hangversenye
Mendelssohn: 
V. (Reformáció) szimfónia
19.47 / Kossuth rádió
Halász Judit énekel
Részletek az Ismeretlen
ismerős című lemezről
20.15 / M1
Legenda (zenés show-műsor)
22.20 / Duna World
Budapest, nőváros
(magyar tévéfilm, 2008)

SZOMBAT

8.45 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
9.15 / Duna Tv
Élő egyház
(vallási híradó)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00 / Kossuth rádió
Szombat délelőtt
(magazinműsor)
19.30 / RTL Klub
Trója
(amerikai–angol kalandfilm,
2004) (144’)
23.50 / Duna Tv
MüpArt
Az Irie Maffia koncertje 
a Művészetek Palotájában
23.55 / M1
Beatles 50! az Operaházban

VASÁRNAP

6.00 / Bartók rádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
7.45 / Duna Tv
Világ-Nézet
Kereszt és toll
9.30 / Mezzo Tv
Bach: Máté-passió
9.40 / M1
Kérdések a Bibliában
11.00 / M1
Református istentisztelet
közvetítése Debrecenből
18.30 / Bartók rádió
Kritikus füllel
Brahms: Német rekviem
21.00 / Duna Tv
Hideg napok
(magyar játékfilm, 1966) (97’)
22.50 / Duna Tv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
23.30 / M1
A népzene ünnepe

vASárNAPTóLvASárNAPig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 19-étől május 26-áig

vasárnap(május19.)
Pé ter így vá la szolt: „Tér je tek meg, és ke resz tel ked je tek meg va la mennyi en Jé -
zus Krisz tus ne vé ben bű ne i tek bo csá na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek aján -
dé kát.” Ap Csel 2,38 (Zsolt 106,20; Jn 14,23–27; Ap Csel 2,1–18; Zsolt 118,1–
14) A Lé lek aján dé ka olyan erő, mely ké pes meg vál toz tat ni va la mennyi ünk
éle tét. Bir tok lá sa kü lön le ges le he tő ség, hi szen ott fúj, ahol akar. Pé ter vi szont
azt ígé ri, hogy aki át ad ja éle tét Is ten nek, az meg kap ja ezt az aján dé kot. Va -
jon vá gyunk-e er re az ado mány ra annyi ra, hogy meg ta gad va múl tun kat tisz -
ta szív vel dönt sünk az Atya mel lett?

Hétfő(május20.)
Jé zus így szólt Pé ter hez: „De én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék
a hi ted.” Lk 22,32a (Zsolt 4,2b; Mt 16,13–19; 1Kor 12,4–11; Zsolt 118,15–29)
Ta pasz tal juk, hogy ami nem ké pes nö ve ked ni, az előbb-utóbb el fonnyad. Mi -
ért len ne ez más ként a hit tel? Ro ha nó vi lá gunk ban pe dig egy re ne he zebb jó
kar ban tar ta ni. Túl sok a köz hely, túl sok a sab lon, túl sok a fe les le ges szö -
veg, és ke vés az áhí tat, a te rem tő csend és az ima. Pe dig Jé zus is a kö nyör -
gés esz kö zét hasz nál ja fel Pé ter hi té nek meg óvá sá ra. Mi tu dunk imád koz -
ni hi tért? Leg alább a sa já tun kért?

Kedd(május21.)
Is ten meg vi gasz tal min ket min den nyo mo rú sá gunk ban, hogy mi is meg vi gasz -
tal has sunk má so kat min den nyo mo rú ság ban az zal a vi gasz ta lás sal, amellyel
az Is ten vi gasz tal min ket. 2Kor 1,4 (Ézs 61,2b; Ap Csel 4,23–31; Ap Csel 3,1–
10) Vol tál már iga zán szo mo rú és el esett? Ha igen, biz to san tu dod, mi lyen
ke vés ilyen kor az em ber ere je. Még a leg hét köz na pibb dol gok is ne he zünk -
re es nek. Vi szont azt tud nod kell, hogy min den szen ve dés és szo mo rú ság el -
nye ri ér tel mét, ha más ban nem, hát ab ban, ahogy fel ál lunk be lő le. Hi szem,
hogy az Is ten is ott van ezek ben az új ra kez dé sek ben. S a tő le ka pott erő vel
má sok tá ma szai le he tünk. Szo mo rú sá got látsz? Ne tö rődj be le! Vi gasz talj a
tő le ka pott sze re tet tel.

szerda(május22.)
Tel jes öröm van te ná lad, örök ké tart a gyö nyö rű ség job bo don.Zsolt 16,11b (Jn
6,68; Ap Csel 8,/9–11/12–25; Ap Csel 3,11–16) Saj nos olyan or szág ban élünk,
ahol nincs kul tú rá ja az öröm nek. A ma gyar csak sír va vi gad, így egy ki csit
ide ge nül hang zik ná lunk ez a zsol tár vers. Pe dig ez a ha tár ta lan öröm ad ja
meg hi tünk lé nye gét. Is ten le ha jolt hoz zánk, hogy örö münk tel jes le gyen. Az
ószö vet sé gi író eb ből ér zett meg va la mit még Jé zus előtt. Jé zus után ke ve -
sebb lett az okunk ör ven dez ni?

Csütörtök(május23.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Az ég és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl -
nak el.” Lk 21,33 (Ézs 40,6c.8; Ap Csel 11,1–8; Ap Csel 3,17–26) Tá vol van Jé -
zus tól a fé le lem kel tés szán dé ka. In kább biz tat ni akar ben nün ket, hogy éle -
tün ket olyan alap ra épít sük, amely nincs ki té ve az el mú lás nak. Jé zus sza vai
örök ér vé nyű sza vak, ezért ér de mes fi gyel ni rá juk. Jé zus üze ne té nek lé nye -
ge, hogy Is ten sze ret ben nün ket. Ez az, ami so sem vál to zik, és ez a mi esé -
lyünk ar ra, hogy meg ma rad junk át öle lő sze re te té ben.

péntek(május24.)
Ne ne künk, Uram, ne ne künk, ha nem a te ne ved nek sze rezz di cső sé get sze -
re te te dért és hű sé ge dért! Zsolt 115,1 (Lk 11,2a; Ap Csel 11,19–26; Ap Csel 4,1–
12) Rit ka ság szám ba megy, ha va la ki őszin tén le tud mon da ni a csil lo gás ról,
hogy más nak en ged je át a tün dök lést. Itt most még is ezt lát juk. De mi le -
het en nek a hát te ré ben? Ta lán az a fel is me rés, hogy győz tes had ve zér tá bo -
rá ba tar toz ni jó. Is ten pe dig ilyen győz tes Úr. A tör té ne lem ben már szám -
ta lan szor bi zo nyí tot ta ha tal mát és ere jét. Ez az erő tart meg té ged is.

szombat(május25.)
Be töl ti a Si ont tör vénnyel és igaz ság gal. Nyu godt lesz az éle ted, böl cses ség és tu -
do mány te szi sza bad dá és gaz dag gá.Ézs 33,5b–6a (Jn 1,16; Ap Csel 18,1–11; Ap -
Csel 4,13–22) A ma gas élet szín vo nal el en ged he tet len fel té te le az egész sé ges
tár sa dal mi rend. Ahol nincs köz er kölcs, köz biz ton ság, ott a gaz da gok sem elé -
ge det tek, hi szen ál lan dó fé le lem ben él nek. Is ten vi szont ar ra tö rek szik, hogy
mind ezt meg vál toz tas sa. Tör vénnyel és igaz ság gal kí ván ja be töl te ni a min den -
na po kat. Mind eb ben mi le he tünk se gít sé gé re. Kö ve te i ként min tát ad ha tunk
a tár sa da lom nak, s köz ben mi ma gunk is gaz da god ha tunk lé lek ben.

g Zsu gyel Kor nél
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Meghívóasztalibeszélgetésre
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket kö vet ke ző dis -
pu tá já ra. Dis pu ta part ne rek: Hel ler Ág nes fi lo zó fus és Jut ta Ha us mann
evan gé li kus  teo ló gus,  az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye tem  pro -
fesszo ra. Té ma: A fel dol go zás le he tő sé gei – Az Ausch witz utá ni kor. Idő -
pont: 2013. má jus 30., csü tör tök, 18 óra. Hely szín: Pe tő fi Iro dal mi Mú -
ze um, Bu da pest V. ker., Ká ro lyi u. 16. A be szél ge tés élő ben kö vet he tő a
pim.hu ol da lon. A be lé pő fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak, nyug dí ja sok -
nak 300 Ft. A be lé pő jeggyel a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ja.

GyÁSZ JE LEN TÉS

„Az igaz em ber pe dig hit ből fog él ni.” (Róm 1,17)

A gyá szo ló csa lád és a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház ve ze -
tő sé ge a Krisz tus ra ala po zott fel tá ma dás re mé nyé ben tu dat ja, hogy egy -
há zunk egy ko ri fő pász to ra, fő tisz te len dő Mó zes Ár pád nyu gal ma zott püs -
pök 2013. má jus 1-jén, éle té nek 82. évé ben ha za tért te rem tő Is te né hez.
Ra va ta lo zá sá ra és az el bo csá tó is ten tisz te let re a nagy ká ro lyi evan gé li -
kus temp lom ban má jus 22-én, szer dán 11 óra kor ke rül sor, a te me té si szer -
tar tás pe dig ugyan ezen a na pon 17 órá tól a ko lozs vá ri Há zson gár di te -
me tő nagy ká pol ná já ban lesz meg tart va. 
A vi szont lá tás re mé nyé ben bú csú zunk az el hunyt tól! Em lé ke le gyen

ál dott!

GyÁSZ JE LEN TÉS

„Jé zus mond ja: Ami kor if jabb
vol tál, fel öve zéd ma ga dat, és
oda  mégy, aho va akarsz. Mi kor
pe dig meg öreg szel, ki nyúj tod a
ke ze det, és más övez fel té ged, és
oda  visz, aho vá nem aka rod.”
(Jn 21,18)
Meg ren dü lés sel  tu dat juk,

hogy Bö decs Bar na bás nyu gal -
ma zott  evan gé li kus  lel kész
hosszan tar tó be teg ség után el -
hunyt. Bú csúz ta tá sa má jus 18-
án, szom ba ton 11 óra kor lesz a
győr-ná dor vá ro si  evan gé li kus
temp lom ban. Ugyan ezen a na -
pon 16 óra kor a sú ri evan gé li kus
temp lom ból kí sér jük a sú ri te -
me tő be.
Ko szo rúk,  vi rá gok  he lyett  a

ná dor vá ro si temp lom ja vá ra vi -
rág meg vál tást ké rünk fel aján la ni. 

A gyá szo ló csa lád

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

inmemoriampeskógyörgy
A bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet má jus 24-én, pén teken es te fél 8-kor
or go na est ke re té ben em lé ke zik a temp lom ban le gen dás or go nis tá já ra ha -
lá lá nak ti ze dik és szü le té sé nek nyolc va na dik év for du ló ja al kal má ból. Or -
go nál utol só nö ven dé ke, a temp lom je len le gi or go nis tá ja, Bán Ist ván.A
be lé pés díj ta lan. A hang ver senyt a Bar tók rá dió rög zí ti, emi att kér jük,
hogy ide jé ben ér kez ze nek. Cím: Bu da pest I. ker., Bé csi ka pu tér.


