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g SzeverényiJános

Egyházunk legjelentősebb évenkénti
megmozdulásávánőttékkimagukataz
országos és egyházkerületi missziói
rendezvények,azősziDeáktérievan-
gelizációésaháromkerületegynapon
tartotttalálkozója.Május31-én,pün-
kösdünnepeelőttegyhéttelDabason,
GyőrbenésOrosházánegyüttesenkö-
zelháromezrentalálkoztak,hogyhall-
gassákazevangéliumot,beszélgessenek,
ésjobbnáljobbelőadásokon,közössé-
giprogramokonvegyenekrészt.Ahá-
romezresszámotakárszimbolikusan
isértelmezhetnénk,hiszenajeruzsá-
lemiszentlelkes„misszióinapon”mint-
egy„háromezerlélekcsatlakozott” ata-
nítványiközösséghez(ApCsel2,41b).
Érdemesakéteseményközöttikü-

lönbségreisgondolni.Mi,evangéliku-
soknagyobbrészbengyakorlóhívő-
kéntlátogatjukezeketazalkalmakat,
Jeruzsálemben pedig a csatlakozók
újakvoltak,megtérőkésbetérők.
ASzentlelketnembirtokolja sem

misszióibizottság,semzsinat,mégaz
evangelizációsésmisszióilelkészsem…
Amennyeifuvallatotmialegedzettebb
lutheránustüdővelsemvagyunkképe-
sekmásokralehelni.Ugyanakkorhasz-
noslehetelgondolkodniazon,hogyaz
elsőnagyLélek-kiáradáselőttmittett
aJézus-hívőkakkoricsapata.
VisszatértekJeruzsálembe,ésafel-

sőszobában,aholmegszálltak,„vala-
mennyienegyszívvelésegylélekkelki-
tartóanvettekrésztazimádkozásban,
azasszonyokkal,Jézusanyjával,Mári-
ával és testvéreivel együtt”. (ApCsel
1,14)EngedelmeskedtekJézusnak,aki
ígybúcsúzotttőlük:„…maradjatoka
városban, amíg fel nem ruháztattok
mennyeierővel.” (Lk24,49)
Mittanulhatunkebből?1.Azegyház,

agyülekezetügyébenhallgatnunkkell
Jézusszavára,éscsakazőszavára.2.En-
gedelmeskednikellazőparancsának:
addignetegyünksemmit(prédikálás,
lelkigondozás, látogatás, diakónia,
misszióistratégia-alkotás,lelkészképzés
stb.),amígmegnemkereszteltetünk
Szentlélekkeléstűzzel.3.Egyházunkta-
nítványikörénekegyszívvelésegylé-
lekkel kitartóan kellene imádkoznia.
Tudjuk, hogy sokan szeretnék a

megújulást,ezértkönyörögnekegyé-
nileg és gyülekezeti imakörökben,
missziói egyesületekben. Az áttörés
mégsemérzékelhető.
Reformátustestvéregyházunkegy-

házijövőképbizottságának vezetője–
hosszú felmérés, útkeresés, straté-
giaalkotásután–eztnyilatkozta:„A
semperreformandavalójábannemar-
rabuzdít,hogyállandóanreformokon

görcsöljünk.Sokkalinkábbarra,hogy
üljünkleJézuslábaihoz,éshallgassuk
őt.ÉshaJézussaljárunk,akkorameg-
újulás a létünkből fakad, hiszen ő
folyamatosanmegújítminket.Ezért
azegyházmegújulásaisvelünkkez-
dődik.”(goo.gl/DDBvJ9)
Úgy látom,hogymegkísértben-

nünketegybizonyosdöntésképtelen-
ség.Szeretnénkazegyházmegújulá-
sát,megerősödését,deazemberifel-
tételteljesítésenéhagondotokoz.
Másodikemeletilakásábólvittük

székébenülveazidősnagymamátle
azudvarra.Ketten fogtuka széket,
óvatosanlépegettünk,hogyleneejt-
sükszegényt.Egyszercsakhirtelen
megragadtaalépcsőházkorlátját.Et-
től a váratlan mozdulattól esett ki
majdnemazülőhelyéről.
Testvérek,haaztszeretnénk,hogy

azÚrvigyen,hordozzonminket,en-
gedjükelakorlátot!
Ajeruzsálemitanítványicsapatpün-

kösdünnepeelőttmárelvesztettesa-
játhitébe,szolgálatábavetettillúzióját.
Nincs az a jó szándék, pénz, terv,
amely segíthetne egyházunkon. (Ez
természetesennemaztjelenti,hogyne
élnénkaSzentlélekáltalmegvilágosított
józan ész kötelezettségével, amikor
tervezünk,szervezünk,átalakítunk,fi-
nanszírozunk.)Olyanjólenne,halélek-
bentérdreesnénk(deakárfizikailagis),
éskitártkarral,szívvel,egyakarattalki-
áltanánkSzentlélekért–bűnöket,kéte-
lyeketelégetőmennyeilángért,áporo-
dott,tisztátalanlevegőtkisöprőviharért!
Higgyük el, nem az Örökkévalón

múlikszemélyesésközösségiéletünk
megújulása!Őakövekbőlistámaszt-
hatfiakatmagának.Akőszívet érző
hússzívvéteremthetiújjá.Anegyedna-
poshalottbanisláttaafeltámadott,ta-
núságtevőLázárt;anyugtalan,kapzsi
Zákeusbanisamajdanimisszionáriust.
Az1981.május27-énelhunytér-

zékeny, törékeny, hívő költőzseni,
PilinszkyJános ígyírterrőlaszere-
tetteljes isteni látásról Átváltozás
címűversében:„Rosszvoltam,steazt
mondtad, jó vagyok. / Csúf, de te
gyönyörűnektaláltál./Végighallgat-
tadmindig,amitmondtam./Halan-
dóbólígylettemhalhatatlan.”
Aprofesszionálisanszervezettésjó

atmoszférájúorosházimisszióinapon
(hiszem: amásik kettőn is) valami
megcsillantebbőlazisteniszeretetből
éshalhatatlanságból.
Egyház,rogate!

Aszerzőegyházunkországosmisszi-
óilelkésze.

f Azegyházkerületekmisszióinap-
járólösszeállításunka8–9.oldalon

Engeddelakorlátot!

Annakidejénrettenetesenszégyell-
temvolna,hakiderül,mamármin-
denaggodalmaskodásnélkülbeme-
remvallani,énbizonymegsirattam
WeynkenvanRenessét.Mindezakkor
történt,amikoraz1950-esévekleg-
végénagyőrigyülekezetifjúságában
egyakkormégegészen ismeretlen
színdarabelőadásárakészültünk.
Misztériumjátéknak nevezte a

szerzőjeadarabot,acímeiselégta-
lányosanhangzott:Kilenckő. Afáj-
dalmasegyháztörténetidokumentu-
mokalapjánírtdarabtörténetesze-
rintanémetalföldiellenreformáció
idejénkiadtákaparancsot:tilosol-
vasni a Szentírást, a Bibliákat be
kellszolgáltatniahatóságoknak.A
város tisztes polgárai engedelmes-
kedtekaparancsnak,beszolgáltatták
atiltottkönyvet.DeAlbahercegpri-
békjei,csahoskutyáiházkutatásokat
szerveztek.Ésapolgármesternevelt
lányánál,egybizonyosWeynkenvan
Renessénélmegtaláltákatiltottkönyv
egypéldányát.Abüntetésnemma-
radtel,azítéletszörnyűéselretten-
tővolt.Aleányt,akinemvolthajlan-
dómegtagadni aBibliát, nemvolt
hajlandó jószántából lemondani e
számáraolydrágakönyvnapiolva-
sásáról,arraítélték,hogyelevenena
városfalbafalazzák.
Ottállalányafalüregében,sahó-

héregyenkénthelyeziahatalmaskö-
veket–kilencdarabot–egymásután
asírbolttálettüregnyílásába.Sada-
rabfolyamánsorramegszólalnakakö-
vek.Azegyikaztsuttogjaalányfülé-
be: „Fiatal vagymég!Vőlegényed is
van!TestedbenhordozodateremtőIs-
tenajándékakénteljövendőgyerme-
keidéletét.”Ésacsábítószóraválaszul
hangzikalányválasza:„Istennekkell
inkább engedelmeskedni, mint az
embereknek.”Megszólalajóságosne-
velőapa,apolgármesterszavávalisaz
egyikkő:„Lányom,elmentazeszed?!
Mineveltünktéged,vigyáztunkrád,
hallgassrám!Mostodavetnédfiatal
életedet–ezért?”„Istennekkellinkább
engedelmeskedni,mintazemberek-
nek.”Megszólalaszerelmesvőlegény,
Jan,azácslegény is,és férfiszívének
mindenbánatávalésszeretetreéhes
szívevallomásávalkönyörögalányhoz:
„Szeretlektéged,szeretszengem,abol-
dogjövőtnedobdel!”„Istennekkell
inkább engedelmeskedni, mint az
embereknek.”Ésvégülmegszólalaha-

lálraítéltlányszíveis.Szavaitazutol-
sókőharsogjael:„Elmentazeszed?
Milyenáldozatez?MilyenIstenez,aki
ilyetkíván?”Mégis:„Istennekkellin-
kábbengedelmeskedni,mintazem-
bereknek.”Helyérekerülakilencedik,
azutolsókőis,ésWeynkenvanRenes-
semártírsorsabeteljesedik.
EztaWeynkentsirattammeg–bár

éppen rám osztotta lelkészünk az
inkvizítorszerepét.Sirattammégis
(titokban) és csodáltam. Micsoda
hitevoltennekaszegényárvapolgár-
lánynak,akiéletétadtaaSzentírásért!
Denemisakönyvért,hanemakönyv
Uráért,Jézusért.MertIstennekenge-
delmeskedettinkább,mintazembe-
reknek.NelegyenmásIstened!
Amisztériumjátékalapjáulszolgá-

lóeseményekutánközelegyévszá-
zaddalfutárokvittékszétaFelvidé-
kenésDunántúlonapecsétesleve-
let.Apozsonyivértörvényszékössze-
ült,smagaelécitáltaazokataprédi-
kátorokat,lelkészeket,oskolameste-
reket, akik abban a hírben álltak,
hogyazúj,amegreformálttanokhir-
detői.Ismétbeindultagépezet.Vol-
tak, akik gyötrődve-harcolva – az
vessenrájukkövetelőször,akibiztos
abban,hogymagaisnemígytettvol-
na– aláírták a kötelezvényt, hogy
megtagadjákhitüket,vagyelhagyják
hazájukat.Éscsaknéhányszortízen
vállaltákazt,amihőssétesziőketa
miszemünkben,smártírráazegy-
háztörténetlapjain:hogygályapadok-
hozodakötözvefogjákéletükhátra-
lévő–mindenbizonnyalrövid,de
szenvedésselteli–idejéttölteni.Is-
tennekkellinkábbengedelmeskedni,
mintazembereknek.
Tudom folytatni a sort. Ismerek

olyanfiatalembert, aki a budapesti
egyetemistamenzántársaigúnyoló-
dópillantásainakkereszttüzébenke-
resztetvetésimádkozikmindenal-
kalommal,amikorasztalhozül.Isme-
rekolyatis,akinemcsatlakozikakar-
riervadászokacsarkodóhordájához,
devagyonát,életétodaszenteliIsten-
nek,azínségetszenvedőfelebarátok
szolgálatára.

Sazembernek,amikorezeketa
példákathallja,vagyilyentestvérek-
keltalálkozik,akkor–talánnemté-
vedek–azazelsőgondolata:desze-
retnékénisilyenlenni!Deszeretném
énisígy,azapostolok,amártírok,a
gályarabprédikátorokhűségévelkö-
vetni Jézust! Szeretnék áldozatot
hozniérte,akimeghaltértem.Dehát
én nem vagyok hős!Mimár csak
ilyenek vagyunk, Jézus is biztosan
megértbennünket.Minemvagyunk
képesek,alkalmasakilyenáldozatho-
zatalra!
Akiígymentegetimagát,azelfe-

ledkezikarról,milyenutatjártakbe
azapostolok,akikhajladozónádszá-
lak voltak, de pünkösdkor oszlo-
pokkátetteőketaSzentlélek.Tanú-
ságtételük így lett „az egy szent,
egyetemesésapostoliegyház”fun-
damentumává.Éppenőkettetteta-
núváazÚristen,akikpontosantud-
ták,mitjelentaz„Istenkegyelméből
vagyok,amivagyok”. (1Kor15,10)
Istenazígéreteknekésazokvaló-

ra váltásának tervszerű lépéseivel
haladelőreútján;ésbizonyosanvég-
hezviszi,amitelhatározott.Errőlta-
núskodtak egykor az apostolok és
mindazok, akik felismerték Isten
cselekvésénekeztarendjét,belsőlo-
gikáját.Ezamireménységünkalap-
jais.Istenígéreteinemüresszavak,
nem olcsó kampányfogások, ame-
lyekkelhatalmánakbiztosításaérde-
kébenrövidtávúsikereketakarelér-
ni.Ígéreteivelminketakarinformál-
niésformálni, hogyidejébenbelás-
suk,javunkravan,haszándékaival
azonosulunk.MertIsten„aztakar-
ja,hogymindenemberüdvözüljön,és
eljussonaz igazságmegismerésére”.
(1Tim2,4)Ezérthirdettetimaisaz
evangéliumot,ésáltalanekünkisad-
jaaSzentlélekajándékát.

g IttzésJános

Imádkozzunk!Urunk,napjainkban
egyházadhajójánakvitorláitnem
dagasztjaaLélekszele.Ezértmi
magunk is gyakran gyengék, el-
esettekésfáradtakvagyunk.Kö-
nyörgünk,szánjmegbennünket,
ésjárjközbenértünkAtyádnál,hi-
szenmegígérted:őadSzentlelket
azoknak,akikkériktőle.Kérünk,
viddtrónusaelékönyörgésünket:
VeniCreatorSpiritus.Ámen.
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Istennekkellinkábbengedelmeskedni
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Avitaéletbevágóanfontos,agondol-
kodó ember elvitathatatlan joga.
Csakezáltallehetügyeket,helyze-
teket,gondolatokat,hitelvekettisz-
tázni. Egyetlen kritikai feltétele a
vitának a kulturáltság, a vitastílus.
Egy nagyon régi vitahelyzetről

vanszóezenamai–pünkösdhétfői
–ünnepnapon.
Úgykezdődött,hogyvoltegy„spi-

rituálisatomrobbanás”.AnázáretiJé-
zusmeghaltakereszten,ésharmad-
naptólkezdveújraésújramegjelent
atanítványaiközöttnegyvennaponát,
hogy felkészítseőketavilágméretű
misszióra.„Tegyetektanítvánnyámin-
dennépet” –hangzottafeltámadott
ésmennybeindulóJézusparancssza-
va(Mt28,16kk.).Aparancslényege:
terjesszétek az evangéliumot, Isten
szereteténekabszolútjóhírét.
Azevangéliumelképesztőengyor-

san,robbanásszerűenterjedt.Elein-
tecsakazsidójellegűcsatornákmű-
ködtek,zsinagógátólzsinagógáig.De
azevangéliumkirobbanó,örökéle-
tetteremtőerejehamarosankitörteb-
bőlaszűköscsatornából.Mintegy
áradvaduzzadófolyam,amelynem
tűriatermészetesgátakat,áttörtaz
evangélium a zsinagógák falain, és
áradnikezdettazűrösészavarosgon-
dolkodásúpogányokfeléis.
Érdekeslennemegismerkedniaz

akkoripogányvilágelképesztőval-
lási,filozófiaikáoszával.Természete-
senelégegypillantástvetnünksaját,
európainakmondottkorunkra,ésbe-
nyomástszerezhetünkerrőlakétség-
beesettzűrzavarról.Példáularómai
szellembeisbelefértvolnaegysza-
kállas,senő,seférfiminőségnélküli
diadalaésközepesértékűdala.Ha
változnak is a formák,a tartalmak
alig-alig.

Abbanazűrzavarbanazevangé-
liumtehátrobbanásszerűenterjedt,
hatásosanáradtapogányokfeléis.A
zsidószármazásútanítványoknem
kiscsoportjábanjelentőszavartoko-
zottezameglepőfordulat,és„akik
Júdeábóljöttekle” (15,1kk.),rátámad-
takazelsőmisszióiútonjáróPálraés
Barnabásra.Ígyolvassuk:„nemkisvi-
szályaésvitája” lettPálnak(ésBar-
nabásnak)velük,úgyhogydöntőbí-
róságravoltszükségazügyben,mert
mindenkifellebbezett.„Azapostolok
ésajeruzsálemivének” lettekadön-
tőbírók.Ígykerültsorazegyházel-
sőzsinatára,aholkizárólagazevan-
géliumterjedésénekésterjesztésének
amódjavoltatéma,ésnemholmiki-
csinyes szabályozási játszma. Ak-
korésottalapvetőfontosságúhitbeli
kérdésrőlvitatkoztak.Miről?
Ennekazelsőzsinatnakizgalmas

témájaezvolt:terjedhet-eazevangé-
liumamózesitörvényekkötelezett-
ségenélkül,vagysem.Éshatalmasvi-
tatámadt.Magunkeléképzelhetjük
ahangzavart,aszellemivitátzsidók
éspogányokviszonyárólaJézusthir-
detőkközött.Végeazelsőmisszióiút-
nak (vö.ApCsel 13–14. fejezete),és
mármenetközbenkirobbantavita.
Az első drámai esemény témánk
összefüggésébenazvolt,amiapizidi-
aiAntiókhiazsinagógájábantörtént.
PálapostolaLéleksegítségévelolyan
hatásfokkalhirdetteaMegfeszítettet,
hogy„akövetkezőszombatonmajd-
nemazegészvárosösszegyűlt,hogy

hallgassaazÚrigéjét” (13,44kk.).S
perszekitörtabotrány,merthogyan
is merészeltek ezek a pogányok a
szentügyközelébejönni?!MajdIkó-
niumban ismét skandalum, és így
tovább,sőtLisztrábanPáltéppeneve-
szélyestémamiattköveztékmeg,és
már„halottnakhitték” (14,19),deőa
gyilkos indulatú ellenség távozása
utánfelálltaföldről,leporoltaaruhá-
ját,ésvisszamentavárosba.Atéma
tehátelemierővelrobbantki:mile-
gyen a pogányokkal? Lehetséges-e
Krisztushoztérniükamózesiceremó-
niákéstörvényeknélkül?
A vita Jeruzsálemben tetőzött.

Összejöttazelsőzsinat,ésbehatóta-
nácskozásrakerültsor.Mintmegszok-
tuk,Pétervoltaszóvivő,akinekdön-
tőszavavoltazelsőgyülekezetközös-
ségében.Nemisazadöntő,hogyő
lenneapogányokapostolasajátval-
lomásaszerint,hanemaz,hogyszent,
istenidöntés:hallaniukkell„apogá-
nyoknak is az evangéliumot”! Az
evangéliumothallvaszükséges,hogy
„higgyenek”! Péter nemhallgatja el,
hogyIstenatanúja:„…Istenbizony-
ságot tett mellettük” (a pogányok
mellett),amikor„nekikismegadtaa
Szentlelket, mint ahogyan nekünk”
(zsidóknak)is,mertaKrisztusbave-
tett„hitáltalnincskülönbség” ember
ésemberközött.
Hátezadöntő!
Ímeahatalmas,egységetteremtő

szentvalóság!Emberésemberközött
anagy,azigaziáthidalás!Népekés
nemzetiségekközöttegységetazÚr
JézusKrisztusbavetetthitteremthet.
Elméletileg. Nincs annál tragiku-
sabbéselszomorítóbb,minthogyép-
pen annak a titokzatos forrásnak,
amelynemmás,mintaKrisztusba
vetett hit, megosztó következmé-

nyelettévezredekenésévszázadokon
keresztül.Ezazigazisátánitrükk.Te-
hetünkvalamitellene?
Csakegyet,deaztnagyonsürgősen

éselemierővel:kérjükaSzentlélektől
aKrisztusbavetetthitet,tisztánésiga-
zán,egyházideformációk,cicomák
nélkül.Mertmindegyapapivagylel-
késziöltözék,astólákszíneésszáma,
tornyok villámhárítós magassága.
Egyetlenegy,amiszámít:aSzentlélek
teremtettehitaKrisztusJézusban.Ez
azigazipünkösd,ésakkorKrisztus-
banegységesekleszünkalegkülönbö-
zőbbformákellenéreis.
Lelkésziszolgálatomsoránegyal-

kalommal megszomorodott szívvel
gyászolófiúksirattákazédesanyjukat.
Kérdésemreelmondták,hogyakoráb-
banelhunytédesapjukhívőkatolikus
volt,édesanyjukpedighasonlóképpen
mélyenhívőevangélikus.Felkaptam
afejem,ésmegkérdeztem:„Ésbéke
volt köztük?” A válasz ennyi volt:
miértnelettvolna,hiszenmindaket-
tenazélőKrisztusbanhittek,csaka
10órásalkalomelőttvasárnaponként
azXutcasarkánegyikükerrement,
amásikukarra.Egyóramúlvamoso-
lyogvatalálkoztak,ésmegosztották
egymással templomi élményeiket.
Olykorpedigegyüttmentekholaz
egyik,holamásiktemplomba.
Mertezműködhetneígyis,aJé-

zusKrisztusbavetetthitáltal!
g RibárJános

Imádkozzunk!SzentlélekÚristen,ké-
rünk,addmegnekünkésbárkinekaz
ÚrJézusKrisztusbavetett,valóságos
egységetteremtő,mindenkülönbséget
áthidalóhitet.Csakteadhatod,eztmi
nemszervezhetjükésnemszerezhet-
jükmeg.Könyörüljrajtunk!Ámen.
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IstennemteszkülönbségetaKrisztusbanhívőkközött
Az ünnep ig éje

b Lehet,hogynemmondjukneki,
decsóváljukafejünket,haúgy
érezzük,alelkésznemkészültaz
igehirdetésre, vagy szavaiban,
gesztusaibannincsfelkészülve
azistentiszteletre.Devajonszó-
vátehetné-ealelkész,haagyü-
lekezetnemkészülazistentisz-
teletre? Szemükre vethetné-e
azistentisztelet-látogatóknaka
készületlenségüket?

Atanítványoknakillikfelkészülniük
azórára.AJézus-tanítványoknakjó
lennefelkészültenmenniazistentisz-
teletre.
Tudom,lehetségesegyszépmagya-

rázatarról,hogyUrunkúgyhívésvár,
amintvagyunk,smégkészületlenül
is elfogad, hisz szeretete túláradó,
megelőlegezőszeretet.Mégis,ajézu-
sipéldázatarróltanúskodik,hogyaki-
rállyal való találkozáson nem lehet
akárhogymegjelenni.Bárameghívó
másnakszólteredetileg,deakitmég-
isbehívtakazutakról,attólisszámon
kérikamenyegzőiruhát.
Valóbanígyvan:Istenelfogadmin-

denkit,akihozzáfordul.Mégakészü-
letlenülelébetoppanónakisörül.De
mi,akikállandómeghívottakvagyunk
avelevalóközvetlentalálkozásra,hi-
szenbeszélniakarvelünk,hiszenasz-
talához invitál, nem tehetjük meg,
hogykészületlenülérkezzünk.
Hogylehetfelkészültazember?Bi-

zonyáranincsmindenkire érvényes
szabály.Személyeválogatja,hogyki
hogykészülegy-egytalálkozásra,ese-
ményre,beszélgetésre.Igazezazisten-

tiszteletreis.Mégisvannéhányténye-
ző,amelyalkattól,kegyességiiránytól,
„lelkivérmérséklettől”,tradíciótólfüg-
getlenülmindenkiszámáraadott,és
segítségetjelent.
Azelsőazidővelvalógazdálkodás.

Hanincsidő,scsakazutolsó(utá-
ni)pillanatban„esünkbe”atemp-
lomba,akkorelmaradaráhangoló-
dásfolyamata.Nemsokidőkell.Csu-
pánnéhányperc.Csaköt-tízperccel
előbbkellelindulni,sakkornemcsak
atestünk,dealelkünkismegérkezik.
Mertvalljukmegőszintén:avilágés
egyéniéletünkzajábólmegérkezve
mégkellegypárperc,amígalelkünk
isutolérminket.
Amásodiksegítségacsend.Isten-

tiszteletutánvanalkalom(vagylegyen
ráalkalom!)megbeszélniatestvérek-
kelazeseményeket,azt,amifontos,
amiérdekel,információkatcserélni,
örülniegymásnak.Az istentisztelet
előttszükségvancsendre.Segítsük
egymástezzel!Neváljékzsibongóvá
atemplom,azimádságháza.
Aharmadik–stalánlegfontosabb

–segítségpedigazimádság.Néhány
nemzedékkel ezelőtt még hittan-
órán,konfirmációióránmegtanultak
a fiatalok jó néhány, istentisztelet
előttiésutániimádságot.Amikoraz-
utánmegérkeztekatemplomba,be-
léptekapadba,smielőtthelyetfog-
laltakvolna,elmondtákezekegyikét.
Emlékezetesvoltszámomra,ami-

koregyfrissengyülekezetünkbebeté-
rőtestvérugyanezekkelagesztusok-
kaltöltötteazérkezésperceit.Belépett,
mormolt valamit, helyet foglalt. S
amikorkérdeztem,mitszokottilyen-
korimádkozni,elcsodálkozott.Őnem

mondsemmit,csakazthitte,hogyez
olyanszokás,amelyetutánoznikell.Ez
utánazesetutánhetekigszívügyem
voltakkorigyülekezetemben,hogyta-
nítsamazembereketazistentisztelet
előttiimádkozásra.Mertnembiztos,
hogy csak az újonnan érkező hitte,
hogyezvalamivarázsszokás…
Örülök, amikor bárki arról vall,

hogysajátszavaivalszokottimádkoz-
ni–bárcsakígylennénekminéltöb-
ben!Dejótudni,hogyamikorkülső
segítségkellazelőkészületre,akkor
csakfelkellütnünkazamúgyiske-
zünkügyébenlévőénekeskönyvet,és
azimádságosrészmásodikfejezeté-
ben(685.o.)megtaláljukazistentisz-
telettelkapcsolatosimádságokat.
Ezekközöttottvanamárelőzőes-

téreszólóimádság,amelyígykezdő-
dik:„Holnapvasárnaplesz.Atena-
pod ez, Uram, de nekünk adtad,
hogymegpihenjünknálad.”Akiezt
márszombatesteígytudjakezdeni
sazegészittkövetkezőkönyörgést
végigmondani, annak más lesz a
„hétvégéje”, ésmás lesz a hét első
napja:vasárnap.Ezazimádságnem
csakönmagunkfelkészítése,hanem
könyörgés azokért, akik vasárnap
azÚrszolgálatábanelénkállnak.
Avasárnapimádságakövetkezik

azénekeskönyvkövetkezőlapján.Lé-
nyegretörőimádságaráhangolódás-
hoz.Mindenmondatahangsúlyos,
önállóanismegáll.Majdakövetke-
zőcímnélegyetlenmondatbansűrű-
södikazistentiszteletelőttiimádság:
„Uram, nyisd meg fülemet, hogy
halljak,mint a tanítványok.Nyisd
megajkamat,hogyhirdessematedi-
cséretedet.” Ősi imádságtöredékek

rejtőznekebbenakétmondatban,
amiegybenaztisjelenti,hogyami-
korcsöndben,egyedülimádkozzuk,
akkorisközösségtagjaikénttesszük,
hiszenottvannakmindazok,akikév-
ezredeken át hasonlóan kezdték a
nagytalálkozástazÚrral.
Eztazegyetlenmondatothasznál-

hatjuk mintaként saját megfogal-
mazásunkkiindulópontjául,demeg
istanulhatjukkönyvnélkül,hogy„sa-
játunkká”váljék.
Mikoragyülekezettagjaikészülnek

azistentiszteletelőttipercekben,ak-
korjótudni,hogyasekrestyében,alel-
készihivatalbanvagyegyarramegfe-
lelőhelyenalelkészisimádkozvaké-
szülaszolgálatra.Errőlolvashattukro-
vatunkbanhúsvételőttFehérKároly
nagyszerűírását,amelyelénktártaa
sekrestyeimádságcsodáit.
Bárholésbárkirészérőlhangzikaz

istentiszteletrefelkészítőimádság,lé-
nyegeszerintmindigegyésugyan-
az:könyörgésaSzentlélekért.Hiszen
őtudegyedülúgyátformálni,hogy
igehallgató, a szentség után vágyó
embereklegyünk.Ésőtudjaegyedül
élővétenniazigét,őtudjaszámunk-
raisvalósággátenniazinkarnáció
(testetöltés)csodáját:hogyakenyér-
benésborbanKrisztustestétésvé-
rétvehessükmagunkhoz.Jöjj,terem-
tőSzentlélek!Ezalegrövidebbimád-
ság–istentiszteletelőttis.
g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Imádságistentiszteletelőtt

MindenhatóIstenünk!Szívedszere-
teténeklobogásávaladtadSzentlel-
kedetegykoratanítványoknak.Bi-
zalommal kérünk, add nekünk is
magadatLelkedáltal!Teremtőerőd
hívtaéletrepünkösdkorazegyházat.
Kérünk, érints meg és formálj át
minket is újjáteremtő Lelkeddel,
hogyimádkozhassunkazért,amire
indítasz!
VigasztalóSzentlélek!Azelsőidők

kegyelmi ajándékait várjuk tőled.
Mikéntatanítványokakkorújbólfel-
ismertékésmegszerettékJézust,és
olthatatlanlángralobbanthitük,ké-
rünk,haddgyúljonamiszívünkben
isszeretetmegváltóUrunkiránt!
Pártfogó Lélek! Állj mellénk, és

újítsd,erősítsdmegellobbanó,tisza-
virág-életűhitünket!
Hatalomnak Lelke! Istápold ha-

zánkat, kormányozd vezetőinket!
Haddkapjunkmindnyájanszemélye-
sentőledvezetést,hogyszemélyesen
ismerhessünktéged!Jöjjhozzánk,és
akkorebbenabékétlenvilágbanis
békességretalálunk.
SzentségnekLelke!Juttasdeszünk-

beigédet,hogymegneszomorítsunk
téged. Tanácsold gyülekezeteidet,
újítsdmegkeresztyénségünket.
Kijelentés Lelke! Hozd bűnein-

ketvilágosságra,ésadjbátorságota
megtérésre.Figyelmeztessbennün-
ket,lábunknehogyrosszútratérjen,
hanemmegtaláljaazutatasegítsé-
günkrevárókhoz!Minketisvigaszod
segít a holnapok felé, szereteted
nyelve mindnyájunk számára ért-
hető.Add,hogyazokanagytetteid,
amelyeket velünk teszel, tovább-
áradjanaktanúságulmásokfelé!
Szeretet Lelke! Segíts felismer-

nünkazidőkjeleit!Vigyélminketab-
baanyárba,aholazesőbeborultés
anapfényesfesztiválokisarraemlé-
keztetnekbennünket,hogyazegy-
korelesettJeruzsálemhelyettIsten
ad a neki engedelmeseknek örök
örvendezésseltelimennyeiJeruzsá-
lemet!
Élet Lelke! Ajándékaidat ránk

árasztva munkáld, tartsd életben
lelkünk gyümölcseit, hogy szent
örömmeltérjünkvisszaAtyánkhoz.
Hallgassmegminket, Istenünk,

szentFiadért,JézusKrisztusért,akit
ÚrráésKrisztussátettél,akiveledés
aSzentlélekkelIsten,élésuralkodik
mindörökkön-örökké.Ámen.

Oratio
œcumenica

ré g i-ú j Liturg iKuS
SAroK

„MielőttazemberaSzentlélekbiro-
dalmábanújteremtéskéntmegújul-
na,semmitsemcselekszikésfárado-
zikazért,amivelmagáterreameg-
újulásrafelkészíthetné,továbbáújjá-
teremtvesemteszsemmit,snemfá-
radozik azért, hogy ebben az or-
szágban megmaradhasson, hanem
mindkettőt a Szentlélek cselekszi
benne.Igen,önnönerőnknélkülte-
remt bennünket újjá, s ugyanígy
tartja meg az újjászületetteket is,
amintJakabmondja:»Azőakarata
szültminketújjáazigazságigéjeál-
tal,hogymiteremtésénekmintegya
zsengéilegyünk.«(Jak1,18)Azújte-
remtésrőlszóltehát.”
d LutherMárton: Aszolgaiakarat
(JakabnéCsizmaziaEszter,Weltler
Ödön,WeltlerSándorfordítása)
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MeglepveolvasomaMagyarNem-
zet hasábjain,hogy„rengetegenáll-
takkiazakácésapálinkafőzésmel-
lett”.FazekasSándor vidékfejleszté-
siminiszterpedigegysajtótájékoz-
tatónarrólnyilatkozott,hogytöbb
tízezrenírtákaláaFideszáltalindí-
totton-lineívet,melyaszabadpálin-
kafőzés,amagyarföldésaközben
hungarikummáavanzsáltakácmeg-
védéséttűztekicélul.Tetteeztazért,
mertazEurópaiBizottságaszabad
pálinkafőzésügyébenmegkezdtea
kötelezettségszegésieljárást,ésvita
vanazakácsorsátilletőenis.
Haegy-kétévtizeddelezelőttva-

laki azt mondja nekem, hogy az
akácfa sorsa politikai kulcskérdés
leszazEurópaiBizottságasztalánés
akut kampánytéma Magyarorszá-
gon, akkor megkérdeztem volna,
hogyeztviccnekszánta-e,mertha
komolyanmondta,akkorelmeorvo-
si esettel állunk szemben, amelyet
sürgősenkezeltetnikell.
Adologazonbanmáraúgyfest,

hogy nekem kell beismernem fájó
szívvel,kicsitszégyenkezve:feltéte-
lesmódbanmegfogalmazottkétke-
désemtévedésvolt.Mert„akácosút”
ide-oda, ebben a mindenről gon-
doskodó, mindent kódolni, szabá-
lyozni,mederbeterelniakaróössz-
európaiközjátékbanbizonyazakác
semkerülhetteelazEU-bürokraták
mindenrekiterjedőfigyelmét.
Ahogynaprólnapralátjukésta-

pasztaljuk,mindenmásügyésköz-
ügy jól megoldódott, s mi vala-
mennyien szinte tökéletes „ígéret
földjén”élünk–ésíme,néhánymás
apróságmelletteljöttazakácórájais,
mintazunióegyiklegégetőbb,leg-
fontosabb,megoldásraváróproblé-

mája. Igazából ez nem is csupán
politikai kérdés, gazdaságpolitikai
adok-kapok huzavona, hanem az
összeurópaijóléttel,közbiztonsággal,
környezetbarátsággalésanagy,bol-
dog,közöseurópaijövővelösszefüg-
gőlétkérdés.Mindezpedigkizárólag,
akáratöbbi,csakisjólétünket,kom-
fortérzetünket,mennyeiboldogsá-
gunkatkívánjaszolgálni.
Valahogyeltudomképzelni,ahogy

aJura,azAlpokkétezerméterénélő
franciaállattenyésztő,afinnfarmer
ottamessziészakon,aJeges-tenge-
renhalászgatóeszkimó,akiinkább
csakhallomásból és fényképről is-
merhetiazakácot,mostmegnyugod-
hat,ésboldog,hogyvégreazEUasz-
talánavárvavártakáckérdés.Szív-
repesvevárják,amintabizottságok,
albizottságok,albizottságokalbizott-
ságairögvestmegoldjákakérdést,ne-
hogyezazártó,invazív,igenmegma-
gyarosítottnövényaJeges-tengerig
ellepjekontinensünket.
Merthavalakinemtudná,azakác

(Robiniapseudoacacia)nemeurópai
származású, nem őshonos. Észak-
Amerikából érkezett, ahol a föld
akácfaállományánaklegnagyobbré-
szeegészennapjainkigtalálható.Eu-
rópábana17.századelejénkezdettte-
ret nyerni, elsősorban Közép-Né-
metországban.Magyarországonfő-
lega18.századbanterjedtelaDuna–
TiszaközénTessedikSámuel evangé-
likuslelkészmunkásságánakköszön-
hetően,anagyAlföld-fásításiprogram
keretében.Napjainkbanazeurópai
akácfaésösszefüggőakácerdőállo-
mányának talán több mint ötven

százalékaMagyarországközigazga-
tásihatárainbelülvan.ÍgylettMa-
gyarországEurópalegnagyobbakác-
fa-ésakácméztermelője,sokszázezer
ember megélhetését és sok millió
fogyasztóörömétbiztosítva.
Mitadavéletlen–mertsenkisem

feltételezittszándékosságot,rossz-
indulatot –, felvilágosult és szak-
avatottbrüsszelibürokratákszigorú
akácirtást javasoltak egy újonnan
benyújtott törvénytervezetben.Ki-
mondtákanagyigazságot:Európá-
banmegkellgátolniazidegenözön-
fajokelterjedését,ígykikellirtaniaz
akácerdőket is, mert – mint ők
mondják–veszélyeztetikazőshonos
fa-,növény-ésállatfajtáktermésze-
teséletterét.Rosszhatássalvannak
a biodiverzitásra, és félő, hogy a
bükkel,kocsányostölggyel,jávorfá-
valegyüttvisszaszorulagyöngyvirág,
kipusztulnakaszarvasbogarak,ésel-
repülakakukk,aharkály…
Kedvesolvasóim,énmégismin-

dentiltakozás,ellenállás,morgoló-
dásellenérelátomazalagútvégén
afényt,ajószándékot,sőtanagy
brüsszeliszemlélet-ésparadigma-
váltást.
EddigEurópánkbanmindent,ami

más,amiidegenszerű,amiújésme-
redek, illett befogadni, elfogadni,
sőtszeretni.Illettakkoris,haazaz
idegen a miénket semmibe vette,
vagyzsigerbőlelutasította,mertne-
ki–minttudta–vannakjogai,kö-
telezettségeirőlpedigakutyasemtá-
jékoztatta. Tolerálni, sőt szeretni
próbáltuk a furcsaságokat, a szo-
katlanulújat,mertmondogattákis

nekünk,hogyprogresszívésnyitott
emberkéntilliklátnunk,hogyaper-
verzésocsmánynormális,azőrült-
ségönkifejezés,ahülyeségéletszem-
lélet,azostobaságsajátoséletcél,a
nyájszellempedigveretesdemokrá-
cia.Smindeztszükségesvallaniés
vállalni,mertezígyPC(politically
correct), ésígyvagyunkeurópaiak,
nemholmibarbárok.Mindenment
ezenazúton,mindentelfogadtunkés
befogadtunk,ami invazívésözön-
más, és főleg nem őshonos, nem
megszokott,nemhagyományosvolt.
Mostellenbenhirtelenúgynézki,

hogymindenavisszájára–fejjelle-
felé–fordult.Nekemezenyhéntu-
dathasadásos változásnak tűnik.
Most az őshonos, a tradicionális
dolgaink védelme került előtérbe.
Őshonosállatainkat,növényeinket,
természetes élőhelyeiket kezdtük
megvédenimindenidegen,újinva-
zív növényi, állati terjeszkedéssel
szemben.
Őszinténörülökannak,hogyaz

értünkfáradozóbrüsszeliatyafiakbe-
csülnikezdtékazőshonosértékeita
vén kontinensnek. Természetesen
számomramégnyitottkérdés,hogy
mettőlmeddigőshonosvalami–így
anégyszázéveittélőakácis–,defél-
temakukoricát,akrumplit,arepcét,
sőtasokgénmódosítottidegenésúj
fajtátis,belegondolván,hogymilyen
sorsvárezekremintpotenciáliside-
genözönfajokra.
Shamagondjukvanabrüsszeli

döntéshozóknakazőshonosnövé-
nyekre,állatokra,holnaptalán–be-
tartvaa teremtésvagyazevolúció

időiségét–sorrakerülhetazittélő
őshonosemberis.Mondjuk,példá-
ulazanegyvenmillió,nyelvi,nemzeti
kisebbségben élő őshonos európai
polgár,akineklétét,természetesélő-
helyétbizonysokhelyenveszélyez-
tetik az idegen özönfajták. Talán
akikígyszívükönviselikazőshonos
növények,állatoksorsát,holnaptör-
vénytmernekalkotniőshonosem-
bertársaik életének, életkörülmé-
nyeinekjavításárais,nemhárítvael
afelelőséget,acselekvéstazértazúj
ésszebbEurópáért,aholharmóniá-
banegyüttélazőshonosvagyazide-
genanélkül,hogyezazegyikvagya
másikkáráratörténne.
Énhiszekabban,hogylehet–és

óvatosan,deőshonosoptimistama-
radok.

Őshonosoptimizmus é gtájoLó

AdorjániDezsőZoltánpüspök
RomániaiEvangélikus-Lutheránus

Egyház

b Védnökeivel kibővülve tartotta
május28-iülésétaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházReformá-
cióiEmlékbizottsága.Azészaki
kerületpüspökihivatalábanzaj-
lottmegbeszéléslegfőbbesemé-
nyekéntabizottság–azegyütt-
működésimegállapodásaláírásá-
val–immárhivatalosaniscsatla-
kozottarefo500 hálózathoz.

AzülésFabinyTamás áhítatávalkez-
dődött.Apüspökmegemlékezettates-
tületmájus22-ánelhunytvédnökéről,
PolgárRózsáról,HarmatiBélánéról.
A ma már öt kontinenst átfogó,

többmintszázhúsztagotszámlálóre-
fo500 hálózatotavezetője,HermanJ.
Selderhuisprofesszormutattabe.Are-
formáció kezdetének 2017-es ötszá-
zadikévfordulójárakészülő,hollandala-
pításúnemzetköziszervezetheztarto-
zókegymássalkommunikálvaötleteket
meríthetnek,vagyéppenösszefoghat-
nakatervekmegvalósításaérdekében.
Azegyháziturisztikaipályázatjelen-

legiállásárólKocsisIstván, egyházunk
pályázati referense számolt be. Az
evangélikusreformációiemlékútrakö-
zel1,86milliárdforintpályázatiforrás
ígérkezik.Aprojektmárkétrégióban

lépettamegvalósulásszakaszába.(Pá-
pánelkészültegyturisztikaiközpont,
Nagyvelegenpedigfelújítottákatemp-
lomot,ésszálláshelyeketépítettek.)
Azállamireformációiemlékbizott-

ságmegalakulásárólésműködéséről
ifj.HafenscherKároly, abizottságmi-
niszteribiztosa,egyházunkzsinatá-
naklelkészielnökeadotttájékozta-
tást.Mintmondta,megválasztották
atestületmunkacsoportjainaktagja-
it,ésamunkacsoportokhamarosan
megiskezdikaműködést.Evangé-
likusrészrőlakulturálismunkacso-
porttagjaiközéválasztottákKovács
Eleonórát, aMagyarországiEvangé-
likusEgyházGyűjteményiTanácsának
elnökét, Zászkaliczky Zsuzsannát,
az Evangélikus Országos Múzeum
(EOM)tudományosmunkatársátés
BenczeAndrás püspökhelyettest.A
tudományosmunkacsoportbaCsep-
regiZoltán professzort,hittudományi
egyetemünkegyháztörténetitanszé-
kének vezetőjéthívtákmeg;Prőhle
Gergely országosfelügyelőtésFábri
György északiegyházkerületifelügye-
lőtpedigastratégiaimunkacsoport-
ba. (A projekttervezéseken túl ez
utóbbifoglalkozikmajdahatárontúli
magyarsággalis.)Avallásközimun-
kacsoportevangélikustagjaMester-
házyBalázs lelkészlett.
A lezárult egyházzenei pályáza-

tokkalkapcsolatosteendőketBence
Gábor, aKántorképzőIntézetigazga-
tójaismertette,ésbeszámoltakiadás-
ravárókorálelőjáték-gyűjteményrőlis.
AzEvangélikusBudapest címűki-

advánnyalkapcsolatoskoncepciókat
Kertész Botond, az EOM tudomá-
nyosmunkatársavázolta.
ALuther-könyvsorozatkövetkező

köteteinek várható megjelenéséről
KendehK.Péter, aLutherKiadóigaz-
gatójatájékoztattaareformációiem-
lékbizottságot.

g BallaMária

Hálózatban

Dr.KorányiAndrásnak, azsinatteo-
lógiaibizottságaelnökénekigeiút-
mutatása indította reggel az ülést.
Azérdemimunkaelejénazorszá-

gosirodagazdaságiosztályánakve-
zetője,CsorbaGábor ismertetteegy-
házunk2013. évi gazdálkodását.A
beszámolórólegyfüggetlenkönyv-
vizsgálói jelentés megállapította,
hogymegbízhatóésvalósképetadaz
evangélikusegyházdecember31-én
fennálltvagyoniéspénzügyihelyze-
téről.(Apénzügyibeszámolótmint-
egy 22 milliárd 924 millió forint
mérlegfőösszeggel,mintegy39mil-
lióforintpozitíveredménnyelelfo-
gadtaazsinat.)
A továbbiakban a küldöttek ti-

zenhárombizottságjelentéséthallgat-
tákmeg,majd–atavalyelfogadott
munkamódszeralapján–vitanélkül
határoztakazelfogadásukról.
Atörvény-előkészítőbizottságelő-

terjesztéstkészítettazokrólatörvény-
módosításokról,amelyeketagrémium-
nakazőszfolyamánkellenetárgyalnia.
Ilyen–egyebekmellett–azegyház-
községipresitériumokzártvagynyitott
ülésezésénekkérdése,agyülekezetilel-
készésmásodlelkészszavazatijogaaz
egyházmegyei közgyűlésben, a zsi-
natielnökségésazsinatitanácshatás-
körénekújraszabályozása.

A gazdasági bizottság azt kérte,
hogy–ahatékonyabbmunkavégzés
érdekében – törvénymódosítással
tegyéklehetővéabizottságlétszámá-
naknövelését.Eztajavaslatotakül-
döttek magukévá tették és támo-
gatták.Ahitoktatáshozkapcsolódó-
anisszükségvolttörvénymódosítás-
ra,hogyegyházitörvényeinkakövet-
kező tanévtől a mai realitásoknak
megfelelőenszabályozzákahitokta-
tásimunkát,illetvehogyfebruárban
lehetővéváljonatervezettnéltöbb–
országosegyházimegbízássaldolgo-
zó–hitoktatószolgálatbaállítása.A
törvénymódosítástazsinat–élénk
vitátkövetően–elfogadta.
A médiaintegráció kérdése már

szerepeltnapirendenazelőzőülés-
szakon,deazsinatakkor–azanyag
előkészítetlenségemiatt–nemfo-
gadta el. Most dr. Fabiny Tamás
püspökelőterjesztésébentárgyalták
újraakérdést.Azelőterjesztéssze-
rint egyházunk médiamunkájának
gyökeresátszervezésétabővülőfel-
adatkör, az áttekinthetetlen mun-
kajogi gyakorlat és az evangélikus
egyház sajtómunkájának profilbő-
vüléseindokolja.Azintegrációvalre-
ménységszerintáttekinthetőbbévál-
hatnakazanyagiak,anapimunkaso-
ránszervezettebblehetahumánerő-

forrás,illetveazeszközhasználatko-
ordinálása.
Azújkonstrukciószerintazegy-

házinformációsésmédiatevékeny-
ségeaLutherKiadókereteinbelül
folyna.Hetilapunkkiadásamellettaz
információsközpontfeladatalenne
azevangélikushonlapműködtetése,
valamintarádió-éstelevízióműsor-
szolgáltatás,műsorkészítésbiztosí-
tása.Azújintézményheztelepítenék
továbbáasajtómenedzselést,továb-
báamarketing-ésPR-tevékenységet
is.Ehhezazintegrációhozazonban
szinténajelenlegi–vonatkozó–tör-
vénymódosításáravoltszükség.A
módosításhozazsinatnagytöbbség-
gelhozzájárult.
Amisszióimunkaágátszervezésé-

rőlésmegújításárólkezdettelvivi-
tasemvoltelőzményeknélküliazsi-
natban. Az aktuális népszámlálási
adatoktükrébenameglévőgyüleke-
zetekerősítésemellettaperifériánlé-
vőkmegszólítása,illetőlegújgyüle-
kezetekszületésénekelősegítéseacél.
Azelőterjesztéshezkiegészítéstfűzött
azsinatteológiaibizottsága.
Krámer György országos iroda-

igazgató arrahívta fel a figyelmet,
hogyazországospresbitérium(OP)
május8-ánhatározottagyülekezeti
és missziói osztály létrehozásáról,
amely–azországosirodastruktúrá-
jánakmódosításával–többmunka-
ág feladatát ötvözné. Mivel a két
koncepció nem teljesen áll össz-
hangban,ezértazirodaigazgatókér-
te,hogyamisszióimunkaágátszer-
vezésévelkapcsolatbanmeghozandó
döntéseknél a zsinat vegye figye-
lembeazOP-határozatbólkikövet-
keztethetőszempontokatis.
Atizedikzsinathatodikülésszaka

AbaffyZoltánnak, azsinatnemlel-
készielnökénekzárszavávalfejeztebe
munkáját.

g KissMiklós

Sűrűnapirenddelülésezettazsinat
b Nagymunka,sokkérdéstérintőülésszakvártazelmúltpéntekenegy-
házunktörvényhozótestületére.Atizedikzsinathatodikülésszakán
egyházunktavalyigazdálkodásánakmegvitatásamelletttizenhárom
jelentésmeghallgatása,többtörvénymódosítás,amédiaintegráció
ügye,valamintamisszióimunkaágátszervezésével,megújításávalkap-
csolatoselvivitakerültagrémiumelé.ABudapest-FasoriEvangé-
likus Gimnázium dísztermében megtartott tanácskozáson részt
vettHolgerMilkau, azOlaszországiEvangélikusEgyházzsinatának
leköszönőelnökeis,akiIstenáldásátkívántaatörvényalkotómun-
kára. Zsinatunk határozatban nyilvánította ki: támogatja, hogy
2015-benBudapestentartsatalálkozójátazEurópaiProtestánsEgy-
házakZsinata.

Azemlékbizottságelnöke,FabinyTamás
ésarefo500szervezetvezetője,Herman
J.Selderhuisírtaaláamegállapodást
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Ezenapéntekenabudapestimecset-
benarrólszólta„beszéd”,hogyaval-
láshoz háromféleképpen lehet vi-
szonyulni.Van,akimegfogadjaajó
tanácsokat,éspróbálhelyesencse-
lekedni.Másokmeghallgatjákugyan,
denemváltoztatnakcselekedeteiken.
Ésvégülaharmadikcsoporthoztar-
tozókmégmegisindokoljákrestsé-
güket,mondván:miértböjtöljek–
mássemteszi;miértnelopjak–más
islop…Afeltámadásnapjánazonban
egyenként kell megállnunk Isten
előtt…–hangzikaKorántanítása.
A beszéd összefoglalása után –

mintegy annak folytatásaként – a
bűnbocsánatraterelődöttaszó.Gyil-
kosságesetén,haszándékosvolt,a
vallásitörvényekszerintkivégzésa
büntetés.Hanemazvolt,akkorazál-
dozathozzátartozóikártérítésselis
megelégedhetnek.Hakétségmerül
felazelkövetőszemélyérevonatko-
zóan,akkornemszabadabüntetést
végrehajtani.
Aziszlámbanazimánakismeg-

vannakamagaelőírásai.Akötelező
elemeketnemlehetkihagynibelőle,
különbenazimanemérvényes.Avé-
gén–ahitvallásután–egyénifo-
hászkodásra is van lehetőség. Az
imában egyébiránt az iszlámnak
mindazötpilléremegtalálható:ahit-
vallás Istenrőlésküldöttéről;maga
azima; aböjt –hiszenközbennem
szabadenni,inni,mássalbeszélni–
;azadakozás azzal,hogyazimádko-
zó Istennek ajánlja az idejét; és –
mintegyzarándoklat –aMekkafe-
léfordulás.
Azimaelőttikéz-ésarcmosásem-

beriésszelisérthető,deneakarjunk
mindenttudni.Azisérthető,hogyelöl
imádkoznakaférfiak,éshátulanők–
fordítva elvonnák a férfiak figyel-
mét… Mindenesetre feltűnt, hogy
szeptemberilátogatásunkhozképest
jóvaltöbbenvoltakepéntekialkalmon,
noha – mint vendéglátónk megje-
gyezte–aregisztrálttagokvalójában
sokkalkevesebbenvannak.
Arraakérdésre,hogyegységes-e

az iszlám, vagy sem, SulokZoltán
Szabolcselmondta,hogyahittételek
tekintetében egységes: nem lehet
hozzátenni,éselvennisemlehetbe-
lőle.Ezugyannemegészenérvényes
a síitákra, de Magyarországon –
szervezetileg – csak az iszlám fő
ága,aszunnitavanjelen.Amígahit-
tételek szintjén egység van, addig
központilag strukturált szervezet-
nekőknemlátjákaszükségességét.
Azemlítettötpillérmindkétágnál
megvan,asíitáknálazonbanMekkán
kívülmégaMohamedunokatestvé-
rével,Alivalkapcsolatosszenthelyek
iszarándokhelyek,például(Bagdad-
tóldélre)Kerbelais.

Szunnitavéleményszerintaveze-
tővéváláskétfeltételeazalkalmas-
ságésaközösségáltalielfogadás.Mo-
hamedtanításaszerintugyanis:„Akit
nemviszelőreacselekedete,azta
származásasemfogjaelőrevinni.”
Ami a híres jogi iskolákat illeti,

Mohamed idején egy volt, később
húsznál is több,máraviszontcsak
négymaradt.Nincskönnyűdolguk,
hiszenvanakinyilatkoztatott(saria),
és van az alkalmazott vagy szár-
maztatott (fikh) vallásjog.Lássunk
egy-kéttipikusjogiesetet:azutazó-
naknemkellböjtölnie–dekiazuta-
zó? Ha bizonyos távolságot már
megtett,vagyafalujánkívülmáran-
nakszámít?Vagy:imádkoznicsaka
tisztaságállapotábanlehet,devan-
nakolyanesemények,amelyekegyes
véleményekszerintérvénytelenítika
vallási tisztaságot, mások szerint
azonbannem.Aziszlámjogeleinte
rugalmas volt, majd Bagdadnak a
mongolok(tatárok)általtörténtel-
foglalása (1258) után megmereve-
dett;mavalamennyireismétlazul.
Ami a magyarországi tanítók,

imámok,sejkekkiválasztásátilleti,ez
pályázat alapján történik: hit, tu-
dás,viselkedés,illetőlegerkölcsitar-
tás szempontjai alapján. Fontos,
hogyazaspiránsnelegyenegyetlen
vallásjogi iskola elkötelezettje sem
ott,aholahívekközöttmindegyik-
nekakövetőimegtalálhatók.Ésne
akarjonúgyviselkedni,minthamusz-
lim országban működne. (Ebben
maximálisanegyetérthetünk.)
Ahétvégivallásoktatásonjelenleg

nagyjábólkétszázgyerekveszrészt,
hét-éstizenhatéveskorközöttiek.
AMagyarországiMuszlimokEgyhá-
zánakBudapestenmégaVIII.kerü-
letben,vidékenSzegeden,Pécsenés
Salgótarjánbanvannakmecsetei,il-
letveimatermei,Debrecenbenpedig
– egyelőre – egy tornateremben
jönnekösszeahívek.
Vendéglátóink szerint egyetlen

Korán-fordítássemigazánjó,bárele-
venemislehettökéletes.Nemelég
ugyanis csak lefordítani a Korán
szavait,ajómunkáhozatafszírokat
(magyarázat, exegézis) is ismerni
kell,ésazóriásianyag.
Jóvoltelsőkézből információkat

szerezni,összehasonlítaniamásoktól
–legutóbbpéldáulMaróthMiklóstól
(EvangélikusÉlet, 2014/19.,6.o.)–hal-
lottakkal. Bár hitbeli kérdésekben
nemigazánlehetségesaközeledés,de
a mindennapi életben, munkában
mindkétrészrőltörekednikellrá.

Aszerzőhabilitáltegyetemidocens,
azEvangélikusHittudományiEgye-
temVallás-ésTársadalomtudományi
Tanszékének vezetője. Az írás bő-
vebbenaMEÖThonlapjánolvasha-
tó:meot.hu.

Egyenkéntkell
megállnunkIstenelőtt

Látogatás
aMagyarországiMuszlimokEgyházánál

b AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)Valláskö-
ziésDialógusBizottságánaktagjaimájus16-ánlátogatásttettekaMa-
gyarországiMuszlimokEgyházánál(MME).Jelenvoltakapénteki
imán,ésbeszélgetéstfolytattakSulokZoltánSzabolcs elnökkelésmun-
katársaival,SeftaNacerrel, atanácsadótestülettagjávalésBishrAb-
dulfatahhal, avezetőségtagjával.Abizottságelnökekéntesorokíró-
ja–aMEÖTfőtitkárával,dr.FischlVilmos evangélikuslelkésszel–
múltévszeptemberébenmárjártamuszlimokközeliközpontjában,
SulokZoltánSzabolcspedignovemberbenvettrésztaMEÖT-benazon
akonferencián,amelyenaszabadvallásgyakorlásegyikelsődokumen-
tumának,amilánóiediktumnak azezerhétszázévesjubileumátün-
nepeltük.

„Ételtazéhezőknek,otthontazott-
hontalanoknak,esélytazesélytele-
neknek” – szól a szervezet jézusi
irányadásra építő szlogenje, és a
2013. év számos sikeres projektje
hitelesítiezt.Azelőzőévbennagyki-
hívástjelentettaMÖSszámáraater-
mészetikatasztrófákkárosultjainak

megsegítése,aviharkárok,abelvízés
adunaiárvízpusztításánakellensú-
lyozása–kezdtebeszámolójátazel-
nök-igazgató.Nemkellazonbanter-
mészeti katasztrófa ahhoz, hogy a
szervezetsegítségetnyújtson,asze-
génységelleniküzdelemazév365
napjánhivatásaaMÖSmunkatársa-
inak–hangsúlyozta.
Az Ökumenikus Segélyszervezet

rendkívül határozott értékekkel és
működési elvekkel bír. Fontosnak
tartjaazadottigényekhezlegjobban
illeszkedőmunkamódszeralkalmazá-
sát,sezértasegélyezésbenisazérték-
alapúszociálpolitikárakellhelyeznia
súlyt–jelentettekiLehelLászló.A
MÖSeterületenateljesreintegráció
ésatársadalombatörténővisszaillesz-
kedés,azönállómegélhetésképessé-
génekelérésemellettteszileavoksát.
Akonzervatívszociálpolitikaiér-

tékekgyakorlatbaültetésénekmo-
dellprogramjakéntazelnök-igazga-
tóaszervezetkastélyosdombóirein-
tegrációsközpontjátemlítette,amely
a lakhatás mellett mezőgazdasági
képzésekkel,illetveazújrakezdéshez
alapotadó,úgynevezett„sorsfordí-
tó” házak rendszerével is segíti a

családokönállósodásátésazújrakez-
dést.Idénaprojekttovábbfejleszté-
se az egyik legfontosabb feladat –
árultaelazelnök-igazgató.
Ahazaisegélyprogramokmellett

Lehel László kitért a nemzetközi
szerepvállalásrais.AMÖS–mintaz
ACTAlliancegenfiszékhelyűernyő-

szervezetegyedülimagyartagja–be-
kapcsolódottaFülöp-szigetekihuma-
nitáriusmunkába,illetve–többek
között–Fehéroroszországbanindí-
tottnagyszabásúfejlesztésiprogra-
mot,ésfolytattaazENSZ-együttmű-
ködésbenvégzettnagyszabásúafga-
nisztániélelmiszersegély-programot
is.Azelnök-igazgatókiemelteabe-
regszászi(kárpátaljai)központpél-
daértékűmunkájátis.
Végezetül az elnök-igazgató ki-

tértavállalatiönkéntesfelajánlások
növekedésére(stratégiaipartnerek-
kénttöbbekközöttaTescoáruház-
láncotésazElmű–Émásztemlítette),
valamintatársadalmiszemléletfor-
málásjelentőségére(ennekkapcsán
azetiópiaisegélyprogramtanulságait
emelteki).Asegélyszervezetmunka-
társaimegpróbáljákfelhívniahazai
lakosság figyelmét arra, hogy ha-
zánkkalellentétbenegyesországok-
ban mekkora küzdelmet jelent az
olyanalapvetőéletfeltételekbiztosí-
tásais,mintpéldáulavíz.
Azelnök-igazgatószóltazegész

évenáttartóadománygyűjtőakciók-
rólis,ígya–töröttmézeskalácsszív-
velfémjelzett–szeretet.éhség. orszá-

gos adventi pénzadománygyűjtés-
ről,valamintkiemeltea1353-asado-
mányvonaleredményességétis.Afi-
nanszírozástilletőenazEmberiErő-
forrásokMinisztériumaáltalbizto-
sított éves működési támogatást
emeltekiLehelLászló.
Hogyaközérthetőség éstranszpa-

rencia hangsúlyozása a MÖS-sel
kapcsolatbannemcsupánüresfrá-
zis,aztafelügyelőbizottságszakem-
bereiisalátámasztották.G.Németh
György kommunikációsszakember
állításaszerintaszervezetkommu-
nikációjaélenjárópéldalehetama-
gyar,deakárazösszeskelet-európai
civilszervezetszámárais.Dr.Eper-
jesiFerenc, aKPMGHungáriaKft.
képviselőjejelentésébenleszögezte:
akönyvvizsgálat„tisztazáradékkal”
fejeződöttbe,azazaMÖSegyszerű-
sített közhasznú éves beszámolója
megbízhatóésvalósképetadaszer-
vezetvagyoni,pénzügyiésjövedel-

mihelyzetéről.SzemereiZoltán fel-
ügyelőbizottságitagszámadatokkal
támasztotta alá az elhangzottakat.
A közgyűlést levezető, idén de-

cember 31-én leköszönő Bölcskei
Gusztávreformátuspüspökzárszavá-
ban hiteles, professzionális szerve-
zetként szólt a segélyszervezetről,
melymunkájábanfolyamatosankeresi
azújéshatékonyutakat;végülmeg-
köszönte,hogyhosszúévekenátrésze-
selehetettennekaközösségnek.Le-
helLászlóazonban–megköszönve
eddigimunkáját–felkérteapüspököt,
hogyvegyeátazÖkumenikusSegély-
szervezet Alapítvány kuratóriumá-
naktagságáróléppenleköszönőMár-
kusMihály reformátuspüspökhelyét.
Akövetkezőközgyűléstésazazt

követő jókedvűcsapatépítőagapét
reménységszerintmáraBudafokon
mostépülőújországosönkénteskép-
zőéskoordinációsközpontbantart-
hatják meg. Ez alkalommal a se-
gélyszervezetbizonyárabeszámolhat
majdaBalkánonjelenlegiszajlóse-
gélyakcióról, amelynek keretében
SzerbiábanésBoszniábantámogat-
jaazárvízsújtottacsaládokat.

g KinyikAnita

Segítségnyújtásszilárdalapokon
KözgyűlésttartottazÖkumenikusSegélyszervezet

b IdentitáserősítőalkalomkéntiselkönyvelhetikazÖkumenikusSegély-
szervezet(MÖS)dolgozóiéstámogatóia2013-aséveredményeités
a2014-esévterveitösszegzőideiközgyűlésüket,melyetmájus28-án
tartottakabudapest-soroksáriszociálisésfejlesztésiközpontban.Az
unalmasanhivatalosnakkorántsemmondhatóeseményenaszerve-
zetalapítóegyházainakvezetői,képviselőivettekrészt,közöttükBölcs-
keiGusztáv püspök,aMagyarországiReformátusEgyházZsinatának
lelkészielnökeésGáncsPéter, aMagyarországiEvangélikusEgyház
elnök-püspöke.AszámadásoroszlánrészétLehelLászló evangélikus
lelkész,elnök-igazgatóvállalta.Aszátizennégyoldalasrészletesbe-
számolófelolvasásátólmegkímélteahallgatóságot,és–azátlátha-
tóság éspartneri közösségMÖS-alapelvekértelmében–azillusztrá-
ciókbanbővelkedőprezentációformájátválasztotta.

Á
d

Á
m

k
ó

 i
LL

é
S

 f
e

Lv
é

t
e

Le

egye dül ál ló szü lők 
és gyer me ke ik kon fe ren ci á ja 

AMagyarországiEvangélikusEgyházOrszágosIrodájának
NőiMisszióiSzolgálatajúlius27.ésaugusztus2.közöttren-
deziazegyedülállószülőkésgyermekeikkonferenciájátRév-
fülöpön,aNapsugárüdülőben.Érdeklődniakövetkezőel-
érhetőségekenlehet,illetveajelentkezéseketisidekérjük
eljuttatnijúnius20-ig:MEENőiMisszió,1085Budapest,Ül-
lőiút24.Tel.:20/824-2791;e-mail:marta.pinter@lutheran.hu

tan év zá ró is ten tisz te let az evan gé li kus
Hit tu do má nyi egye te men

AzEvangélikusHittudományiEgyetemjúnius13-án,
pénteken14.30-kortartjatanévzáróistentiszteletét
és ünnepi ülését a budapest-zuglói evangélikus
templomban(XIV.ker.,Lőcseiút32.).Azistentisz-
teletigehirdetőiszolgálatátBéresTamásprofesszor
végzi.Ünnepünkreszeretettelmeghívjuk.

Dr.SzabóLajosrektor

h i r d e t é S e k



AbudapestiBenczúrHázdísztermébenün-
nepeltefennállásánaktizedikévfordulójátmá-
jus28-ánaProtestánsÚjságírókSzövetsége,
aPrúsz.Felsorolniisnehézlenne,kiminden-
ki tisztelte meg személyes jelenlétével –
vagyköszöntőlevéllel–ahivatalosan2004.
április7-énmegalakultegyesületet.(Nem,nem
lennenehézfelsorolniőket,csakszerénytelen-
ség.–Aszerk.) IdézzükinkábbazEvangéli-
kus.hu tudósítóját,akiilyesféleképpfogalma-
zott:„Azünnepiegyüttlétnemiskezdődhe-
tettmással,mintatízévvelezelőttikezdetek
felidézésével.”Azötlet,hogyjólenneolyankö-
zösségetlétrehozni,amelynektagjaivalljáka
protestánsértékeket–sokakatmegszólított.
Ötletelésekésmegbeszélésekkövettékegymást,mígnem
kiderült:atörténelmi(protestáns)egyházakvezetőiisnyi-
tottak egy efféle újságíró-szövetség támogatására. A
kezdetilelkesedésláthatóanmindamainapigmeghatá-
rozzaaszövetséget.
Novotny Zoltán elnök nemhiába említette, hogy a

Prúsz–hátamögöttimmáronharmincötkonferenciával
–amédiaműhelyeken,aklubesteken,azadventivacsorá-
konkeresztülnemcsakszakmaifórumotjelentatagokszá-
mára,hanemegyúttalközösségetis.„Maisfeladatnakte-
kintjük,hogymunkánkkalreménytkeltsünkazemberek-
ben,ésezáltalközösségetépítsünk.Ezértjöttünkmaisössze:
hálátadni”–fogalmazottazelnök,akifelidézteazEvan-

gélikusÉlet főszerkesztőjének,T.PintérKároly
Prúsz-titkárnakazálláspontját,akiígyfogal-
mazott:„AkifelvételétkériaProtestánsÚjság-
írók Szövetségébe, az tulajdonképpen »bi-
zonyságtevő«, mert ezáltal óhatatlanul bi-
zonyságotteszhitéről,értékrendjéről.”
AProtestánsÚjságírókSzövetségénekben-

sőségesgálaestjénnemcsakbeszédekhang-
zottakel.FellépettaBoyzlessVoice,Szomor
Anikó fuvolaművészésOláhGábor zongora-
művész,LázárCsaba színművész,valamint–
keresztény tartalmú rockszámokkal – Ke-
resztesKrisztina ésKeresztesIstván is.
Egyházunkrészérőlazévfordulósgálaesten

jelenvolt–többekközött–GáncsPéter elnök-
püspök,FabinyTamásmédiáértfelelőspüspök,PrőhleGer-
gely országosfelügyelő,D.SzebikImrenyugalmazottpüs-
pök,SzeverényiJános országosmisszióilelkész,dr.Fischl
VilmosMEÖT-főtitkár,dr.SzentpéteryPéter egyetemido-
censésRegősnéZászkaliczkyZsuzsanna, azEvangélikus
OrszágosMúzeumtudományosmunkatársais.
AzEvangélikus.hu nevébennemiskívánhatunkmásta

tízévesszervezetnek,mintazt,hogyazeddigitízévtapasz-
talataialapjánhosszasanfolytassamegkezdettmisszióját.

g GalambosÁdám

RészletekazEvangélikus.hu,valamintaPrusz.huhonlapon

EvangélikusÉlet 2014.június8. f kultúrkörök

g Dr.HafenscherKároly(ifj.)

Amikoráhítatrakérnek,alegnehe-
zebb a textusválasztás.Ezértmost
nemolvasokfeligét.Csakutalokegy
olyanmondatra,amelyetnemszok-
takigehirdetésialapigekéntsemki-
jelölni,semválasztani.
„Én,Pál,sajátkezemmelírom” –e

mondatvariánsaitolvassukazElsőko-
rinthusi,aGalata-,aKolossé-,aMáso-
dikthesszalonikaiésaFilemon-levélben.
Pál büszke arra, amit írt. Joggal

büszke. Nem akármit rögzített. S
havalamitkétezerévmúlvaisolvas-
nak, az nem akármilyen írás. Pál
büszkénírjaazevangéliumotmegfo-
galmazómondatait,azéletbölcses-
ségnél,útmutatásnáltöbbet:azigét.
Nemmásdiktálta,nemmásformál-

taamondatokat.Én,Pálírom,olvas-
sukagalatákhozírtlevélvégén–saz-
utánottkövetkeznekmégamélyval-
lomásthordozómondatokakereszt
evangéliumáról,azIstenhalálossze-
reteténekatitkairól.Én,Pálírom,sa-
játkezemmel!…Sóhatatlanulisarra
gondolunk,amitsajátkezünkkelpa-
pírra vetettünk mi is. Minden sor
mögöttottvagyunktudásunkkal,igé-
nyességünkkel, végigküzdött vagy
spontán hitvallásunkkal. Mi fogal-
maztuk,mimondtuk,miírtuk.Örü-
lünkneki,kihúzzukmagunkat.
Nemkellehhezkeresztényműfaj-

banalkotnunk.Azisteniértéketsok-
féleformábantovábbadhatjuk…Ésa
keresztényemberakkorisIstenhezva-
lóviszonyábanértelmezimagát,halát-
szólagnemvallásostémábanmozog,
alkot.Amitírunk,ahogyírjuk,amilyen
céltkitűzvealkotunk,azmind-mind
azIstenheztartozásunkban–vagya
tőlevalótávolságunkbanértelmezhe-
tő.Nemcsakvasárnap10-től11-igva-
gyokIstengyermeke–létemminden
rezdülésében.Amunkámbanis.
A protestáns újságíró jól tudja,

hogy semmi– semmagasság, sem
mélység,semjelenvalók,semeljöven-
dők–nemszakítelazIstenszerete-
tétől.Sezaszeretetvalamimódon–
sugározvavagycsaképpenhogy,hal-
ványan,de–visszatükröződik.
Így alkotunk. Büszkék vagyunk

rá.Egy-egytudósításra,riportra,tár-
cára,meditációra,szépírásra.Büsz-
kék.Mégakkoris,haatollatletéve
azujjunkfelfelémutat:soliDeoglo-
ria!Istené,egyedülIstenéadicsőség.
Büszkeségünk oka, hogy együtt

mondjukPállal:sajátkezemmelír-
tam.Sajátkezemmel?Smosmára
bizonyosságfelkiáltójelehelyéreegy
kérdőjelágaskodik.
Azután eszembe jut egy afrikai

imádság:Krisztusnaknincsmáskeze,
mintatiéd,nincsmáslába,mintati-
éd,Krisztusnaknincsmásszája,csak
atiéd.Ezagondolatmegkérdőjelezi
azalapot:sajátkezemmelírtam.

Shavisszagondolok,valóbanúgy
van:amijóvolt,amisikerült,aminek
voltértelme,aminekvoltértéke,azt
neméncsináltam.Istenihlettemon-
datok,Istenvezettekéz,Istenirányí-
tottamozdulatok.Mertvalakititkon
ottállmögötted,ésvezetiakezedet.
Mintazelsőrajzoknál,azelsőbetűk-
nél, az első soroknál az édesanya
vagyédesapafogtavalahaakezed,s
ha kellett, irányított, úgy irányítja
néhakeményentartva,néhaészrevét-
lenülazírásodat,aszavadatazIsten.
Ezigazievangélium.Sezaz,ami-

értkellésérdemesisimádkozni.
Azutáneljuthatunk–bárcsakel-

jutnánk!–arraapillanatra,amikor
azsoltárossalegyüttkitudjukmon-
dani:„Mindenoldalrólkörülfogtál,
kezedetrajtamtartod.” (Zsolt139,5)
Nemnyomasztó,nemránkneheze-
dő,nemfékező,korlátozókézez,ha-
nemvédő,segítő,sőtáldókéz.
Ha írunk, ha szólunk, legyen ő

mindenszónakamotiválója,legyen
mindenmegfogalmazottmondatnak
amegáldója.Bárcsakőírnakezünkál-
tal,őszólnaaszájunkáltal!Ígylesz-
nekisteniírásaink,ígylesznekisteni
munkáink.Őteszikezünkmunkáját
maradandóvá.

Aszerzőevangélikuslelkész,amagyar
kormány Reformáció Emlékbizott-
ságánakminiszteribiztosa

SoliDeogloria!
(NyitóáhítataPrúszmájus28-igálaestjén)

Afőtitkárokbeszámoltakarról,mi-
lyen rendezvények zajlottak tavaly
nemzeti tanácsaik szervezésében.
Többbeszámolóbanishangsúlytka-
pottazegyházésazállamkapcsola-
ta.Néhányállamazökumenikusta-
nácsokatistámogatjaanyagilag.Nem
egyfőtitkárkiemelte,hogyszerveze-
tükkülönbözőbizottságaimilyenjól
szervezettenműködnek,ésakárko-

moly tudományos értékű teológiai
anyagokatiskiadnak.
Magyarországnaksemkellettszé-

gyenkeznie,hiszentavalyBudapes-
tenvoltazEurópaiEgyházakKonfe-
renciájánaktizennegyediknagygyű-
lése,saszépszámúrésztvevővelzaj-
lottrendezvénynekamagyarökume-
nikustanács–tagegyházaivalegyütt
–voltaházigazdája.

Az amszterdami találkozó első
napján–anemzetiökumenikusta-
nácsok bemutatkozása mellett –
Gazdaságikrízisésazegyházakfe-
lelősségvállalása címmeltartottelő-
adástdr.TrinusHoekstra református
lelkész-szociológusésdr.HuibKla-
mer jogász-pszichológus.Rámutat-
takarra,milyenkomolyfeladatokat
végeznekahollandegyházakakrí-
zishelyzetbe jutott családok érde-
kében–sokszorakormányétfelül-
múló hatékonysággal cselekednek.
MásnapabelgiumiAntwerpenbe

utaztakarésztvevők.Azegésznapot
aBelgaEgyházakÖkumenikusTaná-
csaszervezte.Afőtitkárokegyegy-
háziszeretetotthontlátogattakmeg.
Tapasztalhatták,milyenmagasszín-
vonalúazidősek,hajléktalanokésfi-
ataloklelkigondozása.Délutánavá-
roskatolikuspüspöketartotttájékoz-

tatástazökumenikuskapcsolatokról.
Kiemelte:terjednekaszabadegyhá-
zak. Főként a migránsok körében
munkálkodnak,akikközéakatolikus
egyháznemjutelolyanerővel,mint
ők–mondtaelőszintén.
A tanácskozás résztvevői talál-

kozhattak Antwerpen kikötőjének
lelkészével:stílszerűenegyhajóútal-
kalmávalbeszéltmunkájárólafőtit-
károknak.
Akövetkezőnapprogramjátismét

abemutatkozásokadták,éstémavolt
az ökumenikus tanácsok oktatás-
banvalószerepvállalása.Azírfőtit-
kárazemmausitanítványoktörténe-
térőlszólvagyakorlatifeladattalegé-
szítettekimondandóját:arésztve-
vőknekkettesévelkellettelmenniük
sétálni,közbenbeszélgetniükhúsz
percenát,felidézveazemmausita-
nítványokat.

GeorgeMolenkamp, azAmszter-
dami Egyetem nyugalmazott pro-
fesszora,üzletemberazegyházaknak
a környezetvédelemmel kapcsola-
tosfelelősségérőlbeszélt,különöste-
kintettel a vízre.Gé Speelman, az
Amszterdamban ésGroningenben
működő Protestáns Hittudományi
Egyetem oktatója előadásában ki-
emelte a muszlim nők hátrányos
megkülönböztetését,többekközött
ahidzsáb –anőkfejétéstestéttaka-
róruha–viselésekapcsán.
A tanácskozás zárónapján Guy

Liagre, azEurópaiEgyházakKonfe-
renciájának főtitkára számolt be
szervezeténekmunkájáról.
Végezetül a következő főtitkári

értekezlethelyétésidőpontjátisel-
döntöttékarésztvevők:jövőreNé-
metországbanleszatalálkozó.

g Dr.FischlVilmos

Európaiökumenikustanácsokfőtitkárainaktalálkozója
b AMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának(MEÖT)nevével
olvasóinkgyakrantalálkozhatnakazEvÉlethasábjain.Akeresztényegy-
házakatazonbannemcsakhazánkban,hanemmáseurópaiországokban
isösszefogjákhasonlószervezetek.Azeurópaiökumenikustanácsokfő-
titkáraiéventeegyszerüléseznek,mindigmásikországban.TavalyFinn-
ország,Helsinki,idénmájus20–23.közöttHollandia,Amszterdamvolt
aházigazda.Tizenhateurópaiökumenikustanácsfőtitkáravoltjelenaz
EurópaiEgyházakKonferenciájánakégiszealattszervezetttanácskozá-
son,aMEÖT-ötesorokírójaképviselte.

Ba log zol tán em be ri erő for rás-mi nisz ter le ve le
TiszteltÜnneplőKözösség!
SzeretettelköszöntömaProtestánsÚjságírókSzövetségénekmegjelent
tagjaitszövetségük10évesfennállásaalkalmából!
Egyszintetotálisanmediatizáltvilágbanazegyesemberésazembe-

riközösségekkönnyenválhatnakésválnakmanipulációkáldozatáváleg-
bensőbbviszonyaikbanis.Az„igazi”újságírókfelelősségeegyrenagyobb,
miközbenszakmájukrohamosanveszítexkluzivitásából.MamáregyYou-
Tube-feltöltés,egyblogbejegyzésismédiamunkássátehetbárkit.
Értékalaponállni,élniésírni–egyrekeskenyebbezazút.Önökmégis

ilyenútonkívánnakjárni,seztiszteletreméltóelhivatottságrólárulkodik.
Kívánom,hogynecsalódjanak,hanemkapjanakminéltöbbvissza-

jelzéstazoktól,akiknekolvasóként,kollégaként,közéletiszereplőként
ugyancsakfontosakakeresztyén-protestánsértékeksazokhiteles,von-
zóközvetítésea21.századviszonyaiközött.Ezalevélisegyilyentámo-
gatóéshálásvisszajelzés.
Jó,hogyvannak,jóhogyegyüttvannak,jó,hogydolgoznak,hogynem

hagyjákmagukat.Neishagyják!Hiszensajátos,unikálisüzenetbízatottránk.
Shamihallgatunk,akkoraztkifogjaleírni,elmondani,közvetíteni?!
Istenéltessea10évesszövetséget!
Budapest,2014.május23.
Üdvözlettel:

g BalogZoltán

ABoyzlessVoicenőikamaraegyüttes
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NovotnyZoltánPrúsz-elnökszignáljaagálaestemléklapját
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Slovenskápríloha
Stranuzostavila:HildaGuláčiová-Fabuľová

Svätodušnésviatkynámhovoriao tom,
žeapoštoliprijalinaLetnicedarDu-
chaSvätého.„ADuchSvätýnaplnil
všetkýchapoštolov”(Sk2,4)Jetuvšak
otázka:Môžemeajmypovedať,žemá-
meúčasťnadareDuchaSvätého?
Nesprávnuodpoveďtudávajúprí-

slušníci letníčneho hnutia: Ducha
Svätéhovrajmálenten,ktorýhovorí
cudzímijazykmi,ktoprežiltzv.„krst
Duchom”,ktosatedadostanedoná-
boženskejextázy,takževydávaažne-
zrozumiteľnézvuky.(Podobnýjavná-
boženských extáz sa vyskytuje aj
u mormónovaumohamedánskych
dervišov,ktoríniesúkresťanmi.)
ApoštolPaveltovšaktaktoneho-

voril.Nechal nám jasnú smernicu:
„Vcirkviradšejchcemprehovoriťpäť
slovzrozumiteľných,abysomajiných
poučil,neždesaťtisícslovnezrozumi-
teľným jazykom” (1Kor 14,19) Na-
opak,onhovorí:„Ačobysomajan-
jelskými jazykmihovoril,a láskyby
somnemal,bolbysomibacvendžia-
cim kovom a zvučiacim zvonom”
(1Kor13,1)Avtejtosúvislostiapoštol
hovorí:„Javámukážemlepšiucestu”
(1Kor12,31)AvtedyzložilapoštolPa-
velsvojuhymnulásky(1Kor13)Akje
pričlovekuláskak blížnemu,láskatr-
pezlivá,dobrotivá,ktoránezávidía sa
nevypína, nenadýma sa, nie je ne-
slušná,niejesebecká,nerozčuľujesa,
nezmýšľazle.Neradujesaz neprávos-
ti,aletešísas pravdou, láska,ktorá
všetkoznáša,všetkémuverí,všetkého
sanádejá,všetkopretrpí,aktakátolás-
kajeprečloveku,tojeznakprítom-
nostiDuchaSvätéhov nás,pretoželás-
kak blížnemujeprvýmovocímDu-
chaSvätého(Gal.5,22)Akmáčlovek

darDuchaSvätého,takjepotomDu-
chom Svätým do určitej miery aj
transformovaný.Transformáciakres-
ťanaDuchomSvätýmniejesícenikdy
dokonalá.Zostávameajnaďalejhrieš-
ni, svoj boj s hriechom v dôsledku
dedičného hriechu nejeden raz aj
prehrávame,alepredsaľudiatomu-
siaajmajúzbadať,žes týmtočlove-
komsapredsalenčosistalo,onsaas-
poňsnažížiťláskouk blížnemu.Dob-
re to hovorí aj Dr. Martin Luther
vMalomkatechizme,žeDuchSvätý
človekaposväcuje,ajkeďtotoposvä-
tenieprinásnikdyniejedokonalé.

úp rim ná vie ra a ná dej
DarDuchaSvätéhosaprejavujeajúp-
rimnoua živouvierou.žiješcelýsvoj
život s PánomBohom?ONeho sa
opierašv svojomživotea vierouv Ne-
hosipresiaknutý?Hovoríšspoluso
žalmistom:„Nietpremňašťastiaok-
remTeba(žalmy16,2)PotommášDu-
chaSvätého,akebysicudzímijazyk-
minehovoril.
DarDuchaSvätéhomáajten,kto

mánádejv PánuBohu,ktosinezúfa
v krížochživota,alehovorívosvijom
srdci:„Čominaloží,chcemrádniesť.”
Ten,ktoverí,žerazmuBohdáživot
večný u Seba v nebesiach. Ak vieš
znášaťtrpezlivosvoježivotnékrížea
ajsmrť,vovierev PánaBoha,taksi
prežilajsvojeLetnice,ajkebysineve-
delpovedaťpresne,kedysatietvoje
Letniceodohrali.
ďalším znakom toho, že niekto

prijaldarDuchaSvätéhoje,žemáčlo-
vekcitlivésvedomie.Keďurobíniečo
zlého,takhotomrzía činíz tohopo-
kánie.PodobásaapoštoloviPetrovi,

ktorýpozapretíKristaplakal.Bezcit-
níľudiaa nenapraviteľníegoisti,ktorí
vidialensebasamých,súľudiabezDu-
cha Svätého, aj keby sa akokoľvek
hlásilikukresťanskejviere.
ZnakomprebývaniaDuchaSvätého

v násjeajnášmodlitebnýživot.Nemu-
siatobyťvždydlhémodlitby,aniopa-
kovanieOtčenášov.Kresťanmábyťstá-
le naplnený modlitebným duchom.
ApoštolPavelhovorí:„Neprestajnesa
modlite!”(1Tes5,17)Kresťanmástále
vysielaťk nebutzv.ihričkovémodlitby,
ktoréakomalé iskričky letiak nebu:
„Pane,Bože,pomáhajmivmojejprá-
ci.–ďakujemTi,Bože,zato,žesimi
pomáhalpocelýdeň.–„Aktotorobíš,
mášDuchaSvätého,leboDuchSvätý
jeDuchommodlitieb.(Rm8,26)
Taktobysmemohlipokračovaťďa-

lej.Stačí,abysmektomusplňalikri-
téria,ktoréapštolPavelvymenúva,že
súovocímDucha:Gal5,22–23.Tone-
znamenáživotbezhriešny.Veďzáro-
veňvnašomsrdcijeajzlé.Ozývasa
vnásajdedičnýhriechsosvojímsklo-
ňom k hriechom: Rm 7,18–19. A
predsaaspoňvôľakdobrémumábyť
prikresťanoviakoznakprítomnosti
DuchaSvätéhovnás.ApoštolPavel
ktomuhovoríosebe:„Nie,žebysom
boldokonalý,alesnažímsa.”(Fil3,12)
ProsmeTedaotentodar,abyDuch
Svätýprebývalvnašichsrdciacha nás
–ajkeďv našejnedokonalosti–po-
sväcoval.To,čobudenanašompo-
sväteníchýbať,tonámPánBohmi-
lostivo odpustí pre zásluhy nášho
Pána JežišaKrista, aknaozajDuch
Svätýa JežišKristusžijúskŕzevieru
v nás.(Gal2,20.)

g�IgorKiss

PrijalsiajtyDuchaSvätého?

Ján16,5–15.Biblicképravdyvyjave-
név jednotlivýchčastiachBiblieza-
padajúdosebaakoskladačkaa vytvá-
rajúnádhernúmozaiku.Sľub,ktorý
v tomtotextePánJežišvyriekol,spl-
nildobodky.
Onodišiel,abyv Jehomeneprišiel

odOtcaDuchSvätý.Je„nebiblické”
prosiť,abyOteczoslalDuchaSväté-
ho.DuchSvätýprišiel.Onprebýva
v každomveriacomčloveku.Aknie-
ktonemáDuchaKristovho,niejeJe-
ho.(R8,9)PrejavyprítomnostiDucha
Svätéhovoveriacomčlovekubymali
byť viditeľné. Preto prosba, ktorú
mámevysielať,jeprosbao naplnenie
DuchomSvätým.Neznamenáto,že

dostávamez Nehoviac,aležeOnza-
plňaväčšía väčšípriestorv mojom
živote.Jetoobrazdomus mnohými
miestnosťami.DovoľDuchu,abyna-
plnila ovládolvšetkyoblastitvojho
života!Znamenáto,žeDuchSvätý
dostane viac z teba, dáš Mu viac
priestoru.Ježišsľubuje:Prídemek te-
be a a budeme bývať u teba. Plnosť
Duchajeposlušnosť.ByťpodJehove-
dením,kontrolou,žiť,konať-akonaj-
lepšieviem,tojeposlušnosť.
Totojenepretržitýproces:každý

deňmôžešprežívaťv nádhernejspo-
ločnosti.–Pros:„Pane,somtu,chcem
Tidnesslúžiť,dávamTiviac-nechcem
siničzadržať!”

1.slávnosťsvätodušná
„Nievojenskoumocou,anisilou,
alemojímDuchom-hovorí

Hospodinmocností.”(Zach4,6)

Modlitiebneúrekom
Ústamivyslovených
Čosrdceposkladalo

A pribújajúvekom
Mymôžmez nich
Vencova niemálo

Zhotoviťživých
Duchovnýchkytiek
Prosbaminaplnených

Doprajženádych
Nechprúdiriek
Prestamiz očíuplakaných

Tiecťdolutvárou
Takodplavhriech
Nechs novoujarou

Zakvitneľudskévnútro
Byaspoňobraz
Rajskejzáhrady

StanislavBrtoš

Nádychduše

Saodrazil
V zrkadlení
Ľudskejduše.

1Kor12,4–11.DuchBožízjednocu-
je.Splavovaťdivokúvodujedobro-
ružstvo,aleajriziko.Posádkaraftu
musíbyťdôkladnezosynchronizova-
ná,abyzvládlanajmäťažkéúseky.
Kebysihociktoz tímuzačalveslovať
posvojom,ohrozilbycelúposádku.
Ajcirkevnýzborv Korinteprechá-
dzalbúrlivýmvývojom.ApoštolPa-
vel im vyčíta roztržky, duchovnú
pýchu,smilstvo,súdnespory.
Pretomátentolistpredovšetkým

charakter napomenutia. Zároveň
v úvodelistuvyjadrujevďačnosťzato,
ženemajúnedostatokv nijakomda-
remilosti(charis-darBožejmilosti,
duchovnýdar).Teda títo kresťania
majú dostatočné obdarovanie od

Boha, aby svoju búrlivú „plavbu”
zvládli.Apoštolvšakupozorňuje,že
jetomožnélenvtedy,keďbudúda-
ryDuchavyužívaťniek povyšovaniu
sanadostatných,alebok nejakejdu-
chovnej exkluzivite, ale k jednote.
DuchBožízjednocuje.Tam,kdesa
ľudiahociajduchovneobdareníhá-
dajúa rozhádzajú,tamBožíDuchne-
koná.–Tútostaťo duchovnýchda-
rochjedôležitéčítaťnieizolovene,ale
v kontextes celoukapitolou12a ná-
slednými–13–14kapitolou.Tamje
jasne povedané, že duchovné dary
musiaslúžiťk porozumeniua jedno-
te,k budovaniutelaKristovho,kto-
réhočastisúprepojenéláskou.Jeho
láskajenajvyššídara najlepšiacesta.

2.slávnosťsvätodušná



Si ke res pa ró ku si alkalmassági vizs ga 
DarvasAnikó,GyőriGáborDávid,SzéllÉvaés SzűcsMáriamájus28-
ánaMagyarországiEvangélikusEgyházilletékesbizottságaáltal–az1997.
éviII.törvény10/A§(2)bekezdése,valaminta3/2003.(V.23.)orszá-
gosszabályrendeletrendelkezéseszerint–lefolytatottparókusialkalmas-
ságivizsgáteredményesenletette.DarvasAnikó,GyőriGáborDávid,Széll
ÉvaésSzűcsMáriaönállógyülekezetiszolgálatvégzésérealkalmas,er-
reaszolgálatramegválaszthatóvagymeghívható.

EvangélikusÉlet 2014.június8. f kultúrkörök

mai hit val lá sok a ma gyar te le ví zi ó ban
Június8-án,pünkösdvasárnapjánazM1-en11.15-korkezdődő,Maihit-
vallások címűműsorbanLengyelAnnához, aDéliEgyházkerületfelügye-
lőjéhezlátogatunk.Szerkesztő:NagyLászló, rendező:HorváthTamás.

evan gé li kus temp lo mok
Június8-ánazM1-en11.45-tőlEvangélikustemplomok címmelakapolcsi
ésahartaitemplomotmutatjukbenézőinknek.Szerkesztő:NagyLász-
ló, rendező:NemesTakáchÁgnes.

Szent föld min den ki nek
Protestánstestvérekútja(Jeruzsálem,Betlehem,Názáret,Holt-tenger
stb.)augusztus15–22.:169800Ft/fővagy596euró/fő.Vezeti:SárosiGá-
bor százhalombattai református lelkész. Makrovilág Utazási Iroda,
www.makrovilag.hu,makro@makrovilag.hu,tel.:1/215-0636.

Szent föl di za rán dok lat 
Ismétszeretnénkindítaniszentföldiutazásunkatoktóber21–29.között
SándorFrigyes nagytiszteletűlelkészúrvezetésével,ritkánlátogatottbib-
liaihelyekkeliskibővítve:Haifa,Akkó,Meggidó,Názáret,Kapernaum,
Holt-tenger,Dávidvárosa,Hasmoneus-alagútésegyébhelyek.Jelentke-
zésBaksaLászló gyülekezetikoordinátornál.E-mail:tridad.kft@gmail.com,
tel.:20/824-9093(8.30és18óraközött).

Öku me ni kus ta lál ko zó
Mindenhónapharmadikvasárnapján,18órakorökumenikustalálkozó-
ra,istentiszteletreéselőadásravárjukazérdeklődőketaMagyarorszá-
giEgyházakÖkumenikusTanácsánakszékházában(1117Budapest,Ma-
gyartudósokkörútja3.),aföldszintitanácsteremben.Ajúnius15-ité-
ma:Aziszlámnyugatrólnézve. Előadó:BalázsJudit professoremerita.
IstentiszteletiszolgálatotvégezaJézusTestvéreiÖkumenikusDiakóni-
aiRendapátja.
Szeretettelvárjukakorábbifarkasrétiökumenikusközösség,ameg-

szűnőKeresztényÖkumenikusBarátiTársaság,valamintazInternatio-
nalEcumenicalFellowshipmagyarrégiójánaktagjaitis.

meg hí vó gyü le ke ze ti nap ra
TisztelettelésszeretettelhívjukÖnöketajúnius14-én,szombaton9.30-
korkezdődőgyülekezetinapraahomokbödögeievangélikustemplom-
ba.APápaiEvangélikusEgyházközségaHomokbödögeiEvangélikusEgy-
házközséggelegyüttközösenemlékezikarra,hogyháromszázévvelez-
előtt,1714.február15-énlétrehoztákazÖsszefoglaltÁgostaiHitvallá-
súEvangélikusEgyházközséget,tekintettelarra,hogyazevangélikusok-
nakelkelletthagyniukPápavárosát.Apápailutheránusokközelhetven
esztendőnkeresztülahomokbödögeievangélikustemplomban–aho-
mokbödögeiekkelegyütt–gyakoroltákahitüket.
HálaadóistentiszteletünkreésegésznaposprogramunkravárjukÖnöket!

VenczelCsabafelügyelő,PolgárdiSándoresperes,
KovácsEndreZoltánnépresbiter,BanaiEndrefelügyelő,

MáthéCsabaLeventehelyetteslelkész

b A Filharmónia Magyarország
kezdeményezésénekköszönhe-
tőenjúnius1-jéngazdagkínálat-
bólválogathattakazorgonaba-
rátok.Aprogramolyansokrétű
volt,hogyazEvangélikusÉlet tu-
dósítójacsakazországosOrgo-
napontfesztiválevangélikuskö-
tődésű–ésafesztiválhonlapján
regisztrált – alkalmainak be-
mutatásáravállalkozik(hozzá-
téve, hogy természetesen nem
mindegyikeseményenlehetett
személyesenjelen).

g Dr.EcsediZsuzsa

Arendezvényközpontievangélikus
fesztiválkoncertjének14órakorahar-
kaitemplomadottotthont.Azotta-
ni hangszer stílusa határozta meg,
hogyNémethCsaba (orgona)ésKom-
lóssyGábor (trombita)műsorabarokk
zeneszerzők legjavát vonultatta fel
D.BuxtehudétólF.W.Zachauig,J.S.
BachtólJ.G.Waltherig. Ahangver-
senytaBartókrádióisrögzítette,így
egykésőbbiidőpontbanazegészor-
szágszámárahallhatóváválik.
Zuglóbanagyülekezetinapkere-

tében13.30-korazegyikkántor,Ké-
ménczyAntal beszéltazorgonakiala-
kulásánaktörténetéről,ésmutattabe
kívül-belül a templom hangszerét.
Előadásátgyerekekésfelnőttekegy-
arántérdeklődvehallgatták.
Akikazelmúltévbenmegfordul-

takaDeáktéren,mármegismerhet-
tékazAerisOrgonaKft.általresta-
urálttorvajiszószékorgonát.Atemp-
lomfelújításautánahangszervissza-
kerülhetetteredetihelyére(Torvajki-
csinyfaluSomogymegyeszélén,a
Balatontólnemmessze).15.30-kor,az
ünnepélyesorgonaszenteléskereté-
benSzabóBalázs szólaltattamega
különlegeshangszert.
BudahegyvidékenaPécsiOrgona-

építőManufaktúraKft.kivitelezésében
tizenkétévekészültelafrissenépült
templomhangszere. Június 1-jén 16
órakorazérdeklődőkabbanaszeren-
csébenrészesültek,hogymegkérhet-
tékatervezőt,GálosMiklóst: beszél-
jenazorgonakészülésénekfázisairól,
mutassabeésjellemezzeakülönböző

regisztereket. A bemutatóhoz kap-
csolódókoncertenVargaPetra ésTar
Zita isközreműködött.M.Rossi, J.S.
Bach,J.Brahms,Kodály ésC.Franck
felcsendülő darabjai valóban átfogó
hangképetadtakahangszerértékeiről.
Budavárban17órakorBánIstván

abarokktóla20.századigívelőmű-
sorral,S.Scheidt, D.Buxtehude,S.
Karg-Elert ésF.Schmidtműveivellé-
pettközönségelé.
UgyanebbenazórábanBékásmegye-

renBach-félmaratonkezdődött,melyen
aZeneakadémiadoktoranduszai:Ba-
loghLázár,FejérváriZoltán,KissPéter,
KontaNoémi,LudmányJános,Pétery
Dóra,PregunTamás,SzabóMarcell és
TóthMariann részleteketadtakelőa
WohltemperiertesKlavierkétkötetéből
orgonán,csembalónészongorán.

Cegléden18órakorKovácsLeven-
te atemplommindkéthangszerénját-
szott.Azegyikkülönlegességeennek,
hogyarégi–mostrestaurált–orgo-
naépítője,BakosKároly felmenőjea
művésznek.Amásikpedigaz,hogy
azAerisOrgonaKft.új„Bach-orgoná-
jának”szentelésenemrég,május25-
énvolt(errőlközöltünkistudósítást
lapunk június 1-jei számában). J.S.
Bach,Szügyi József, J. Pachelbel,G.
Muffat,G.Fauré ésE.Elgarműveinek
előadásában közreműködött Sípos
GáborGergő (gordonka).
ADeáktéren18órakormesterés

egykori tanítványamuzsikált.Finta
Gergely programjábanD.Buxtehude,
S.ScheidtésJ.S.Bachegy-egykom-
pozíciójaszerepelt.SzeitlZitaműsor-
választásábanfigyelembevettezene-

életünkkiemelkedőévfordulóját:C.
Ph.E.Bach, az„empfindsamerStil”
képviselője,abécsiklasszikabillentyűs
zenéjénekatyjaháromszázéveszüle-
tett.L.Viernedarabjaipediglehetősé-
getadnakavirtuózhangszerjátékésaz
elmélyültzeneiségegyesítésére.
Aművészeknemcsakkülön,ha-

nemegyüttisjátszottak:G.Gabrieli
ésG.B.Lucchinetti szerzeményeia
hangverseny érdekes színfoltjának
bizonyultak(akétorgonánfelcsendü-
lőművekelőadásábanazoltártérben
állópozitívisrésztvett).Aprogram
ittisorgonabemutatóvalegészültki.
Kelenföldön19.30-korVox&orga-

num címmel–PálDiana ésaFővárosi
protestánskántorátus közreműködé-
sével–ünnepivesperászártaanapot.
Ahetirendszerességgelvégzettzsol-

tárosimádságmostúgyegészültkiés
gazdagodottazorgonabevonásával,
hogyfelelevenítetteazősigyakorlatot,
azalternatimelőadásmódot:azsoltá-
rokésaMagnificat verseitakórusés
azorgonaváltakozvaszólaltattameg.
Bízunkabban,amitGáncsPéter,

egyházunkelnök-püspökeemlített
ajánlásában:azOrgonapontfesztivál
olyanrétegekheziseljuttatjaazor-
gonairodalomértékeit,amelyeked-
dignemtalálkoztakezekkelakin-
csekkel,ésezáltalegyházunkigehir-
detőtevékenységeiserősödik.

AszerzőafótiEvangélikusKántor-
képzőIntézettudományosmunkatár-
sa, a budahegyvidéki evangélikus
gyülekezetkántora

„Zúgóharang,énekés…”
EvangélikusokazországosOrgonapontfesztiválon

h i r d e t é S e k

b Templomaésorgonájamegújulá-
sáértadotthálátazOrgonapont
fesztiválnapján,június1-jén,va-
sárnapdélutánatorvajievangé-
likusgyülekezet.Atabiegyház-
községheztartozókisszórványkö-
zösség ünnepi istentiszteletén
Szemerei János, aNyugati (Du-
nántúli)Egyházkerületpüspöke
hirdetteIstenigéjét(képünkön),
majdfelszenteltearégiszépségé-
benhelyreállítotthangszert.

Szószékésorgonaegymásrautaltsá-
gárólbeszéltZsolt33,1–4alapjántar-
tottprédikációjábanapüspök.Tor-
vajon ez szemmel látható, hiszen
közvetlenülegymásmelletthelyez-
kedik el az Isten dicséretét zengő
hangszerésazIstennagyságáthirde-
tőszóbelibizonyságtételhelye.Majd
hozzátette:azorgona,amelyneksíp-
jaitalevegőhozzarezgésbe,aSzent-
lélekműködéséreemlékeztet.Arra,
hogynekünkisszükségünkvanIsten
újéletetadóleheletére.

Az istentisztelet végén Szigethy
Szilárd tabilelkészmondottköszöne-
tetmindazoknak,akikadományukkal
támogatták a hangszer felújítását.
Kendeh Gusztáv, egyházunk zenei
bizottságánakelnökeelmondta,hogy
arestauráláscsodaszerűösszefogás
eredményeként valósulhatott meg.
FaragóAttila orgonaépítő,amunkát

elvégzőAerisOrgonaKft.ügyvezető-
jehangsúlyozta,hogyatorvaji,délné-
metstílusúorgonaMagyarországon
egyedülálló,éseszmeiértékefelbe-
csülhetetlen. Megemlítette azt is,
hogyahangszermárnagyszolgálatot
tett:elérteatemplommegújulását,hi-
szen addig nem kerülhetett haza,
amígméltókörnyezetnemvárta.
Ahálaadóalkalmatkövetőkoncer-

tenSzabóBalázs orgonaművész,va-
lamintSomogyiAnna, agyülekezet
kántoramutattabeamegújulthang-
szersokszínűségét.SchäferÁrpád, a
felújításegyiktámogatójaelmondta,
hogy az elvégzett felújítás célja az
ősöknekvalótiszteletadásmelletta
jelennekvalóértékteremtés.
ZáráskéntSzigethySzilárdlelkész

megköszönteDorisHillebrand helyi
gondnokmunkáját,majdarrahívta
fel a jelenlévők figyelmét, hogy a
templomberendezésénekkülönle-
gessége, a szószék és kántori szék
egymásmellettiségeszépenkifejezi
aztazösszefogást,aztazegyutat,
amelyenérdemeshaladni.
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A  T I T O K  N y I T j A  –  m I S S Z I ó I  N  
b AzÉszakiEgyházkerületmisszi-
óinapjaitszervezőcsapattörek-
szik arra, hogy ezen alkalmak
vendéglátóikéntkisebbgyüleke-
zetekislehetőségetkapjanak.A
nemkevéskihívássaljáró,igen
szerteágazó szervezési felada-
tokmellettjóalkalomezaven-
déglátóközösségszámáraabe-
mutatkozásra, a megújulásra.
Ahatészakiegyházmegyekör-
forgásábanidénaDél-Pestme-
gyeivoltsoron.Helyszínkénta
tízéveépültdabasiOBOAréna
ésaszomszédságbanlévőDaba-
siKossuthLajosÁltalánosIsko-
laszolgált.Ahelyi,gyónigyüle-
kezetLászlóMilán lelkészveze-
tésével készült a nagy napra,
amelyreazonbanazeddigiekhez
képestsajnoskevesebbenláto-
gattakel:mintegyötszázan.

Akilencórátólérkezőkethalkfúvós-
zenefogadta,deaprogramkezdéshez
közeledvemárközöséneklésselhan-
golódtakanapraafélszázgyülekezet-
bőlérkezettvendégek.BenceGábor-
nak, azEvangélikusKántorképzőIn-
tézetigazgatójának,aDeákTériEvan-
gélikusGimnáziumtanáránakveze-

tésévelismertéskevésbéismerténe-
kekcsendültekfel,főkéntaGyüleke-
zetiliturgikuskönyv gazdagreperto-
árjából.Anapsorántöbbszörszínre
lépőkántorkreatívésváltozatosmó-
donmozgattamegajelenlévőket.
Aköszöntéseksorábanszótkapott

KőszegiZoltán dabasipolgármester,
PálinkásnéBalázsTünde alpolgár-
mester,aGyóniEvangélikusEgyház-
községpresbitere,LászlóMilán lel-
kész,SelmecziLajos egyházmegyei
missziólelkész,valamintPintérMi-
hály espereshelyettes.Anapházigaz-
dájaBozorádyAndrás egyházkerületi
misszióilelkészvolt.
A délelőtti istentisztelet igehir-

detőiszolgálatátKovácsnéTóthMár-
ta kemenesaljai lelkész végezte Ef
6,18–20alapján.Személyesésmély
hitről tanúskodó prédikációjában
Istenhezés egymáshozvalóviszo-
nyulásunkrólszólt.Azimádságaz,
amiáltalIstenhezkönyöröghetünk
egymásért.Szüntelenül.Aszentek,
kiválasztottakközösségefelelamá-

sikért,detáplálkozikisamásikhité-
ből, reménységéből, de legfőképp
hitünkszenttitkából:JézusKrisztus
sebeiből,értünkvállaltáldozatából–
helyezteajelenlévőkszívére.
Az úrvacsora után három rövid

előadáshangzottelaNövekedésközös-
ségeinkben témakörben.GarádiPéter,
a budaörsi evangélikus gyülekezet
voltfelügyelőjeagyülekezeti,Herkely-
néMelinda, aSareptaBudaiEvangé-
likusSzeretetotthonfőnővéreacsalád
lelkinövekedésének „titkáról” szólt.
FábriIstván csömöripolgármester

azegyházésatársadalomközöttikö-
telék megerősödéséről mondta el
gondolatait.Egygyülekezetmintkö-
zösségönmagábanisértékegytelepü-
lés számára: az önkéntesmunka, a
szociálistevékenység,szolidaritás,az
oktatás-nevelésrévénezerszállalkö-
tődikahelyitársadalomhoz–muta-
tottrá.Azegyházunkbanvégzettor-
szágosszociológiaikutatáseredmé-
nyeibőlkiemelte,hogyazevangéliku-
soknagyrészefontosnaktartjaegyhá-

zához való tartozását. Bár jellemző
ránkasegítőkészség,acsaládcentri-
kusságésazösszetartozás,amegkér-
dezetteknagyrésze(72%)nemvégez
önkéntesgyülekezetimunkát.
Az egyórányi ebédidőben szét-

szóródottatömegazegzugosépület-
ben.Ajóízűfalatozástésbeszélgeté-
seket az összegyülekezést szolgáló
közöséneklésrehívogatásszakítot-
tameg.Ezutánaszínpadonmegje-
lentaháromelőadó,deimmáronpó-
diumbeszélgetéskeretében,amelyet
FabinyTamás püspökmoderált.
Azelőadásokbanelhangzottakkö-

zöstovábbgondolásasoránközponti
szerepet kapott a személyesség. A
gyülekezetislehetcsaládias,haoda
szeretettelhívnakésvárnakminden-
kit.Anövekedéshezszükségesalai-
kusszolgálókésönkéntesekszámának
növelése,valamintatemplomfalain
kívüliszolgálaterősítése,amég„kívül-
állók”,anemkeresztyénháttérrelbí-
rókkitartóhívogatása–mutattakrá
abeszélgetésben.

Adélutánicsoportosbeszélgeté-
seketaháromelőadóéstizenegylel-
készvezette.Abibliaóráscsoportlét-
számoknakköszönhetőenminden-
kiszóhozjuthatottanaptémájával
kapcsolatban.Apozitívvisszajelzé-
sekazttámasztjákalá,hogyamisszi-
óinapokprogramjába–haahelyszín
isalkalmaserre–érdemesbeépíte-
nieztazegyórát.
Anapzárórészesikeredettaleg-

színesebbre.NagypálGéza ésHadady
Zsombor bizonyságtétele,Záborszky
Csaba Kazinczy-érmes előadómű-
vészszavalatai,SzabóBalázs keresz-
tyénénekes,zenészfélóráskoncert-
jeutánFabinyTamáspüspökútrabo-
csátószavaihangoztakelEf6,23–24
alapján.Ezasokáigéssokakáltalszer-
vezettnapiselmúlik–mondotta–,
deazaszeretet,amelyetittkaphat-
tunkIstentőlegymásáltal,nemmú-
lik el. Magunkkal visszük. Osszuk
megazittkapottbékességet,és le-
gyünkeszközök,amelyekJézusKrisz-
tusrairányítjákmásokfigyelmét.
„Köszönjükagyónigyülekezetáldo-

zatosmunkáját!Kívánjuk,hogysoká-
igemlékezzenekerreanapra,denem
úgymintteherre,hanemmintáldás-
ra”–mondtazárszavábanapüspök.

g Horváth-HegyiÁron

Azgazdagszik,akitovábbad
Egyházkerületimisszióinapészakon

b Idén sem maradt el a hagyo-
mánnyá vált meglepetés aján-
dékaDéliEgyházkerületmisszi-
óinapján:aszervezőkaForrás-
nálvalófelfrissüléslehetőségét
szimbolizáló–azegyházkerület
logójávalellátott–pohárral,va-
lamintacsaládiésifjúságinap-
pal kapcsolatos információkat
tartalmazóigényesfüzettellep-
tékmegazérkezőketmájus31-én
azorosházitemplombejáratánál.

Azalkalomközösénekléssel,majd
rövid köszöntésekkel kezdődött.
Evangélizációs igehirdetéssel Ef
6,18b–19 alapján Szeverényi János
szolgált.Prédikációjábanazországos
misszióilelkésztöbbszörisemlékez-
tetett:egyedülazAtyasegíthetbű-
neinktőlmegszabadulni.
Adélelőttibibliaköröscsoportbe-

szélgetésekhez,amelyekharminc(!)
terembenzajlottakaTáncsicsMihály
GimnáziumésSzakközépiskolában,
SzabónéMátraiMarianna püspök-
helyettestartottinteraktívbevezetőt.
Anépesdéligyülekezetebédután

négyprogramközülválaszthatott.A
Táncsics-gimnáziumaulájábanBen-
kőVilmos üzletemberrelanapházi-
gazdája,DeákLászló egyházkerületi
misszióilelkészbeszélgetettAvilágés
azegyházjövője címmel.Azegykori
zsinagógaépületébenSzeverényiJá-
nossalkészülhettekazegybegyűltek
azúrvacsorára.Akikatemplombé-
kességérevágytak,azokkomolyzenei

meditációnvehettekrészt.Azegyház-
községzeneiegyüttesének,azAlföld
vonósnégyesnekajátékátIhászBeat-
rix orosházilelkészirodalmiösszeál-
lításaegészítetteki.Akönnyedebbze-
neiműfajkedvelőiaBoyzlessVoicenői
kamaraegyütteskoncertjéthallgathat-
ták meg – a kollégiumban tartott
eseményházigazdájaRadosnéLengyel
Anna egyházkerületifelügyelővolt.
Adélutánkövetkezőprogramjára

ismétatemplombankerültsor,aho-
váazorosházifúvószenekartorony-
zenévelinvitáltaanapmintegyezer-
egyszázregisztráltrésztvevőjét.
Egyházunkbanegyedülállómódon

adélimisszióinaponkerületielisme-
réseketszoktakátadni–nemvoltez
máskéntidénsem.PrónaySándor-em-
lékplakettetvehetettátSzemereiZol-
tán, azországosirodagazdaságiosz-
tályánakkorábbivezetője,aki2003és
2006közöttaDéliEvangélikusEgyház-
kerületfelügyelőjeisvolt.(Azemlék-
plakettmásikideikitüntettje,Ónodi
Szabolcs, abonyhádievangélikusgim-
náziumnyugalmazottigazgatójaidén
januárban, hetvenedik születésnap-
jánkaptamegazelismerést.)
Az Ordass Lajos-emlékplakettet

SzéllBulcsú kispestievangélikuslel-
kipásztornakadtaátGáncsPéterpüs-
pökésRadosnéLengyelAnnakerü-
letifelügyelő.

Azévlelkészének,azévpedagógu-
sánakésazévdiakóniaimunkásának
járóTessedikSándor-díjat2014-ben
KisJános kecskemétilelkésznek,Bo-
lemányiJudit kiskőrösihitoktatónak,
cserkészparancsnoknak, illetve Kis
Gabriellának, aSzarvasiÓtemplomi
Szeretetszolgálat intézményvezető-
helyettesénekítéltékoda.Adélikerü-
lethűségérmeitebbenazévbenBánsz-
kyMihály (Békéscsaba),BujákImre
(Tengelic),DudlaImre (Dunaegyhá-
za),KendehGyörgyné (Budapest)ésdr.
Váriné Domán Gabriella (Szarvas)
vehetteát.Adíjátadóünnepségután
Radosné Lengyel Anna szólaltatta
megaháromTessedik-díjast.
A záró úrvacsorai istentisztele-

ten Gáncs Péter püspök Ef 6,24b
alapjántartottigehirdetésétilluszt-
ráltais.Kéttárgyatemeltamagas-
ba: azt a fakó műanyag poharat,
amelyetatemplomajtóbanminden
érkezőmegkapott,illetveegyfény-
lőfémkelyhet.Kimelyiketválaszta-
ná? – szegezte hallgatóságának a
kérdést.Aműanyagpohárraszava-
zó püspök abszolút kisebbségben
maradtafémkelyhetválasztótöbb-
séggelszemben.Igaz,csakeztánde-
rültki,hogymígapohárbantisztavíz
van,acsillogókehelyteljesenüres.
„Nemazszámít,amitkívülről,felszí-
nesenlátunk,hanemaz,amitIsten

lát,vagyéppamithiábakeresben-
nünk”–fogalmazottapüspök,majd
hozzátette:„Hiszemazt,hogyebben
anéhányórábanerőtmeríthettünk,
és feltöltekezvemehetünk tovább.”
Anapsoránzeneiszolgálatotlá-

tottelazorosháziCredo együttes,a
pestlőrincigyülekezetzeneicsapata,
ésnagysikertaratottakifejezetten
erreazalkalomra,többgyülekezet-
bőlverbuváltegyházkerületiénekkar
is,amely–ÖrdögEndre helyilelkész
koordinálásaésorgonakíséretemel-
lett–GárdonyiZoltán orgonáraés
vegyeskarraírt,Mondjatokdicsére-
tet címűművétszólaltattameg.
Anapperselypénzével–264ezer

forinttal – a szarvasi Középhalmi
Missziószenvedélybetegeketsegítő
szolgálatáttámogathattáka„jóked-
vűadakozók”.
Afelnőtteknekszólóprogramokkal

párhuzamosanakicsinyeknekVajer
Tímea óvodavezetőirányításávaltar-
tottak egész napos foglalkozást az
evangélikusHajnaloviban.Afiatalok
aSzékácsJózsefevangélikusgimnázi-
umbantöltöttékanapjelentősrészét,
ahol három nemzetközi keresztény
szervezet–azOperationMobilisati-
on,azInterserveésaWycliffe–kép-
viselői,élükönJóAndrással szervez-
tekszámukraizgalmasprogramokat.
Amisszióinapatemplommelletti

főtéren városmisszióval zárult. A
szabadtériszínpadonPintérBéla és
aCredo együtteskoncertjeadottte-
retbizonyságtételeknek.

g BodaZsuzsa
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     N A P  A Z  E g y H á Z K E r ü l E T E K b E N
b Három program egy rendez-
vényben:ezvártaamintegyezer
résztvevőtaNyugati(Dunántú-
li)Egyházkerület ideimissziói
napján,május31-énagyőriegye-
temi csarnokban.Ahagyomá-
nyosistentisztelet,előadáséste-
matikus beszélgetések mellett
ugyanisakerületigyermek-és
ifjúságinapot,valamintakórus-
találkozótisekkortartották.

Szó szerint színes volt az érkező
vendégek köre,mivel a résztvevők
egyházmegyéjüknekmegfelelőenkü-
lönbözőszínűnévkitűzőket,agyere-
kekpedigtarkakarszalagokatkaptak.
Idén ismegterült a sütemények

asztala:agyülekezetekáltalhozottfi-
nomságokbőségesenelégnekbizo-
nyultak.Aszellemitáplálékraéhezők
pedigválogathattakaLutherKiadó
ésazalaegerszegiÉg-Ígérőkeresztyén
könyvesboltkínálatából.
AnapzeneikeretétaLajoskomá-

romievangélikusfúvószenekar bizto-
sította.Őkkísértékaközöséneklést
is.AkonferálásfeladatátVerasztóJá-
nos kerületimisszióilelkészvégezte.
AjelenlévőketelsőkéntMészáros

Tamás egyházkerületifelügyelőkö-
szöntötte, majd Földesi Péter pro-
fesszornak,aSzéchenyiIstvánEgye-
temrektoránakadtaátaszót,akia
vendéglátóintézményanevébenüd-
vözölteazegybegyűlteket.Győrváros

önkormányzatarészérőlSimonRóbert
Balázs alpolgármester, megválasz-
tottországgyűlésiképviselőszólt.
Azevangéliumtitkárólbeszéltnyi-

tóáhítatábanSzemereiJános, aNyugati
(Dunántúli) Egyházkerület lelkészi
vezetője. Három szóra építette Ef
6,18–24 alapján tartott prédikáció-
ját:titok,közösségésküzdelem.Hang-
súlyozta,hogyhaegytitokfeltárul,ab-
bólváltozásindulhatel.Azevangéli-
umIstenszereteténektitkárólszól.Ar-
ról,hogyúgyszeretminket,ahogymeg
semérdemeljük.Megakarajándékoz-
ni egymással, hogy felfedezzük azt,
amitamásiklátásán,hitbelitapaszta-
latánkeresztülmegérthetünkIstenből.
Ezértfontosaközösségmegélése.
Apüspökezutánarrahívtafelaje-

lenlévőkfigyelmét,hogyaközösségerő-
forráslehetszámunkra,végülarraisrá-
világított:most,amikoregysportcsar-
nokküzdőterénülünk,tudnunkkell,
hogyakeresztyénéletküzdelem.„Az
evangéliumtitka,hogyKrisztusküzd
értünk,ésszeretminket.Ezváltoztat-
hatjamegazéletünket,ésezváltoztat-
hatjamegavilágot,hamierrőltanú-
ságotteszünk.Haezatitokkinyílik
előttünk,mindenmásmegvilágításba
kerül”–fogalmazottSzemereiJános.

AzáhítatutánSzélesSándorGyőr-
Moson-Sopron megyei kormány-
megbízottszemélyeshangúbeszá-
molójakövetkezetta2013-asárvíz-
védelmimunkálatokról.Agyakorló
evangélikusközhivatalnokfotókkal
ésvideofelvételekkelillusztráltmeg-
rendítőbizonyságtételébenkiemel-
te: a tavalyi árvízmegtapasztalása
nemmúltelnyomtalanul.„HaIsten
nemtartjamegahihetetlenülinsta-
bilgátat,akkorhiábaküzdöttekvol-
naazemberek”–mondta.Számára
azárvízivédekezéslegnagyobbüze-
neteaz,hogyhaIstenpróbatételelé
állítbennünket,akkorlegyünkahe-
lyünkön,ésküzdjünk.
AnapfőelőadásátUzsalynéPécsi

Rita neveléskutatótartottaÉrzelmi
intelligencia–avagyakapcsolatépí-
téstitka címmel.Hangsúlyozta,hogy
azérzelmiintelligenciafelnőttkorban
isfejleszthető,ígyegyszerreajándék
és felelősség. Felhívta a figyelmet
arra,hogyezaterületsokkalfonto-
sabbazemberekboldogulásaszem-
pontjából, mint az elméleti tudás.
Ugyanakkorezekakészségekkizáró-
lagélmény,tapasztalatésazonosu-
lásútjánsajátíthatókel.

* * *

Eközbendélelőtttízórától–azorszá-
gosirodagyermek-ésifjúságiosztá-
lyánakszervezésében–folyamatosan
zajlottakafiatalabbkorosztálytmeg-
szólítóprogramokaszomszédosedző-
csarnokban,illetveazegyikelőadóte-
remben.AgyőriPéterfySándorEvan-
gélikusOktatásiKözpontóvónőibáb-
játékotmutattakbeakicsiknek.Juhász
Marcell bűvészkülönbözőmutatvá-
nyokkalszórakoztattanézőit.Koncer-
tetadottaSzélrózsaBandis,majdúgy-
nevezett„nagyjáték”vártaazifjúsá-
got,melybenacsapatoknakkülönbö-
ző feladatokat kellettmegoldaniuk.
Akétórásebédszünetbenazétke-

zésselpárhuzamosanafelnőttektöbb-
féleszekcióbeszélgetésközülválaszt-
hattak.LacknerPál volttáboripüspök
afganisztáni tapasztalatairól tartott
beszámolót.JánosaAttila győriigaz-
gató lelkész, börtönlelkészMihály
Attila győribörtönparancsnokkalkö-
zösenafogvatartottakközöttiszolgá-
latszépségérőlésnehézségérőlbeszélt.
A cigány kisebbség felé irányuló
misszió területévelBakay Péternek,
egyházunkországoscigánymisszióire-
ferensénekvezetésévelismerkedhet-
tekazérdeklődők,KoháryFerenc lé-
bényilelkészpedigaférfikörökszer-

vezésétéstevékenységétmutattabe.
BogdányiMáriagyőriegyetemilelkész
ahelyifelsőoktatásiintézményekben
folyómunkáról adott tájékoztatást.
A gyerekek és fiatalok ezalatt az

edzőcsarnokbankézműveskedhettek,
játszhattak, illetve megcsodálhatták
aMobilisinteraktívkiállításiközpont
munkatársaiáltalahelyszínenbemu-
tatotttudományoskísérleteket,melyek
közöttrakétakilövésisszerepelt.
Délutánazenéévoltafőszerep.A

nagycsarnokbanacsákvári,agyőri,a
soproniésaszombathelyievangélikus
kórusadottközöskoncertet,akiscsar-
nokban pedig a répcelakiÜmmögő
együttes tartott néptáncbemutatót.
Azáróúrvacsorásistentiszteleten

SimonRékabükilelkészvégezteazige-
hirdetésszolgálatát.Azevangéliumtit-
ka a gyertya lángjához hasonló –
mondtaJn8,12alapjántartottprédi-
kációjábanalelkésznő.„Aridegvilág-
banéletremozdít,melenget,éltetJé-
zusKrisztuscselekvéseaSzentlélekál-
tal.Ahogyőkitárjanekünkönmagát,
úgytárhatjukkimiismagunkataző
kegyelme,szereteteelőtt.”Azevangé-
lium nem titok többé, hanem hír,
amelyrajtunkkeresztüleljuthatmá-
sokhoz–hívtafelafigyelmet.
Az úrvacsoravétel után ezzel a

hírrel,azevangélium,aközösségés
azisteniszeretetmegélésévelfeltöl-
tekezveindulhattakhazaakerületi
misszióinaprésztvevői.

g AdámiMária

Háromazegyben
Egyházkerületimisszióinapnyugaton

b Amíg a felnőttek számára a
templomban–ésmáshelyszí-
nekenis–zajlottaDéliEgyház-
kerületmisszióinapja,addiga
Székács József Evangélikus
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnáziumacsaládiésifjúsá-
gi napnak adott otthont. Jó
András éscsapataegésznapos
izgalmas feladatsorral lepte
megakerületevangélikusfia-
taljait,amissziómintküldetés
mibenléténekkérdéskörétállít-
vaaváltozatosprogramközép-
pontjába.

Atemplomikarzatonállok.Balról
mellettemiskolánkigazgatója,Fe-
hérBorbála. JobbrólBertaDávid,
iskolánkhetedikestanulója.Együtt
várjukatöbbieketazosztályából,az
iskolánkból.Agyülekezőtömegből
mosolyogvanézfelrámamezőbe-
rényiiskolalelkész,FülöpMónika,
szemévelüzenve:„Szia,miismeg-
jöttünk!”Visszamosolygok.Éslas-
sacskánegyretöbbintegetésselte-
likmega templomi tér.Csakúgy

röpködnekamosolyokazIstenhá-
zában.

* * *

Vonulunkátatemplombólazokta-
tásiintézménybe.Úgyszázhúszan-
százötvenen lehetünk. A sor eleje
márazemeletidíszteremfelébaktat.
Aföldszinten,vendégváródiákjaink
előttelhaladvarátekintekahirdető-
táblára,ésolvasomazüdvözlősoro-
kat:„Avendégszeretetrőlmegnefe-
ledkezzetek,mertezáltalegyesek–
tudtukonkívül–angyalokatvendé-
geltekmeg.”(Zsid13,2)Kíváncsianha-
ladok tovább, mert olyan nagyon
váromavendégeinket!Vajonmivár
majdránk?(Leszközöttükangyal?)

* * *

Azismerkedésijátéksorán–többek
között–arraisfényderül,hogykiaz,
akietetettmárakezébőlzsiráfot,aki
titkosírássalírnaplót,akicéltudatos,
éskiaz,akinemtudtitkottartani.
„Minden vélt alkalmatlanságod

ellenéreIstennektervevanveled,Is-
tentégedisakarvalahovaküldeni.
Aztkívánom,találjátokmegahelye-

teket,fedezzétekfelképességeiteket,
bontakoztassátok ki őket! Istent
képviseljétek,Istentkövessétek!Ez
atiküldetésetek”–hangzikabizta-
tás az egyik vezető,KapocsAttila
szájából.

* * *

A délutáni egyik feladat az volt,
hogyacsapatokrangsorolják,me-
lyekalegszükségesebbtárgyakatúl-
éléshez.Akozmetikaitükrötnem
sokansoroltákelőre,pedig–mint
kiderült–azlehetalegeslegfonto-
sabb!Ugyanishamegcsillanrajtaa
messzire villanó fény, az bizony
életmentőlehet.
Számos ügyességi játékban ve-

hettekrésztafiatalok–voltakköz-
tükvilágvallásokhozkötődő,biblia-
fordítássalkapcsolatosfeladatokis…
HorváthIstván ésaTransitTeam kül-
földimissziósfiataljaimutattákmeg
(ésfogalmaztákmeg),mialegfőbb
feladat:küldetésünkrészeaközösség-
építés.
Orosházánmindeztláttuk,átéltük,

hogy–vigyüktovább!
g BalogEszter

IfjúságivillanásokOrosházán
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DeutscheAnlage
Redakteurin:

PfarrerinEszterHeinrichs

„HerrGrillestimmteseineGeigeund
schautesichaufderWieseum,wel-
cher Blume er denn seine Musik
widmensolle.DerLöwenzahnlenk-
te seine Aufmerksamkeit auf sich.
Derwarwirklichsehrschön,wiesein
gelberRockhinundherflatterte,er
selbst sich im spielerischenWind
entfaltete, prinzessinnenhaft hin-
undherschwankteunddenKrabbel-
tierchenzunickte.DerSteinbockkä-
ferzwirbelteseinenlangenSchnurr-
bart, als er vorbeispazierte, und
selbstdemkämpferischenHirschkä-
ferwurdeschwindeliginseinerNä-
he.DerLöwenzahnzittertevorFreu-
de: –Oh, wie schön ich wohl bin!
Schöneralsalleanderen!…DieSon-
nelächeltmichan,dieSchmetterlin-
getanzenummichherum,undder
aufmeinenRockgefalleneTautrop-
fenistglücklich!Wieschönisteszu
leben!DieGrillemusiziertedarüber
denganzenTag,unddereitleLöwen-
zahnlauschteseinemSpielselbstge-
fällig.

EinesTageswollteernochmehr
seiner Schönheit zeigen. Er ent-
schied sich, seinen schneeweißen
Haarschopfaufzusetzen,damitdie
vorbeistolperndenInsektenihnbe-
staunen und bewundern und die
anderenBlumenihndarumbenei-
den.Erbewegtenunvorsichtigsein
flauschigesKöpfchenundrecktees
sehrhoch,umvonallengesehenzu
werden.

GeradeindiesemAugenblickaber
wehteeineflinkeBrisevorbei.Dieer-
griffdenweißenHaarschopf,zauste
ihneinwenigund-Wusch!–risssie
ihnmitsich.DiewinzigenFlusenflo-
genaufunddavonundwarenschnell
ausdenAugenverloren.DerLöwen-

zahnaberstandda,inderMitteder
Wiese,reckteseinkahlesKöpfchen
undschriedemWindnach:-Gibes
mirzurück!Bringesmirzurück!Bö-
seBrise,blase es zurück!Aberder
Windundmit ihmseinherrlicher
Schopfwarenschonwerweißwo….!
Der Löwenzahn stampfte

wütend und verzweifelt mit
seinen Wurzelbeinen in den
Boden:–IchwillmeinenHaar-
schopfzurück!Bringemirmei-
nenHaarschopfzurück! Seine
TränenflosseninStrömen,er
schämtesichseinesschmuck-
losen Zustandes. Die Grille
hatteMitgefühlmit ihmund
sagte:–Seinichttraurig,klei-
nesBlümchen,ichwerdedeinen
Haarschopfsuchen.
Siemachte sich sofort auf

den Weg. Der Löwenzahn
duckte sich tief ins Gras, er
schämte sich seiner Kahlheit. Er
verbarg sich vor den neugierigen
Blickenundlauschteungeduldigauf

dasRaschelndesGrases,bisdie
Grillezurückwar.Alssiezu-
rückkam, waren ihre Hände
leer!Oh,duNichtsnutz!Wieso
konntest du meinen Schopf
nichtfinden?–weintebitterlich
dieGrille.–Doch,ichhabeihn
gefunden,–antwortetefröhlich
dieGrille-aberdukannstihn
niewiederaufdeinenKopfset-
zen! –Sollichkahlbleiben? –
schriederLöwenzahn.–Was
ist mit meinem Haarschopf
passiert?

–AufjedemeinzelnenFlöck-
chensegelteeinkleinerSamen,

undnunsitzenschonalleimweichen
Boden am Seeufer. Sie blühen im
nächstenFrühjahrundwerdendir
vollkommenähnlichsein. -Mirähn-
lich? -Siewerden,genausowiedu,ih-
re Blumenröckchen entfalten, und
sichdesSommersunddeslebensstär-
kenden Sonnenstrahls erfreuen. Ist
dasnichtwunderbar?–Dannsind
diesemeineBlumenkinder!
–Ja,undvielleichtwirdesauch

unter ihnen einen geben, der nur
schönundstolzseinwill,nichtswei-
ter–solange,bisseinHaarschopfvom
Windmitgenommenwird.
DieBlumenaufderWiesesahen

sichgegenseitigan.DerLöwenzahn
konnte nicht antworten, weil eine

warme Feuchtigkeit schlagartig in
seinerKehlehochkam.Danachreck-
tensichdieeinzelnenGrashalmelei-
seaufdieFußspitzen,umsoderGril-
le,diewiederGeigespielte,zulau-
schen. Und alle verstanden nun,
warumsiegeradejetztihrschönstes

Liedspielte,geradejetzt,alsderLö-
wenzahnschonall’seineSchönheit
abgelegthatte.”
WennwirandasEndedesLebens

Jesudenken,dannfallenunsviele,
viele traurigeDinge ein. Schmerz,
BitterkeitundtiefsteEnttäuschung…
UnddannamOstermorgenhatsich
allesverändert.AberdieGeschich-
teistauchOsternnochnichtganz
rund, denn kaum einige Dutzend
MenschenhabendasWundererfah-
ren.DieGuteNachrichtwird„rund
undganz“erstzuPfingsten,wenndie
Feuerzungenkommen,undallealles
verstehenunddasWunderspüren
können.DasgrenzenloseWunder,
dasdarinbesteht,dassderWindden
Haarschopf wegweht. Darin, dass
alle vom Wunder in der eigenen
SpracheunddeneigenenBedürfnis-
senentsprechendzuverstehenbe-
kommen, dass überall Menschen
angesprochenwerden.Dasistwirk-
lichwichtiginunsererWelt,wowir
an und wegen der kulturellen,
menschlichen,religiösenundsprach-
lichenUnterschiedesoviel leiden.
GottesGeististmitunstrotzal-

leUnterschiede.Eristmituns,wenn
ervonHaarschopfzuHaarschopfdie
GuteNachrichtverbreitet.„Ihrseit
zurFreiheitberufen!”Undnichtzu
irgendeiner Freiheit, sondern zur
FreiheitinGottundzurHoffnung
aufdasewigeLeben.
WennGottunsgnädigist,unddas

Wunderunsberührt,dannwerden
wir uns vielleicht nicht immer so
großeSorgenumunserLebenund
unserenwunderschönenHaarschopf
machen.Wennwirunsabundzu
umschauen,könnenwirinsehrge-
segnetenAugenblickenauchalskah-
leBlumezuunssprechen:„Istdas
Lebennichtwunderschön?”
MitPfingstenwirddieGeschich-

te Jesuganzundrund, jetzt istsie
noch nicht vollendet. Gebe Gott,
dassauchinunserenstolzenHaar-
schopfderWinddesHeiligenGeistes
hineinweht.

g EszterHeinrichs

(DasMärchen–Apitypangbóbitája
–vonÉvaFésűs–wurdevonFerenc
KőrösiinsDeutscheübersetzt.)

Pfingstenundderschneeweiße
HaarschopfdeslöwenzahnsDieKatastrophe:dasetztmansich

hin, um zum Pfingstfest, also zum
WirkendesgöttlichenGeistesinuns
einige Gedanken aufzuschreiben,
schautaufdenComputerbildschirm:
–undNICHTS!DiegroßeLeere,al-
leGedankenscheinenausgewandert
oder doch zumindest auf Urlaub.
UndGottesGeist?Wehtbekanntlich,
woerwill;nurhierscheintergerade
nichtzuwollen.Sowirdmiteinem
MaleauseineralltäglichenSituation
einegrundsätzlicheAnfrageanGott:
„WoistjetztDeinGott?“Versprochen
hater,dirzuhelfen.Undjetzt?Wodu
einmalHilfebrauchenkönntest?
SofragenMenschentäglich,anih-

rem Arbeitsplatz ebenso wie am
Krankenbett.VoreinerPrüfungeben-
sowieineinemverwaistenHaus.Aus
einerverletztenSeeleherausebenso
wieinMomentenderHilflosigkeit.
Wersofragt,suchtHilfe.Ersuchtdie
HilfeinseinemGlauben,alsoausder
jeeigenenganzpersönlichenGottes-
beziehungheraus.Wersofragt,glaubt
an das grundlegende Versprechen
Gottes,daserunsimmerneuzusagt:
IchbinfürDICHda.IchbinDEIN
Gott,mitdemDUinDEINEMLeben
rechnendarfst.
Werso fragt,erwartetvonGott

nochetwas.Dasistgut.Aber,-und
ohnediesesabergehtesimGlauben
nicht: Viele unserer Erwartungen
sindreinmenschlich.Wirerwarten:
Gottsollhelfen;jetzt,gleich,sofort
undgenauso,wieichesmirvorstel-
le.DochdashatGottunsnichtver-
sprochen.SeinGeistwirktinunser
Lebenhinein,aberanders.Wie?–
daskönnenwirvonPauluslernen.In

seinemzweitenBrief andieMen-
scheninKorinthschreibtervonGott
undvonseinemGeist:(2.Kor3,17)
„DerHerristderGeist;woaberder
GeistdesHerrnist,daistFreiheit.“
Dasistmein„Pfingstwort“.Wich-

tigistesmir,weilesmiralsMenschen
sagt,wieGottmichsieht:Ichbinfrei,
inallenmeinenBeziehungen.Diese
Freiheithabeichmirnichterarbeitet
oder verdient, sondern geschenkt
bekommen.UnddochistsieeinTeil
vonmir.Durch siewerde ichGott
ähnlich-oderbiblischausgedrückt:
auchdurchunsereFreiheitwerden
wirzueinemEbenbildGottes.
Ichbinfrei,sowieGottfreiist,auch

inseinerBeziehungzumir.Soweit
gleichenwireinander.Dochesgibt
einenwesentlichenUnterschied:Gott
nutztseineFreiheitzumBestender
Menschen.„Ichlebeundihrsolltauch
leben“(Joh14,19).Prägnanteralsmit
diesem Wort von Jesus lässt sich
GottesWillekaumausdrücken.Insei-
nemWunsch,unsimLebenzuhel-
fen, istGott furchtbareinseitig.So
nutztGottseineFreiheit.
MitunsererFreiheitkönnenwir

nichtsogutumgehen.Dasweiß,wer
schon einmal von einem anderen
Menschen verletzt wurde. Doch
manchmalgelingtesauchuns,ganz
freidemLebenzudienen.Unabhän-
gigvonallenSachzwängen,Ängsten,
Rücksichtnahmen tun wir etwas,
daseinfachnurrichtigistundgut
unddasLebeneinesMenschenför-
dert.DassindgöttlicheMomente.
Wir erleben sie mitten im Leben
durchseinenGeist.GottseiDank!

g PfarrerJakobKruse

geist.rEICH:Pfingsten

Deut sche und zwei spra chi ge 
got tes dien ste in der pfingst wo che

4.Juni•Kőszeg18Uhr
6.Juni•Szőkedencs18Uhr
7.Juni•Gyönk17Uhr
8.Juni-Pfingsten•Ágfalva9Uhr(zweisprachig),Balatonboglar9.30(zwei-
sprachig),Budavár10Uhr,Hévíz11Uhr,Sopron10Uhr(zweisprachig),
Sopronbánfalva15Uhr(zweisprachig)
9.Juni–Pfingstmontag•Bonyhád10Uhr,Budavár10Uhr,grenzüber-
greifenderGottesdienstinLoipersbachimBurgenland/Österreich(Lé-
pesfalva)15Uhr,Sopron9Uhr
15.Juni•Ágfalva9Uhr,Borjád11Uhr,Budavár10Uhr,Hévíz11Uhr,Mén-
főcsanak16Uhr,Sopron9Uhr,Sopronbánfalva10.30
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Amásodikpünkösd
Pálapostoleztírta:„Fogadjátokbeegymást,ahogyanKrisztusisbefogadott
titeket.” (Róm15,7)PéterelsőpünkösdiélményétJeruzsálembenélteát,ami-
korprédikációjáraháromezerembertértmeg.Néhányhónappalezután
PéteraSzentlélekújcsodájábanrészesült,mégpedigegypogánykatona-
tisztnek,Kornéliusznakszépenberendezettcézáreaiotthonában,amikor
aházigazdaaházanépévelegyüttmegkeresztelkedett.
Péternekezamásodikpünkösdiélményenemkevésbéjelentős,mintaz

első.Bárittnemhatalmassokaságról,csupánegycsaládiotthonbanössze-
jöttkisközösségrőlvoltszó.Ennekamásodikpünkösdnekazajelentősé-
ge,hogyaSzentlélekaválasztottnéphatárátátlépvepogányokathívottelKrisz-
tusútjára.EzenaztánelámultPéter,ésveleegyüttcsodálkoztaktársaiis.
Pedignemkellettvolnacsodálkozniuk,hiszenarégipróféciákteljesed-

tekbe,amelyekarrólszóltak,hogyIstenígéreteiátlépnekaválasztottnép
határán,ésapogányokisrészesednekaSzentlélekajándékában.Nemkel-
lettvolnacsodálkozniuk,mertJézustólismegtanulhattákvolna,hogyahit
ajándékanemcsakazsidóké.Úgylátszik,elfelejtették,hogyJézusegyszer
éppenegypogányszázadoshitétállítottapéldakénttanítványaielé.
Sokszorelőfordul,hogyannyirafoglyaivagyunksajátgondolatainknak,

kialakultvéleményünknek,hogynemértjükIstenmásfajtagondolatait.
Amásodikpünkösdámulatotkeltőeseményeegyháztörténetijelentő-

ségű.Haatanítványokmissziójanemlépátpogányterületre,hamegma-
radzsidóvallásimozgalomnak,mintpéldáulKeresztelőJánosnakvagyaz
esszénusoknakamozgalma,akkormenthetetlenülezeknekasorsáraisju-
tottvolna,ésvelükegyütttűntvolnaelatörténelemsüllyesztőjében,mint
megannyizsidóvallásireformtörekvés.
AmásodikpünkösdbenKrisztusegyetemes,egészvilágrakiterjedőigé-

nye,szereteteteljesültbe.Péterígyszűrteleatanulságot:nemszemélyvá-
logatóazIsten.ASzentlélekcsodájaképpenleomlotttehátazafal,amely
addigazsidóéspogányvilágotelválasztotta.
Etörténetijelentőségentúligazésmindigaktuális,hogyaSzentlélekmun-

kájanyománközösségszületikott,aholaddigelzárkózás,sőtellenségeske-
désvolt.EnnekalapjaéskezdeteKrisztusmindenkitbefogadószeretete.
AzigaziközösségelőfeltételetehátaKrisztussalvalóközösség.Először

átkellélnemJézusbefogadószeretetét,hogymagamhoztudjakölelnimá-
sokat.AközösségproblémájátnemlehetIstennélkülmegoldani.Afele-
baráthozalegrövidebbútIstenenkeresztülvezet.ElőszörIstentkellmeg-
találnom,csakúgytalálhatommegtestvéremet.
PétersokszorátélteKrisztusbefogadószeretetét.LegutoljáraaGene-

záreti-tómellett,amikortagadásautánJézusújrabefogadta,sőtpásztori
szolgálattalismegbízta.
Miisbiztosaklehetünkabban,hogyJézusbefogadminket.Ennekörö-

metegyenkésszéarra,hogybefogadjukegymást!
g M.M.

EvangélikusÉlet 2014.június8. f élővíz

„Nemhatalommalésnemerőszakkal,
hanemazénlelkemmel!–mondjaa
SeregekUra.” (Zak4,6)

PünkösdhetébenazÚtmutató reggeli
éshetiigéiaSzentlélekegyházárólta-
nítanak:IstenadSzentlelketajándé-
kul!„Énalelkemetadombelétek–eztmondjaazÚr–,ésaztcselekszem,hogy
azéntörvényemetmegőrizzétekésbetöltsétek.”(Ez36,27;LK)AzÚrJézusmeg-
ígérteabátorító,szószóló,vigasztalóeljöttét:„APártfogópedig,aSzentlélek,
akitazénnevembenküldazAtya,őmegtanítmajdtiteketmindenre,ésesze-
tekbejuttatmindent,amiténmondtamnektek.” (Jn14,26)„ASzentlélekrőlazt
kelltanítanunk,hogyVigasztaló;mertarrólbiztosít,hogybűneinkmegvan-
nakbocsátva,ahalálmeghalt,azégmegnyíltésIstenránkmosolyog.”(Luther)
Húsvétutánaz50.napon„eljöttapünkösdnapja,hirtelenhatalmasszélroham-
hozhasonlózúgástámadt.Majdlángnyelvekjelentekmeg(…),ésleszálltak.Mind-
nyájanmegteltekSzentlélekkel,éskülönfélenyelvekenkezdtekbeszélni.” (ApCsel
2,1–4)„Ezazanap,mitazÚrszerzettnékünk.”(GyLK751)ASzentlélekaKrisz-
tusbanvalóhitetteremt.„MagaaLélekteszbizonyságotamilelkünkkelegyütt,
hogyIstengyermekeivagyunk.”(Róm8,16;LK)AzÚrmegkérdimaitanítvá-
nyaitólis:„Háttikinekmondotokengem?” SimonPétervallástételelehetami
válaszunkis:„TevagyaKrisztus,azélőIstenFia.” Pünkösdakeresztyénegy-
házszületésnapjais,mertUrunkelőrekijelentette:„TePétervagy,ésénezena
kősziklánépítemmajdfelegyházamat.” (Mt16,15–18)Pálírja:„Akegyelmiaján-
dékokközöttugyankülönbségekvannak,deaLélekugyanaz.ALélekmegnyil-
vánulásapedigmindenkinekazértadatik,hogyhasználjonvele.” (1Kor12,4.7)
Jézusígéreténekbeteljesüléseevilágvégezetéigeltart:„…erőtkaptok,amikor
eljönhozzátokaSzentlélek,éstanúimlesztekJeruzsálemben,egészJúdeában
ésSamáriában,sőtaföldvégsőhatáráig.” (ApCsel1,8)Jeruzsálembenkezdő-
döttel,mikoragyülekezetígyimádkozott:„Urunk,addmegszolgáidnak,hogy
teljesbátorsággalhirdessékigédet;(…)megteltekmindnyájanSzentlélekkel…”
(ApCsel4,29.31)„SamáriabefogadtaazIstenigéjét.” PéterésJánoselmentek
hozzájuk,ésimádkoztakérettük;„rájuktettékakezüket,ésrészesültekaSzent-
lélekajándékában” (ApCsel8,14.17).Péteracézáreaieseményekrőlígyszámolt
be:„Amikorelkezdtembeszélni,leszálltrájukaSzentlélek,ahogyanránkisle-
szálltkezdetben.” Ésazsidószármazásúhívők„dicsőítettékIstent,ésígyszól-
tak:AkkortehátapogányoknakismegadtaIsten,hogymegtérjenekéséljenek!”
(ApCsel11,15.18)Atanú„tanítványokatpedigAntiókhiábanneveztékelőször
keresztyéneknek” (ApCsel11,26).Korinthusban„bizonyságottettazsidókelőtt
(Pál), hogyJézusaKrisztus.Amikorazonbanelleneszegültek,eztmondta:Mos-
tantólfogvaapogányokhozmegyek.” (ApCsel18,5.6)–Ésmégmais:„Ó,dehány
lélekbolyongmesszeszórva,/Gyűjtsdösszenépedet,SzentlélekIsten!”(EÉ245,3)

g GaraiAndrás

HETI ÚTrAVAló

PálapostolaSzentlélekbenelnyert
ajándékrólbeszélésaveleelnyertfel-
adatról: „…a Lélek szerint éljünk.”
Deeztegyelőfeltételreépítifel:„Ha
Lélekáltalélünk…”
Pálapostolírásánakolvasóilélek

szerintéltek.Olyanvoltszámukraa
Szentlélek,mintahalszámáraavíz.
Valóságoskapcsolatukvoltvele.Ezt
keresték,snemvoltnyugtuk,amíg
nemtudtakLélekszerintélni.Hány
embernemtaláltamégmegigaziéle-
tét,mertnemtaláltamegaLéleksze-
rintvalóéletet!
Magambanénsemállhatokmeg,

Lélekáltalkellélnem,hogylegyena
legbelsőmnekszemeésfüle,amellyel
figyelmindazokraahatásokra,ame-
lyek az engem körülvevő Lélekből
áradnak.Késznekkelllennem,hogy
belekapcsolódhassakazőmunkájá-
ba.Haőtmegragadom,akkormeg-
vanveleakapcsolatom,sLéleksze-
rintélek.HahiszekJézusban,akkor
elnyeremaLélekajándékát,svégbe-
megybennemapünkösdicsoda.
Denincsolyanembereföldivilág-

ban,akialéleklegbensőtitkaitkitud-
nápuhatolni,napfényretudnához-
ni.EzaSzentlélekdolga;azIstenma-
gabiztosítfelőle,csakhinnemkell
JézusKrisztusban!Haamagamban
való bizakodásomat elvetem, és
őbennereménykedem,akkormaga
azigehirdetinekem,hogymegvan
aközösségemIstennel.Bűneimmeg-
bocsáttattak, a válaszfal ledőlt, a
nagyszakadékátvanhidalvaIstenés
közöttem;azIstenmegengesztelő-

dött,azőLelkebennemvan.Hahin-
nitudokakegyelemben,azisaLé-
leknekazajándéka.
Pünkösdkor a szívem megtelik

hálaadással,ésmagasztalomIstent
igéjénekezértabizonyságáért.Hata-
pasztalom,hogyazéletemtelevan
nyugtalansággal,éskétségbeesveve-
szemészre,mennyitisztátalanságvan
a lelkemben, akkor a Léleknek a
munkájamárelkezdődött.Megtalál-
tamaközösségetIstennel,ésezzel
megvagyokmentveahalálveszedel-
métől.
HaLélekáltalélek,akkorlépésről

lépésreLélekszerintiskelljárnom.
Ezaztjelenti,hogynincsazéletnek
olyanaprórészlete,amelyrekinevol-
naterjeszthetőanekemmegadatott
Szentléleknekazáldásaésgazdagsá-
ga.Milyennagykincsez!
ALélekáltalivezetésazt jelenti,

hogynemamagamértelmeutánme-
gyek, hanem figyelek és engedel-
meskedem.A Lélek sokféleképpen
mutatjamegazutat,azővezetését.
Nekemmárifjúéveimbenkijelöltehi-
vatásomat,deelőfordul,hogyazÚr
Istenazutolsópillanatbanmondja
megaLélekáltal,hogymitakarve-
lemelvégeztetni.
Lélek szerint élni annyit jelent,

mintaLéleknekabensőnketátható,
elevenítőésgyümölcstermésreképe-
sítőerejévelélni.Ezaztisjelenti,hogy
nyugodt vagyok abban: amit Isten
rámbízott,abbannemfogmagam-
rahagyni.Hakötelességeketszabott
elém,őtudja,hogyazoknakmegtu-

dok-efelelni.Haharcokbavezetbű-
neimmelszemben,nemazénerő-
mönfogmúlni,hogyletudom-eküz-
deni őket, ő maga fog hadakozni
érettem.Végülaztisjelenti:azőerő-
forrásáratámaszkodom,ésminthű-
ségesszövetségesbenmegbízom,aki
sohacserbennemhagy,azutolsópil-
lanatbanmindigottleszmellettem,
sjóvégreviszidolgomat,megtermi
bennemazőgyümölcseit.
Lélek szerint való járásom igazi

próbatételei:milyenaközéletitevé-
kenységem; milyen a kapcsolatom
testvéreimmel,barátaimmal;milyen
a magatartásom környezetemmel
szemben;agyakorlatiéletbenhogyan
beszélekmásokkal;hogyanműködöm
velükegyütt;hogyantudokmásokat
megörvendeztetnivagymegkeseríte-
ni;hogyantudokmásokszámáraál-
dáslenni.Ezekenaterületekenbon-
takozikkiigazánLélekszerintvalójá-
rásomamagaszépségében,sittter-
mimegagyümölcseit.
Tudom,hogylesznekzökkenők,

történnekösszekoccanások,denem
ezekfogjákkitölteniéletemegészét.
Ezek szépséghibák lesznek.Amint
jönnek,elismúlnak;meggyógyulok,
mertéletemamagaegészébenLélek
szerintvalóéletlesz.
Az első gyülekezet testvéri kö-

zösségvolt,amely–haolykorelék-
telenítetteisazújramegújrakiúju-
lórégibűn–amagaegészébenma-
gánviselteaLéleknekabélyegét.Bol-
dogvolt,akihozzájuktartozott,lel-
kifelüdüléstkapott;akülsővilágzűr-
zavarábólidetértmegelcsendesed-
ni.Akikkívülrőlnézték,azoknaka
lelkételfogtavalamiszent félelem,
csodátláttakbenne,ésmegilletődve
suttogtákegymásnak:nézzétek,ezek
hogyanszeretikegymást!
HaLélekszerintélek,haapün-

kösdnagyajándékátvalóságnakfo-
gadomel,akkorafeladatom:hála-
adásomhoztegyekszentfogadásté-
teltis!
HaIstenmegadtaaLélekszerint

valóéletet,adjonkegyelmetéssege-
delmetis,haddéljekagyakorlatban
úgy,mintaLélekelevenbizonysága,
haddjárjakaLélekszerintazőszent
nevénekdicsőségére!

g SzencziLászló

„Halélekáltalélünk,
akkoréljünkisalélekszerint”

(Gal5,25)

b VictorJánospünkösdiprédikációjasokáldástjelentettszámomra.Meg-
értettem,milyenösszefüggésvanpünkösdünnepeésakeresztyénegy-
házmásünnepeiközött.Atöbbiünnepekolyaneseményekreemlé-
keztetnek,amelyekegyszermegtörténtek,ésmindörökreszólnak.Ka-
rácsonyarrólbeszél,hogytestbeneljöttIstenFia.Nagypéntekéshús-
vétazőmegfeszítésénekésdiadalmasfeltámadásánakatényeirőlbe-
szél.Depünkösdnapjánegyújkorszakköszöntöttbeerreavilágra;
velekezdődöttvalami,amifolytatódott.Ígyemlékezemvisszaénis
azelsőpünkösdnapjára.Azértfontosnekem,amiakkortörtént,mert
folytatásavan.AzakkorkitöltetettSzentlélekmaisittvan,ittél,és
munkálkodikközöttünk.Azalapigébenmegkaptamafeleletetarra
akérdésre,hogymitjelentettazelsőnemzedéknekapünkösdiaján-
dék.Mertamitazőszámukrajelentett,aztjelentiazénszámomra
is;amitőkkaptak,aztkaphatoménis.Ezértgyulladkiszívembenaz
ünnepihálaadásaSzentlélekmaiemlékünnepén.

Jézusabúcsúzásakortöbbekközött
eztmondta tanítványainak: „…én
pedigkérnifogomazAtyát,ésmá-
sikPártfogótadnektek,hogyveletek
legyenmindörökké…Nemhagylak
titeket árván, eljövök hozzátok.
…amikoreljönő,azigazságLel-
ke,elvezettiteketateljesigazság-
ra…Őengemfogdicsőíteni…”
(Jn14,16.18;16,13–14)
Búcsúzószavaimögöttfe-

dezzükfelgondoskodószere-
tetét!Jézuselmegy.Övéinem
hallhatjáktöbbészavát.Nem
láthatjákcsodáit.Nemrészesül-
hetnekazegyüttelköltöttvacso-
rákmeghittségében.Jézuselbúcsú-
zik,demunkájanemmaradfélbe.
Gondoskodiktanítványairól,hogyne
jussanak árvaságra: pünkösdkor a
„másikPártfogó,” avigasztalóSzent-
lélektöltimajdbeszívüket.
Jézusgondoskodószeretetének

körébenélünkmiis,ésrészesedünk
aSzentlélekajándékában.

ASzentléleknemmondújat,ha-
nem megérteti, aktualizálja szá-

munkraJézusigéit.Jánosevangélis-
tatöbbszörishivatkozikarra,hogy
atanítványoknemértettékJézust.
Csakkésőbb,pünkösdutánjöttekrá,
mirőlbeszéltMesterük.ASzentlé-
lekmunkájaolyan,mintegyszobor
leleplezése.Pünkösdelőttcsaka
körvonalakatlátjuk,csakJézus
szavánakbetűitismerjük,dea
Lélekmunkájanyománlehull
alepel.Egyszercsakvilágossá
leszaszemélyesüzenet.
A Szentlélek személyessé

tesziJézusszavát,ésmagátJé-
zustragyogtatjafelelőttünk.A
világsokfénye,pompája,dicső-

ségevonjamagárafigyelmünket.
ASzentlélekJézusdicsőségétmu-
tatjameg.Jézusttesziéletünkköz-
pontjába,hogyőlegyenszámunk-
ra a legnagyobb, a legszentebb, a
mindenekfölöttvaló.

g MadocsaiMiklós

pün KÖSD ün ne pé re

Szomorúárvaság?



Jézus mennybemenetelekor meg-
ígérteatanítványoknak,hogynem
hagyjaőketegyedül,hanemelküldi
a Szentlelket, aki bátorítani fogja
mindnyájukat.
Ígyislett.Tíznapmúlva,pünkösd

ünnepénatanítványokJeruzsálem-
benegyházbanvoltak.Hirtelenha-
talmasszélrohamhozhasonlózúgás
támadtazegészházban.Utánaláng-
nyelvekismegjelentek,aztánszétosz-
lottak,ésmindegyiktanítványfejé-
re szálltak. Ez volt a Szentlélek,
amelybelülrőlátjártaőket.Hatásá-
raatanítványoktöbbekközöttkülön-
féle nyelveken kezdtek el beszélni.
A városból sokan odaszaladtak,

hogylássák,miazazaj.Bárazünnep-
resokfelőlérkeztekafővárosba,cso-
dálkozvahallották,hogyatanítványok
mindegyiküknekasajátnyelvénbe-
széltek.Azemberekaztmondtáker-
re, hogy a tanítványok biztos sok
bortittak,ésazártottmegnekik.Ám
Pétereléjükállt,ésígyfeleltnekik:
– Higgyétek el, nem ittunk mi

semmitsem!Amimostvelünktör-
tént,arrólmárJóelprófétaisszólt:
aSzentlélekerejevanrajtunk.
Ezután prédikálni kezdett. Be-

széltJézusrólis,aMegváltóról,aki
feltámadt,ígylegyőzteahalált.Az
emberekpedighittekneki,ésaztkér-
dezték,mitkelltenniük,haőkiskö-

vetniakarjákJézust.Péteraztmond-
ta,hogykeresztelkedjenekmegJézus
Krisztusnevében.Szavárapedighá-
romezerembercsatlakozotthozzá-
juk.Belőlüklettazelsőgyülekezet.

Húzzátokkiabetűhálóbólaszava-
kat!Függőlegesen,vízszintesenés
átlósanhaladhattokmindenirány-
ban.Egybetűtöbbszóhozistar-
tozhat. A megmaradt betűkből
egyszótolvashattokössze–eza
megfejtés.

Jézus pünkösd hisz
zúgás lángnyelv fej
város követ szélroham
beszél küldi

Péter
b MostaniötrészessorozatunkbanJézusegyiktanítványának,Péternek
azéletébőlidézünkfeleseményeket.Mindegyiktörténethezegy-egy
rejtvényistartozik.Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtve,mindazötöt
együttküldjétekelszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút
24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Alesőharcsavagyegyszerűencsak
harcsaEurópalegnagyobbédesvízi
halfaja.
Pikkelyek nélküli teste erősen

nyújtott, feje széles, lapos, szája
nagy,állkapcsainaprófogakülnek.
Felsőállkapcsánkéthosszúbajusz-
szálvan,inneneredakifejezés,hogy
„harcsabajuszúember”.
Hazánkbanszéltébenelterjedt–

tavakban, folyókban, holtágakban,
szélesebbcsatornákbanmindenütt
előfordul.Éjszakaiéletmódú.Nappal
afolyókalámosottpartiüregeiben,
vízparti fák kusza gyökerei között
vagymásalkalmasbúvóhelyenpihen.
Amikoranapalábukik,és sötétbe
borulatáj,vadászniindul.
Hihetetlenüljóétvágyavan.Főleg

halakatfog,ezekreafenékközelében
vadászik.Amitsemsejtőhallátjaaz
ide-odamozgóbajuszszálat,jófalat-

nakvéli,közelebbúszik,demirefel-
eszmélne,aharcsamárbeiskapta.
Hahalatnemtalál,lehúzzaavízen

úszó réce- vagy szárcsafiókákat, a
csatornaegyikpartjátólamásikfe-
léigyekvővízipockot,szeretiabékát,
apiócát,dehaegydöglötthalkerül
elébe,aztisbekapja.
Május–júniusbanívik,ilyenkora

hímekgyakranharcolnakegymással.
AzötvenesévekbenaTiszaalsófo-
lyásánáltáborozvaegyelöntöttrét-
rőlgyakranhallottukaverekedőál-
latokcsapkodását.Aharcsáknéha
nappalisazelöntöttrészenmarad-
tak. Egy halász a ladikjából az ősi
módszerrel,szigonnyalejtettzsákmá-
nyulegyméternélishosszabbpél-
dányt.
Hakialakulapár,ahímazisza-

posfenékengödrötás,ésanőstény

abbarakjaleazikrákat.Afészketa
hímőrziegészenaddig,amígaziva-
dékok körülbelül egy hét alatt ki
nemkelnek.
Azivadékok,miutánszikzacskó-

jukfelszívódott,elszélednek.Elein-

teaprórákokkal,férgekkel,lárvákkal
táplálkoznak,deahogynőnek,egy-
renagyobbzsákmányravadásznak.
Három-négyévesenivarérettek.Ha
szerencséjükvan,ésnemkerülnek
semahalászokhálójába,semahor-
gászokhorgába,azévekfolyamánha-
talmasranőhetnek.

g SchmidtEgon

Kér dé sek
1. Vajon milyen hosszú lehet egy
harcsa?
2.Milyensúlyúakanagypéldányok?
3.Hányikrátrakanőstény?

lesőharcsa

Szerkesztette: BodaZsuzsa

me SéLneK Az áLL AtoK

Válaszok:1.akártöbbmintkétmé-
ter;2.hazánkban50-50kg,másutt
akár300kg;3.testkilogrammonként
28-30ezret.
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MúltszombatonOroshá-
zán,adéliegyházkerületi
missziói napon a legki-
sebbeketaSzékácsJózsef
EvangélikusÓvoda,Álta-
lánosIskolaésGimnázium
óvodarészlegének–régi
nevén Hajnal Óvodának
–apedagógusaivárták.Az
egész napos programok
közöttvoltáhítat,kézmű-
veskedés,bibliaibábokké-
szítéseésazudvaronnagy
játékis.Felvételünkönaz
áhítategyikpillanata.
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Asátán szókis-vagynagybetűsírá-
sánakkérdésemeglehetősenösszetett.
Mindenekelőtttudnunkkell,hogya
sátán ahéberbenjogiszakkifejezés,
a bírósági tárgyaláson az ügyészt,
azazavádlótjelenti.Tehátazördög
„hivatalát”írjaleaszó:„Azutánmeg-
mutattanekemJósuafőpapot,akiaz
Úrangyalaelőttállt,megaSátánt,

akijobbkezefelőlállt,ésvádoltaőt”
(Zak3,1);„Hallottam,hogyegyhatal-
mas hang megszólal a mennyben:
»MostlettamiIstenünkéazüdvös-
ség,azerőésakirályság,ahatalom
pedigazőKrisztusáé,mertlevettetett
testvéreinkvádlója,akiamiIstenünk
színe előtt éjjel és nappal vádolta
őket.«” (Jel12,10)AsátánIstenelőtt

vádoljaabűnösembert,akitpersze
őmagavittbűnbe,csakazért,hogy
vádolhassa,ésIstentől–igazságárahi-
vatkozva–elpusztításátkövetelhes-
se.AsátánIstentakarjaeszköznek
használniembergyilkostervéhez.Is-
tenválaszaerrehatározottnem. Isten-
nekistenimegoldásavanazember
bűnösségére:megigazítja.Ígyállhely-
reazigazság.EzIstenigazsága,ésaz
őigazságavalóbanisteniigazság.
Mindebbőlkitűnik,hogyasátán

nemtulajdonnévésfőlegnemsze-
mélynév,aszóttehátebbőlameg-
fontolásbólkisbetűvelkellírni.En-
nekellentmondanilátszikazegyhá-
zunkbanhivataloshasználatraren-
delt,új(ökumenikus:protestáns–or-
todox)fordításúBibliagyakorlata,de
tudnikell,hogyazennekalapjául
szolgáló héber Ószövetség nyelve
nemismerkülönbségetkis-ésnagy-
betű között, a Nestle–Aland-féle
görögÚjszövetség pedigmindasza-
tán, illetveszatanász,mindadiabo-

losz (ördög) szót következetesen
kisbetűvelírja.Következetesenkis-
betűt használ a római katolikus
magyarfordításis.
Ezzelnemkívánjukkétségbevon-

ni,hogyasátánszemély.Néhaelis
látjákszemélynevekkel:perszeezekis
valamilyenfunkciójárautalnak(Bel-
zebub, azazhelyesenBelzebul:„aLe-
gyekUra”;Lucifer: „Fényhozó”,azaz
ál-fényhozóstb.;ezekettermészete-
sen nagybetűvel kell írni). De az
ügyész ismindenesetbenszemély,
mégsem írjuk– a bírósági jegyző-
könyveknévelőtmellőzőstílusátólel-
tekintve–nagyü-vel,merteznema
neve,hanematisztsége,feladatköre.
Végülarrólsemfeledkezhetünk

meg,hogybizonyosfundamentalis-
taprotestánsirányzatokkövetőia
sátán szótkövetkezetesennagybe-
tűvel, sőt névelő nélkül írják, és
igehirdetéseikben is így használ-
ják. Például: „Ha nem ügyelünk
éberen,Sátánazonnalbetörazéle-

tünkbe,mertSátánnakalegkisebb
résiselég,hogybenyomuljon”stb.
Vagy:„Sátánmunkálkodikazezo-
tériában, a természetgyógyászat-
banstb.”Feladatuknakérzik„Sátán”
műveinekafelkutatását,leleplezé-
sét,éseztminthanagyobbelánnal,
szívesebbentennék,mintasátánfö-
löttmindenkordiadalmas,bennün-
ketmindenkísértése,cselvetéseés
egyéb praktikája ellen megoltal-
maznitudóKrisztushirdetését.(…)
Döntőszempontnakvégülisazt

tartom, hogy amagyar protestáns
egyházivalóságbanasátán nagybe-
tűsírásmódjaóhatatlanulteológiaiál-
lásfoglalástrejtmagábanafundamen-
talistairányzatokmellett,ezértheti-
lapunkhasábjaintovábbraisminden-
képpenkerülnémahasználatát.

g VéghelyiAntal

Megjelent az Evangélikus Élet
2007/14.számában

Egykor Pál írta ifjú tanítványának:
„…ismeredaszentírásokat,amelyek
bölccsétehetnektégedazüdvösségrea
KrisztusJézusbavetetthitáltal.” (2Tim
3,15)SamintegykorAugustinus agyer-
mekekhangjánhallottaeztafelszólí-
tást, úgy halljuk meg most mi is:
„Tolle,lege!”Veddésolvasd!
Április25-éndélutánteljesenmeg-

teltaMillenárisonaSupkaGézate-
rem; többeknek csak állóhely jutott
azonakönyvbemutatón,aholaszö-
vegfelülvizsgálatábanrésztvevőpro-
fesszorokkalbeszélgetettPecsukOttó,
aMagyarBibliatársulatfőtitkára.A
revíziófőcéljaakönnyenérthetőés
olvashatószöveg;seztbárkitapasz-
talhatja,habeleolvasakönyvekköny-
vébe,nemfogjatudniletenni!Abu-
dapesti nemzetközi könyvfesztivál
méltóésaktuálishelyszínevoltennek
abemutatónak,hiszenavilágonaleg-
többetkiadottésalegtöbbnyelvenol-
vasottkönyvmégmaisaSzentírás.
Egyrésztvevőkérdéséreválaszolvael-
hangzott,hogyezkonzervatívfordí-
tásmaradtovábbrais–nemlettSzent
Szellem aSzentlélekből.
S aztmár a tudósító teszi hozzá,

hogytöbbrégi-újsajátságotisfelfedez-
hetaszövegbenazérdeklődőolvasó.
PéldáulJézusszavaimárnemidézője-
lekközöttolvashatók,csakazószövet-
ségiidézeteknélmaradtmegezafor-
ma.ASátán tulajdonnevetovábbrais
következetesennagybetűvelvanírva.
Ésmégegyszámomranagymegle-

petéstjelentő„felfedezésem”osztom
megazolvasóval:azeddigikét(1975.,
illetve1990.évi)kiadástóleltérőenkét
helyenismegtalálhatóanagykezdő-
betűsSzentírás szóazÚjszövetségben.
IdézemaRÚFszerint.Jézusmondja
önmagáról:„Vajonnemolvastátoka
Szentírásban:»Akő,amelyetazépítők
megvetettek, az lett a sarokkő…?«”
(Mk12,10)ÉsPálírjaTimóteusnak:
„Amígmegérkezem,legyengondoda

Szentírásfelolvasására,azigehirdetés-
re,atanításra.” (1Tim4,13)
AlcímébentovábbraiscsakaKáro-

li-fordításhordozzaaSzentírás szót,
ámmígnálaegyhelyenolvashatjuka
szövegben egybeírva („Melyet eleve
megígértazőprófétáiáltalaszentírá-
sokban…”–Róm1,2),ésegyszerkülön-
írva(2Tim3,15a-ban:„Éshogygyer-
mekségedtőltudodaszentírásokat…”),
addigaRÚFamáridézettkéthelyen
szerepeltetiaSzentírás alakot.
Amifelelősségünk,hogyvalóban

szentnek tartjuk-e Isten írott igéjét.
Csakúgyismerhetjükmeg,harend-
szeresenolvassuk,sazzalbizonyára
megszenteljükünnep-éshétköznap-
jainkonfolyóegészéletünket.
Az internet segítségével a világ

mindenrészénegyidejűlegkövethet-
tékazon-lineistentisztelet-közvetítést
amagyarnyelvetértőembertársaink
április27-énesteabudavárievangé-
likustemplomból.Itthangzottelatu-
dósításomcímébenisolvashatómon-
dat–„Veddésolvasd!”–D.SzebikIm-
renyugalmazottevangélikuspüspök-
nek,aMagyarBibliatársulatAlapít-
ványelnökénekköszöntésében.Ezta
fordítást valóban mindenki ingyen
veheti,éson-lineolvashatja,merthá-
romhonlaponiselérhető,ésakibőví-
tettkereszthivatkozásokiskereshetők
(parokia.hu/ujkiadas, bible.com/hu
és abibliamindenkie.hu).
Hamarosanelérhetőlesz(a biblia-

jarat.hu címről)azingyenese-book
változatis.Ugyanerrőlaweboldalról
a többféleméretű, színű és kivitelű
nyomtatottkönyvismegrendelhető,
mikénttermészetesenaLutherKiadó-
tólis.Mobiltelefonramármostletölt-
hetőaRÚFteljesszövege.
Ezért „aRÚF7hónapja” lehetne

számunkraazidei,Reformációéskul-
túra címetviselőtematikusévmáso-
dikfele.Kiszámoltam,hogyhaRogate
vasárnapjátólazévvégéigcsakhatol-

daltolvasnánkelmindennapaRÚF-
ból,akkoraz1326szövegoldalvégére
érveméltóanünnepelnénkezta2014.
évet.Hiszenareformációadtakezünk-
beaSzentírást,amelyazegyetemes
kultúraelválaszthatatlanrésze.
Énkülönösenisamagaménakér-

zemeztafordítást,mivelabibliatár-
sulathozbeküldöttjavaslataimközül
hetetérvényesítettekaszerkesztők;bi-
zonyáratöbbeniskértékezenapróbb
nyelvtanihibák,elütésekjavítását.A
bibliatársulat felhívására három év
alattmintegyharmincezermegjegy-
zésérkezettabibliaiszöveggelkapcso-
latban–olvashattukaMagyarTávirati
Irodához eljuttatott közleményben.
Ezértcsupánegymegnemvalósultja-
vaslatomatkívánomittmegosztaniaz
olvasókkal,mertúgyvélem,mégezis
átvezethetőadigitalizáltszövegválto-
zatban,haelfogadástnyer.
A vaszárak szóösszetételről van

szó.„Énmegyekelőtted,arögösutatel-
egyengetem,azércajtókatbetöröm,és
avaszárakatleverem.” (Ézs45,2)Aje-
lenlegidigitálisváltozatbanisígy,kö-
tőjel nélkül szerepel, pedig még a
2001.évinyomtatottkiadásbaniskö-
tőjelleltaláljuk(vas-zárakat).Ezutób-
bimegoldásmegkönnyítiazolvasást,
aszövegértelmezését.Természetesen
aszabályaz,hogyeztazösszetettszót
ugyanúgyegybeírjuk,akárcsakazérc-
ajtót.Demivelafőcélazérthető,gör-
dülékeny szöveg biztosítása, ezért
mertemjavasolni,hogyírjukkötőjele-
sen,vas-zár formában.ÁmaRÚFdi-
gitálisésnyomtatottváltozatábanisezt
találjuk:„…mertbetörteazérckapukat,
ésleverteavaszárakat.” (Zsolt107,16)
Természetesenmindez„nemüdvösség
kérdése”!DeIstennekcsakalegszeb-
bet, legtökéletesebbet lehetadnunk!
Svégülegy,arevideáltújfordítás-

salösszefüggőváltozásról:pünkösdtől,
elapszámunktólaHetiútravalóban a
RÚFszerintolvashatókabibliaiidéze-
tek,hakülönmáskéntnemjelöljük.Ta-
lánalegalkalmasabbidőpontaz„átté-
résre”aSzentlélekkitöltetésénekün-
nepe, amikor is „mindenki a maga
nyelvénhallottaőketbeszélni” (ApCsel
2,6).ARÚFígytöltibeközöttünkkül-
detését:„Boldog,akifelolvassa,ésbol-
dogok,akikhallgatjákezeketaprófé-
taiigéket,ésmegtartjákazt,amimeg
vanírvabennük:mertazidőközelvan.”
(Jel1,3)Ezértteisveddésolvasd!

g GaraiAndrás

Veddésolvasd!
SzemélyesgondolatokaRÚFmegjelenéseután

b Arevideáltújfordítású (RÚF)Bibliaáprilisvégimegjelenéseújszakaszt
jelenthetaSzentírástanulmányozásábanmindenmagyarnyelvenolva-
sókeresztyénszámára.Hiszenanegyedikreformációiújrafelfedezés:
„EgyedülaSzentírás!”újfénybenragyogfel,mertamanyelvénolvas-
hatjuk,amintaszentírók„aminyelvünkönbeszélnekazIstenfelségesdol-
gairól” (ApCsel2,11).„LegyenaBibliamindenkié!”– ezaszándékvezé-
relteafordítókat,aMagyarBibliatársulatAlapítványtésaKálvinKiadót
is,amikor„aSzentírásönmagátmagyarázza”reformátorielvjegyében
revideáltákaz1990-benmegjelentprotestánsfordításszövegét.

Kisbetűssátán
b AfentihasábokonGaraiAndrás arevideáltújfordításúBibli-
árólszólvaegykezdőbetű-használatikérdéstisérint:„ASátán
tulajdonnevetovábbraiskövetkezetesennagybetűvelvanírva.”
Hetilapunkcikkeibenazonban–kivéveaszószerintibibliaiidé-
zeteket–mintegytízéveakisbetűsformátalkalmazzuk.Ennek
miértjérőlesztendőkkelezelőttesettmárszóazEvÉlet hasábja-
in,arevideáltfordításmegjelenéséretekintettelazonbancélsze-
rűújrafénytvetnierreakérdésre.Azalábbiakbanezértismét
közöljük–kismértékbenrövidítve–VéghelyiAntal lelkésznek,
azEvÉletAvasárnapigéje rovatavezetőjének2007-benpubli-
káltcikkét.EgyébirántSzentháromságvasárnapjátólkezdődően
–hetilapunksajátanyagaiban–arevideáltújfordítású(RÚF)
Bibliaszövegéthasználjuk.(Aszerk.)

g Dr.BácskaiKároly

Ahivatásbetöltésenemcsakmunka-
végzés.Ahivatásgyakorlásaélmény.A
földművesnekaszántás,avetés,azön-
tözés,azaratás,aszüntelenküzdelem
az elemekkel nem a mindennapok
ráadása,haneméletforma.Jóízűtha-
rapniatermésből,kortyolgatniahegy
levét,piacraindítaniahússal,zöldség-
gelmegrakottkocsit:ösztönöselégté-
tel.Atanár,azorvos,aművészszámá-
ranemlehetidegesítőteheranyüzs-
gőosztály,azaléltbetegvagyaműre
szomjasközönség.Amérnökörömét
leliterveimegvalósulásában,akőmű-
vesszívesenépítimeg,ajárművezető
pedigörömmelhasználja,irányítjaa
korábbancsakrajzonlétezőt.
Keresztényteológusnakélménytje-

lentaBibliávalvalófoglalkozás.Eza
hivatása.Akártanuljamégamester-
fogásokat,akáravatottkézzelnyúla
szöveghez,örömétlelibenne.Fordít,
magyaráz,értelmez,következtet,ta-
nulságokatvonleéselemez.Atérés
idő felettit megkísérli a világ és a
történelembőrébezárniésezüstfonál-
lalazemberiéletbárkájáhozkötni,
miként a monda szerint Hippota-
dészkirály,aszelekurasegítetteegy-
korazotthonafelétartóOdüsszeuszt.
Aközelmúltbantöbbírásisbeszá-

moltaBibliaszövegénekaMagyarBib-
liatársulatszakértőiáltalvezetett,ezév
tavaszáraelkészültfelülvizsgálatáról,
valamintazújkiadásúBibliamegjele-
néséről.Azötévesfolyamatrészeseként
munkánkatatervezéskockázatához,
aszántás,avetés,azaratásküzdelmé-
hez,atehertestreéslélekrenehezedő
súlyáhozishasonlíthatnám.Haeztten-
némazonban,méltatlanná válnék a
mindenkoribibliafordítókésszöveg-
magyarázók,ahivatásukatösztönösen
gyakorló papok, tanárok, orvosok,
művészek, mérnökök, kőművesek,
járművezetők és földművesek, más
szóvalaBibliaolvasóielőtt.
Színész, énekes, egyetemi pro-

fesszor,újságíró,azömlőesővelda-
colvamesszevidékrőlérkezetthit-
testvérésmegannyiérdeklődőjelen-
léteigazoltaahúsvétikönyvbemuta-
tón:aBibliamindenkié.Szava,útmu-
tatásanemegyesünnepekvagyake-
reszténykultúraráadása,deminden-
napikenyér,azéletbeszéde.

Az1990-benkiadottújfordítású
Szentírásszövegénekmáraelkészült
felülvizsgálata után nem az össz-
pontosítottfigyelmetigénylőfelada-
tokterhe,hanemabibliaiszövegek
gondozásának hamisítatlan, szen-
vedélyes,magávalragadóélményea
maradandó.Arevíziósoránaközös
célértvállalt,aprotestánsökumenét
erősítőszakmaikapcsolatnakamun-
katársakatösszefűzőszálaitestvéri,
barátikötelékkéfonódtakössze.
A korábbi kiadások után kézbe

venniarevideáltújfordítás(RÚF)íz-
léses kötésű példányait a legszeré-
nyebbváltozattól,lapozgatvatovább-
indulni,végültapintani,szimatolnia
„prémiumváltozat”friss,valódibőr
kötését:jólesőelégtétel.Atervmeg-
valósult,agyümölcsbeérett.Volt,van
értelmeahosszúmunkának!Akkor
is, ha némelyeknek első olvasásra
felsemtűnhetakülönbségazelőző
változathozképest.
Azegyikdarabpaprika,egypohár

vörösborislátszhatolyannak,mint
amásik.Ízleléskorugrikkiakülönb-
ség:azegyikzsengébb,amásikerő-
sebb,azegyikszárazabb,amásikéde-
sebb.Az1990-esésa2014-esszöveg
valóbanésvállaltanhasonló.Nemva-
donatúj fordítás készült, hanem a
meglévő javításátésegységesítését
végezteaszöveggondozóbizottság.
A felülvizsgált szöveg mégis új és
más.Áttekintett,magyarosabb,ne-
gyedévszázadnyelviváltozásaáltal
kerekebbre csiszolt, a sorjáktól, az
élektől, a recéktől megszabadított
egész.
Értékenemfeltétlenülazeddigi-

tőleltérővoltábanrejlik,hanemaz
apró,deelhanyagolhatatlanulfontos,
kiigazítottrészletekben.Konfirman-
dusfiamazelsőolvasókegyikeként
örülhetettamegújultszövegnek,a
szép,színesborítójúBibliának.Aján-
dékba kapta. A hivatásába merült
édesapánakpedignemmaradmás
hátra,mintajándékbakapottélmé-
nyeketésáldottolvasástkívánnine-
kiésmindazoknak,akikhezimmár
ígyiseljuthatIstenrégi-újüzenete.

Aszerzőevangélikuslelkész,egyete-
miadjunktus,azEvangélikusHittu-
dományiEgyetemÚjszövetségiTan-
székénekmegbízottvezetője

Abibliai
szöveggondozásélménye
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Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BaliczaIván;de.10.(német,úrv.,konfirmáció)
JohannesErlbruch;de.11.(úrv.)KeijoGerstöm;du.6.dr.FabinyTamás;Fébé,II.,Hű-
vösvölgyiút193. de.fél10.(úrv.)VeperdiZoltán;Sarepta,II.,Modoriu.6. de.3/411.
(úrv.)VeperdiZoltán;Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.,konfirmáció)
FodorViktor;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de.10.(úrv.)DonáthLászló;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde.10.(úrv.)BálintnéVarsányiVilma;Újpest,IV.,Lebs-
tückM.u.36–38. de.10.(úrv.)SolymárPéterTamás;Deáktér,V.,Deáktér4. de.9.
(úrv.)Gerőfinédr.BrebovszkyÉva;de.11.(úrv.)GáncsPéter;du.6.CselovszkyFerenc;
Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.fél10.(angol,úrv.)BörjeViklander,liturgus:dr.
CsepregiAndrás;de.11.(úrv.,konfirmáció)AradiGyörgy;Józsefváros,VIII.,Üllőiút
24.de.fél11.(úrv.)GombkötőBeáta;VIII.,Rákócziút57/ade.10.(szlovák,úrv.)Gulácsiné
FabulyaHilda;VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de.9.(úrv.)GombkötőBeáta;Ferencváros,
IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)de.11.(úrv.,énekesliturgia)KoczorTamás;Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de.10.(úrv.,konfirmáció)BenkóczyPéter;Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de.8.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;de.fél11.(gyermek-istentisztelet)GáncsTamás;
de.fél11.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;du.fél8.dr.BlázyÁrpád;XI.,Németvölgyiút138.
de.9.(úrv.)dr.BlázyÁrpád;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)Ben-
ceImre;Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de.10.(úrv.)MolnárLilla;Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de.10.(úrv.)GrendorfPéter;Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.
11.(úrv.,konfirmáció)TamásyTamás;XIV.,Gyarmatu.14.de.fél10.(úrv.)TamásyTa-
másné;Pestújhely,XV.,Templomtérde.10.(úrv.)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom)de.10.(úrv.)PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,
XVI.,Hősöktere10–11. de.10.(úrv.)BörönteMárta;Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.
46. de.fél11.(úrv.,konfirmációijubileum)VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.
24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.(úrv.)KovácsÁron;
Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(úrv.)KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de.9.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.
(úrv.)NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de.10.(úrv.)dr.Korányi
András;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.(úrv.)dr.
KorányiAndrás;Kispest,XIX.,Templomtér1.de.10.(úrv.)SzéllBulcsú;XIX.,Hungária
út37. de.8.(úrv.)SzéllÉva;Pesterzsébet,XX.,IdősekOtthona,VirágBenedeku.
36. de.8óra50perc(úrv.)GyőriJánosSámuel;XX.,AdyE.u.89. de.10.(úrv.)Győri
JánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktérde.fél11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,
Játéku.16. de.10.(úrv.)HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de.
fél10.(úrv.)dr.LacknernéPuskásSára;Budaörs,Szabadságút75.de.10.(úrv.)Endreffy
Géza;Mátraszentimre-Bagolyirtás,Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma de.fél12.
ThurnayBéla;Pilisvörösvár(ref.templom) du.2.;Törökbálint,JózsefAttilau.31.
(reformátustemplom) de.fél9.(úrv.)EndreffyGéza.

Összeállította:BallaMária

h i r d e t é S

VadosfakisfaluRábaközben,Kapuvár-
tólésCsornátólnemmessze.Nevét
1280-banemlítielőszörírásosforrás.
Nevezetesséakkorvált,amikoraz

1681-esországgyűlésúgyhatározott,
hogyazevangélikusokaNyugat-Du-
nántúlonmindösszenégyhelyentart-
hatnaknyilvánosistentiszteletet,saz
egyikVadosfavolt.Ígylettatelepülés
artikuláris,teháttörvénycikkelybefog-
lalthely,arábaközievangélikusokköz-
pontja,átmenetilegpüspökiszékhelyis.
Jelenlegitemploma–amelyetmár

harmadszorépítettekújjá–1912-ben
épült,ésrábaközilutheránuskatedrá-
lisnakneveztékel,mertakörnyéken
seközel,setávolekkoraevangélikus
templomnemvoltésmasincs.Magas
tornyábólmesszeellátni.
Atoronybankétharangállszolgá-

latrakészen.Az1912-bennemegé-
szenegyévalattfelépítettésfölszen-
teltújtemplomhozméltónagyharan-
gotközadakozásbólkészíttetteagyü-
lekezet,amelyhezmahatfalutarto-
zik.SeltenhoferFrigyes soproniha-
rangöntő munkáját dicséri az öt-
százkilencvenötkilogrammosnagy-
harang,amelynekméltóságteljeshí-
vogatóésemlékeztetőhangjátmesszi-
rőlfölismerikakörnyékbeliek.
SümeghyJózsef lelkésznekatöbb

mintnégyévtizednyiittenihűséges
szolgálataalattépültfeltöbbekközött
a magyarkeresztúri és a kisfaludi
templom,valamintazújparókiais.
Agyülekezetnyilvántartotttagjai-

naklélekszámanapjainkbanmeghalad-
jaakilencszázat,aválasztóinévjegy-
zékhatszázharmincnevettartalmaz.
Avadosfaianyagyülekezethezhat

leánygyülekezettartozik:Gyóró,Kis-
falud,Magyarkeresztúr,Mihályi,Po-
tyond,Zsebeháza.Bár2007ótanincs

helybenlakólelkészük,folyamatosa
lelkésziszolgálat.Agyülekezetgon-
dozásátMihácsi Lajos – a soproni
FabriciusEndreEvangélikusSzeretet-
otthonlelkészigazgatója–végzi.Az
iskolaihitoktatástaszomszédosfará-
di gyülekezet lelkésznője, Hanvay
Enikő tartjaamihályiiskolában.
Mihályiban–mintagyülekezetleg-

nagyobblélekszámúfiliájában–min-
denvasárnap,Vadosfán,Kisfaludonés
Magyarkeresztúronhavontakétszer,
Gyóróban,PotyondonésZsebeházán
pedighavontaegyszertartanakisten-
tiszteletet.Kétnaposünnepekenmin-
denüttmegszólalIstenigéje.

A vadosfai templom a 2012. évi
centenáriumi ünnepségre belsőleg
teljesenmegújultközadakozásból.A
templomkülsőnekéskörnyezetének
ateljesfelújításaezenanyáronfeje-
ződikbe.Azorgonateljesfelújítása
isezidőalatttörténikmeg.Mindeze-
ketagyülekezettagjainakáldozatvál-
lalásamellettjelentősegyháziésál-
lamitámogatásoktettéklehetővé.
Afolyamatosanfrissülőhonlapon

(vadosfa.lutheran.hu)megtalálhatóa
gyülekezettörténete,valamintfigye-
lemmelkísérhetőaközösségélete.

iS ten tiSz te Let-KÖz ve tÍ téS A mA gyAr rá Di ó BAn

bemutatkozik
aVadosfaiEvangélikus

Egyházközség

evan gé li kus
isten tisz te let 
a Kos suth 
rá di ó ban
Június15-én,Szent-
háromság ünne-

pén10.04-tőlevangélikusistentisz-
teletetközvetítaKossuthrádióava-
dosfai evangélikus templomból.
IgéthirdetMihácsiLajos lelkész.

b Békeidőkküzdelmei címmelmo-
nográfiátadottkiabékéscsabai
evangélikusgimnáziumaziskola
névadójáról,SzeberényiGusztáv
Adolfnéhaicsabailelkészrőlésbá-
nyakerületi püspökről. A kiad-
ványtmájus29-énnagyszabású,
mintegykétszázérdeklődőtvon-
zó rendezvényenmutattákbea
békésimegyeszékhelyen,aCsaba-
gyöngyeKulturálisKözpontban.

SzeberényiGusztávAdolfnevét2013.
szeptember1-jén,atanévnyitónvet-
tefelazoktatásikomplexum–errea
könyvbemutatónKolarovszkiZoltán
iskolaigazgatóemlékeztetett.Elmond-
ta, hogy amióta húsz esztendeje
visszakaptaazegyházagimnáziumot,
azintézményfolyamatosfejlődésen

mentkeresztül,smamár–azóvodá-
tólazáltalánosiskolánátagimnázi-
umig–közelkilencszázgyermeketés
fiataltoktatnakésnevelnek.
Aziskolafelkéréséredr.KertészBo-

tond történész,azEvangélikusOrszá-
gosMúzeumtudományosmunkatár-
saírtameganévadóraemlékezőhi-
ánypótlómonográfiát.(Aszerzőszak-
területeazevangélikusság19.száza-
ditörténete,és–nemmellesleg–bé-
késcsabaiszületésű,édesapjaegykor
ittvoltsegédlelkész.)
AszépkivitelűkönyvetSzenteBé-

la, aCsabagyöngyeKulturálisKöz-
pontigazgatója,azújraindultgimná-
ziumelsőigazgatótanácsánakegyko-
rielnökemutattabe.Amintelőadá-
sából kiderült, a 19. századi csabai
evangélikusság története elválaszt-
hatatlan a Szeberényi családtól. A
kiterjedtcsaládtagjainakéletútjátis

bemutatjaaBékeidőkküzdelmei című
kötet, melynek központi témáját
ugyanakkorSzeberényiGusztávAdolf
lelkészi,illetőlegpüspökipályafutá-
sánaktörekvései,eredményeiadják.
Az olvasmányos, gördülékeny

nyelvezettelmegírtmonográfiának
érdekesrészeazaszakasz,amelySze-
berényiGusztávAdolfkoránakhit-
vitáit, teológiai kihívásait, a szlo-
vák–magyaregyházikapcsolatokat,
illetveapüspökezekkelkapcsolatos
állásfoglalásaittárjaazolvasókelé.
Akötetbőlkiderül,hogySzeberényi

GusztávAdolfegyszerrevoltliberális
és „ortodox”, dementesmindenféle
szélsőségtől.Abékességteremtéselvét
vallotta,éspüspökkéntisezvezérelte
–mondtaSzenteBéla.Egyházszerve-
zőmunkájárajellemző,hogyszuper-
intendenskénttöbbmintkétszázgyü-
lekezetetlátogatottmeg.Figyeltazöz-
vegyekésárvákgyámolítására,dealel-
készekfizetésénekrendezéséreis.
Akiadványaziskolaalapító,azok-

tatásügyet szívén viselő, egyben a
kultúrákközöttközvetítőegyházive-
zetőrőlisértekezik.SzeberényiGusz-
táv Adolfnak sokat köszönhetett a
békésimegyeszékhely,hiszentizenkét
népiskolátépíttetettésműködtetett,
ésagimnáziumalapjainakletételeis
azőnevéhezköthető.Aziskolákban
amagyarnyelvoktatásátszorgalmaz-
ta,deaszlovákidentitásmegőrzésé-
re is figyelmeztetett. „Békéscsabán
mindamainapigmindakétnyelven
végeznekszolgálatokatazegyházak”
–mutatottráSzenteBéla(előadását
lapunkjövőhetiszámábanközöljük).
Aszázharmincoldalaskötetízlé-

ses, elegáns tipográfiája az iskola
művésztanárának,FlóraVirágnak a
munkájátdicséri.
Akönyvbemutatónnagyszámban

megjelentcsaládtagjainevébenkö-
szönetétfejeztekiakiadványelkészí-
tésébenközreműködőknekanéhai
püspök ükunokája, dr. Szeberényi
Andor, abékéscsabaiegyházközség
tiszteletbelifelügyelője.

g SzegfűKatalin

monográfiaacsabaiiskolanévadójáról

ABékeidőkküzdelmei–SzeberényiGusztávAdolfélete címűkönyvbe-
mutatójáhozkapcsolódóankiállításmegnyitóraissortkerült.ATanítóegy-
ház–ASzeberényiekésBékéscsaba címűtárlataCsabagyöngyeKulturá-
lisKözpontbanvárjaazérdeklődőlátogatókat.Akamarakiállítástszéles
körűösszefogással,azEvangélikusOrszágosMúzeumgyűjteményére,a
BékéscsabaiMunkácsyMihályMúzeumanyagáraésaSzeberényicsalád
hagyatékáraalapozvaállítottaösszeZászkaliczkyZsuzsannaművészet-
történész,múzeumpedagógus.Atárlatotdr.HarmatiBélaLászló, azEvan-
gélikusOrszágosMúzeumigazgatójamutattabeaközönségnek.

Akönyvbemutatóncsaládjanevébenfejeztekiköszönetétakiadványelkészíté-
séértaközreműködőknekdr.SzeberényiAndor,anéhaipüspökükunokája,abé-
késcsabaiegyházközségtiszteletbelifelügyelője(jobbra).Azasztalnál(balróljobb-
ra)KolarovszkiZoltán,HarmatiBélaLászló,SzenteBélaésKondorPéter.

a
 S

z
e

r
z

ő
 f

e
Lv

é
t

e
Le



EvangélikusÉlet 2014.június8. f mozaik

Erovathasábjainjópárszorlehetett
márolvasniarról,hogymáraegy-egy
sikeresinternetesvállalkozás„belépé-
siküszöbe” igenalacsony lett,azaz
majdhogynemcsakegyszámítógépés
internet-hozzáféréskellazinduláshoz;
vagyhogyegy-egyprojektvalójában
jobb lesz attól, ha kevesebb, de jól
összehangoltfunkciótkap,minthaa
fejlesztőirengetegötletetpróbálnának
megvalósítani.Haazolvasónakmind-
ezkevésséismerős,akkormárisérde-
mesvoltújraszóbahozni.
Azismétlésapropójaezúttalegy

játék,amelytökéletesenilleszkedika
„kezddkicsiben”koncepcióba,noha
elsőpillantásra is érződikbenne a
rengetegbefektetettmunka,amely
azonbanvalamilenyűgözőegyszerű-
ségbennyilvánulmeg.ABanished–
szabadonfordítvaKitaszítva– alap-
vetőenvárosépítőstratégiaiprogram,
mégiskülönlegesamaganemében
(shiningrocksoftware.com/game/).
Aklasszikuscivilizációépítőjáté-

kok,mintpéldáulaCivilization, alap-
vetőenarraépülnek,hogyakezdeti
fejletlen lehetőségeket fokozatosan
fejlesztve,minélújabbésújabbtudo-
mányoseredményeket elérve egyre
bővülőrepertoárralszálljunkszembe
aszámítógépirányítottaellenfelekkel.
ACivilization esetén„feltalálhatjuk”
példáulamiszticizmust;ezazalapja
apapságlétrehozásának,amelymin-
denféleképpenkellahhoz,hogymo-
narchiátalapítsunk.A„technológiai
fán” való haladás minden esetben
szervesrészeakoncepciónak,ésso-

hanemlehetleállniafejlesztéssel,ha
nem akarjuk, hogy az ellenfeleink
előnyretegyenekszert.Ajátékokban
polgáriéskatonaiegységeketgyárt-
hatunk,amelyekkelaztánújvidéke-
kethódíthatunkmeg,ígyhozvalétre
egyóriásicivilizációt…
Hatalmasvízió.Denézzük,ezzel

szembenmitispróbálaBanishedki-
csibenmegvalósítani,mindösszeegy
fejlesztő keze munkájaként. Nincs
technológiaifa,nincsenekegyenként
irányíthatófigurák.Csakegytöbbé-
kevésbéhegyesterepegy-kétfolyóval
ésnéhánytelepesegyszekérnyialap-
anyaggal.Nekünkpedignincsmásfel-
adatunk,minthogyegyetlentelepü-
léstépítsünk,amelyazévekmúltával
folyamatosannövekszik.Ésnemisva-
lamióriásimetropolisrakellgondol-
ni,hanempárszázfősfalura.
Ajátékinkábbegyfajtaszimuláció

tehát.Megadhatjuk,hogyegyfahá-
zatakarunképíteni,ésaztis,hogya
pár fős felnőtt lakosságbólhányan
dolgozzanaképítőként,deközvetle-
nülnembefolyásolhatjuk,hogykiés
milyen kedvvel fogja elvégezni a
munkát. Az idő pedig sürget. No,
nemamiatt,hogyegymásiknépcso-
port lerohan minket, egyszerűen
csakközelegatél,ésaddigrakellő
mennyiségűruhát,tűzifátésélelmet
kellösszegyűjtenünkahhoz,hogya
lakosainktúléljék.Aztánakövetke-
ző évben akár már vethetünk is.
Vagyvárosházátisépíthetünk,bár-
mitlétrehozhatunkugyanismárajá-
tékelejétől–devalószínűlegmin-

denki inkábba favágónak fogmű-
helytépíteni,ésnemherdáljafeles-
legesenaszűköserőforrásokat.
ABanishedbenmindenmindennel

összefügg.Haazembereinkboldogok
ésegészségesek,gyorsabbandolgoz-
nak.Szinténjobbamunkateljesítmé-
nyük,hafiatalkorukbaniskolábajár-
tak–ehhezperszeiskolátkellépíte-
ni,éslegalábbegyfelnőttnektanárként
kellottdolgoznia;emellettatanulók
ígyjópárévvelkésőbbkezdenekcsak
eldolgozni,addigpedigatöbbieknek
kelleltartaniőket.Delehettemplomot
isépíteni,amelyszinténazemberek
boldogságáthivatottfokozni.Bárajá-
tékbeliközegkortóléshelytőlfügget-
len, kis kőtemplomaink körülbelül
kétszázfőlelkigondozásáraalkalma-
sak,vagyisnagyjábólavalósmaimé-
retüknekfelelnekmeg.
Mindigérdekesmegfigyelni,hogy

ajátékmikéntviszonyulegyesössze-
tevőiben a valóságos világhoz. A
Banished templomai,temetőivagy
akáraházasságintézményeisahús-
véremberekrevonatkozóstatisztikák
eredményeithozzák: vagyis ahívő
emberekboldogabbnakvalljákma-
gukat,mintnemhívőtársaik.Lehet
direktebbmisszióvalishirdetniezt,
denéhaelégcsakannyi,hogyegyúj
ésnépszerűjátékahelyénkezeliaku-
tatásokbizonyítottatényt…

g N.B.

Építspártemplomot!
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Rovatgazda:NagyBence

ApápaiGyurátzFerencEvangélikus
Általános Iskola hetedikes diákjai a
Határtalanulpályázat támogatásával
kirándultakSzlovákiában.Az iskola
nevelésielveivelösszhangbanenneka
programnakazvoltacélja,hogyata-
nulókismerkedjenekahatárontúlélő
evangélikusésreformátusközösségek
életével,népünkmúltjával,találkozza-
nakottanimagyardiákokkal.Akirán-
dulástfelkészüléselőztemeg,amely
magábanfoglaltaatörténelmi,földraj-
ziésvallásiismeretekgyarapítását.
Hogyanváltozikanemzet,azegy-

házsorsaatörténelemviharaiban?A
tárgyiemlékekmellettazélőjelenis
válaszolt amagyarlakta területeken
szerzettélményekkel.
Anégynaposkirándulásállomásai

akövetkezőkvoltak:Nagymegyer,Jó-
ka,Pozsony,Alsószeli,Felsőszeli,Du-

naszerdahely,HetényésKomárom.A
templomok,műemlékekésemlékhe-
lyek meglátogatásakor lépten-nyo-
monvisszaköszöntamagyarmúltés
kultúra–példáulPozsonyóvárosában,
anagymegyeriMátyáskirályemlék-
műnélvagyadévényivárnál.
Evangélikusszempontbólminden-

képpenPozsonybizonyultalegérde-
kesebbnek.Ahatalmas,toronynélkü-
li,gyönyörűbelsőterűótemploma
belvárosbantalálható.Veleegyudvar-
banvanakistemplom,aholmindmá-
igtartanakmagyarnyelvűistentiszte-
letet.Nemmesszetőleszinteelbújik
aKecskekapui temető. Itt nyugszik
RázgaPál evangélikuslelkész,a48-as
szabadságharcmártírja,akitazaradi
vértanúkelőtt,márjúliusbankivégez-
tek;rajtakívültöbbismertszemélyi-
ségis:ThalyKálmán író,költő,Bél

Mátyás történet- és földrajztudós,
HeckenastGusztáv nyomdász.
Az iskolai csoportot Pozsonyban

NagyOlivér alsószelievangélikuslel-
készkalauzolta.Adiákokmegtekin-
tettékmégavárat,azóvárost,majda
Dunánhajózvagyönyörködtekapa-
norámában.
Afelsőszeli,adunaszerdahelyiésa

hetényiiskolalátogatásajóhangulatú
találkozásokontúlszakmaitapaszta-
lattalisszolgált.Azottanitanárokel-
kötelezett,igényespedagógiaimunkát
végeznekagyerekekért,amagyarkul-
túramegőrzéséért,amegmaradásért.
Akirándulásrengetegélménytadott,

éstennifogunkazért,hogyamegláto-
gatottegyháziésiskolaiközösségekkel
kialakultkapcsolatokésegyüttműkö-
désajövőbenisélőmaradjon.

g SzücsGábor

Felvidékiprotestánsoknyomában

Ha tár ta la nul! – Beth len gá bor nyo má ban
AsoltvadkertiKossuthLajosEvangélikusÁltalánosIs-
kola7.évfolyamosdiákjaiközülnegyvenenvettekrészt
május5–9.közötttanulmányikirándulásonRománi-
ábana„Határtalanul!” programkeretében.ABethlenGáborAlapkeze-
lőZrt.,illetveafeladataitátvevőEmberiErőforrásokMinisztériuma827
ezerforinttaltámogattaaBethlenGábornyomában címűpályázatunkat.
Előzetesenbeszámolók,prezentációkkészítésévelcsoportokbandol-

goztákfelagyerekekakirándulásállomásait.Aháromelőkészítőórát
ésaziskolaivetélkedőtkövetőennagyontartalmaséseseménydúsprog-
ramonvettünkrészt.AtanulmányútközpontjaanagyenyediBethlenGá-
borKollégiumvolt,mellyeliskolánktizenhatévesgyümölcsözőtestvér-
iskolaikapcsolatotápol–tanárokésdiákoknagyonnagyszeretettelfo-
gadtakbennünket.
FelkerestükaBethlenGáborfejedelemségéhezkapcsolódótörténel-

miéskulturálisemlékhelyeket,túráztunkaRemetei-sziklaszorosban,meg-
hódítottukSzékelykő1129méteresmagasságát,ésmindkétkirándulá-
sonrendhagyóbiológia-ésföldrajzórákattartottunk.Játékosfeladatok-
kal,vetélkedőkkelfolyamatosanrögzítettükagyerekekfrissenszerzett
ismereteit,aközösprogramokkal(óralátogatás,szabadprogram,tánc-
ház)pedigerősítettükakialakulókapcsolatokat,barátságokat.

Kül misszi ói kon fe ren cia és if jú sá gi tá bor
AzEvangélikusKülmisszióiEgyesületjúlius10–13.közöttaBéthelEvan-
gélikusMisszióiOtthonbantartjaévikonferenciáját(2081Piliscsaba,Szé-
chenyiu.8–12.).Párhuzamosanifjúságitábortisszervezünk.Lelkészi
vezető:VarsányiFerenc. Téma:Családésmegtartóközösségek–„…én
ésazénházamnépeazUratszolgáljuk!” (Józs24,15b)

prog ram
Július10.,csütörtök •15.00órátólérkezés•17.00:Megnyitó
Július11.,péntek •9.00:Igehirdetés-sorozat–IttzésIstvánny.lelkész•10.30:
Előadás:Családésmisszió–GáncsPéter elnök-püspök•15.00:„Hiddel,ez
Delhi!”–Tasnády-SáhyPéter újságíróbeszámolója•16.30:Fórumbeszél-
getés:afrikaiésmagyarországifiatalokvallanakacsaládról–vezetiB.Pin-
térMárta lelkész•19.00:Igehirdetés-sorozatfolytatása–IttzésIstván ny.
lelkész•20.00:Koncert:NairobiGirls ésBoyzlessVoicenőiénekegyüttesek
Július12.,szombat •9.00:Igehirdetés-sorozat–IttzésIstván ny.lelkész
•10.30:Előadás:VáltozásokaMagyarországiEvangélikusEgyházban,jö-
vőkép–PrőhleGergely országosfelügyelő•15.00:Előadás:Közösségi
élet,családképháromkontinensen–BálintnéKisBeáta tanár,dr.Bá-
lintZoltánmérnök•16.30:Előadás:Azifjúságszemévelvallásról,misszi-
óról–KézdyPéter lelkész•19.00:Tábortűz(ének,zene,afrikaiésma-
gyarfolklór,vidámegyüttlét)
Július13.,vasárnap •10.00:Záróistentisztelet–IttzésIstvánny.lelkész

Jelentkezésihatáridő: június28.Jelentkezniakövetkezőelérhetőségeken
lehet:EKME,1085Budapest,Üllőiút24.;e-mail:margit.szirmai@luthe-
ran.hu;tel.:20/620-2789;e-mail:marta.pinter@lutheran.hu;tel.:20/824-
2791.;e-mail:gaal.janos@gmail.com;tel.:20/824-5541(azifjúságitábor
résztvevőiszámára)
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liakféláratfizetnek.Részvételegy-egynapraislehetséges.
Szeretettelhívunkésvárunkmindenérdeklődőt!

AzEKMEvezetősége

h i r d e t é S e k

in téz mény ve ze tői pá lyá zat
AMagyarországiMetodistaEgyházpályázatothirdetaForraiMűvésze-
tiSzakközépiskolaésGimnáziumaMagyarországiMetodistaEgyház
Fenntartásában intézményvezetőimunkakörénekbetöltésére.
Pályázatifeltételek:a)azintézménybenpedagógus-munkakörbetöl-

téséhezszükségesfelsőfokú–egyetemivagymesterfokozatú–iskolai
végzettségésszakképzettség;b)pedagógus-szakvizsgakeretébenszer-
zettintézményvezetőiszakképzettség;c)legalábbötév,pedagógus-mun-
kakörbenszerzettszakmaigyakorlat;e)keresztényelkötelezettség,ame-
todistaegyházirántilojalitás,valamelykeresztényegyházhozvalótar-
tozás;f )magyarállampolgárság,büntetlenelőélet,cselekvőképesség.
Apályázatelbírálásánálelőnytjelent:intézményvezetőigyakorlat.
Apályázatnaktartalmazniakell:azintézményvezetésérevonatkozó

vezetőiprogramot,részletesszakmaiönéletrajzotésmotivációslevelet,
avégzettségetigazolóokiratokhitelesmásolatát,90napnálnemrégeb-
bierkölcsibizonyítványtvagyakérelemfeladásátigazolóbizonylatmá-
solatát,keresztlevélmásolatát,lelkésziajánlást,apályázóadatkezelési
nyilatkozatátarról,hogyapályázatianyagotapályázatelbírálásábanrészt
vevőkmegismerhetik,nyilatkozatotarról,hogypályázatánaknyilvános
ülésentörténőelbírálásáhozhozzájárul-e,vagykérizártüléstartását.
Ellátandófeladatok:anemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC.tör-

vénybenmeghatározottintézményvezetőifeladatok.Avezetőimegbí-
zás2014.augusztus15-tőlkezdődően5évreszól.Azilletményésegyéb
juttatásokmegállapításaahatályosjogszabályokbanelőírtakalapjántör-
ténik.Amunkakörlegkorábban2014.augusztus15.napjátóltölthetőbe.
Apályázatbenyújtásihatárideje:2014.június23.
Apályázatbenyújtásánakmódja:apályázatotaMagyarországiMe-

todistaEgyházszuperintendenséhezkellbenyújtanipostaiúton,lezárt
borítékbanazalábbicímre:1032Budapest,Kiscelliu.73.,CsernákIst-
ván szuperintendens.Kérjük,aborítékontüntessékfel:„Intézményve-
zetőipályázat”.
Apályázatelbírálásánakideje,módja:abenyújtottpályázatokrólaMa-

gyarországiMetodistaEgyházEgyháztanácsadönt2014.július15-ig.
További információ: Csernák István, telefon: (+36) 1/250-1536,

(+36)20/334-4377,e-mail:csernak.istvan@metodista.hu

istentiszteleti rend • 2014. június 9.
Pünkösd2.napja.Liturgikusszín:piros.
Lekció:Jn3,16–21;1Móz11,1–9.Textus:ApCsel15,6–12.Énekek:234/231.

Budavár,I.,Bécsikaputér de.9.(úrv.)BenceImre;de.10.(német,úrv.)JohannesErlbruch;de.11.(úrv.)BenceImre;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de.fél10.(úrv.)D.KeveháziLászló;Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.
de.10.VáriKrisztina;Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de.10.(úrv.)dr.Lászlónédr.AgodAnett;Deáktér,V.,Deáktér
4. de.9.(úrv.)CselovszkyFerenc;de.11.(úrv.)SmidéliuszGábor;du.7.(h-mollmise)GáncsPéter;de.11.(úrv.)Pelikán
András;Józsefváros,VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de.9.(gyermek-istentisztelet)GombkötőBeáta;Ferencváros,IX.,
Gátu.2.(katolikustemplom) de.11.(úrv.)KoczorTamás;Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de.10.(úrv.)BenkóczyPéter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.8.(úrv.)GáncsTamás;de.fél11.(úrv.)GáncsTamás;XI.,Németvölgyiút138. de.
9.(úrv.)dr.BlázyÁrpádné;Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de.9.(úrv.)BencénéSzabóMárta;Budahegy-
vidék,XII.,KékGolyóu.17.de.10.(úrv.)KeczkóSzilvia;Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.de.10.GrendorfPéter;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de.11.(úrv.)TamásyTamásné;XIV.,Gyarmatu.14. de.fél10.TamásyTamásné;Pestújhely,
XV.,Templomtér de.10.(áhítat)SzabóB.András;Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de.10.(úrv.)
PonicsánErzsébet;Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.10.(úrv.)FeketeGy.Viktor;Cinkota,XVI.,Ró-
zsalevélu.46. de.fél11.(úrv.)VetőIstván;Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de.9.(úrv.)VetőIstván;Árpádföld,XVI.,
Menyhértu.42.(reformátustemplom) du.3.(úrv.)VetőIstván;Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.9.(úrv.)Kovács
Áron;Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.fél11.(úrv.)KovácsÁron;Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.9.(úrv.)
NagynéSzekerÉva;Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.11.(úrv.)NagynéSzekerÉva;Pestszentlőrinc,XVIII.,Kos-
suthtér3. de.10.(úrv.)GyőriGábor;Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de.8.(úrv.)Győri
Gábor;Kispest,XIX.,Templomtér1. de.10.(tanévzáró)SzéllBulcsú;Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.10.(úrv.)
GyőriJánosSámuel;Csepel,XXI.,Deáktér de.fél11.(úrv.)ZólyomiMátyás;Budafok,XXII.,Játéku.16. de.10.(úrv.)
HokkerZsolt;Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem)de.fél10.dr.LacknerPál;Biatorbágy,Faluház,BarossGábor
u.1. de.fél9.(úrv.)EndreffyGéza;Budaörs,Szabadságút75. de.10.(úrv.)EndreffyGéza;Herceghalom,Gesztenyés
u.28.(ökumenikustemplom) du.3.(úrv.)EndreffyGéza;Solymár,reformátustemplom de.10.(úrv.,ökumenikus)
FodorViktor. Összeállította:BallaMária
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evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu.•EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu.•Hirdetésfelvétel:hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés:elofizetes@evelet.hu.•Szerkesztőség:1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-1108,20/824-5519;fax:1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetésiéshirdetésiügyekreferense):BallaMária(maria.balla@lutheran.hu).
Főszerkesztő:T.PintérKároly(karoly.pinter@lutheran.hu).
Olvasószerkesztő:DobsonyiSándor(sandor.dobsonyi@lutheran.hu).Korrektor:FedorSára(sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line:KárolyGyörgyTamás(evelet@kgyt.hu).Munkatárs:KinyikAnita(kinyik.anita@lutheran.hu).
Rovatvezetők:dr.HafenscherKároly–Régi-újliturgikussarok (hafo@lutheran.hu),KendehK.Péter–Oratiooecumenica
(peter.kendeh@lutheran.hu),VéghelyiAntal–A vasárnapigéje(antal.veghelyi@lutheran.hu),TamásyTamás–Újnap–új
kegyelem(tamytam@t-online.hu).Szerkesztőbizottság: AdámiMária,B.WalkóGyörgy,dr.FabinyTamás,Horváth-Hegyi
Áron,KendehK.Péter,KissMiklós,OroszGáborViktor,PrőhleGergely,RadosnéLengyelAnna,T.PintérKároly.

KiadjaaLutherKiadó (kiado@lutheran.hu),1085Budapest,Üllőiút24.Tel.:1/317-5478,1/486-1228,20/824-5518;fax:1/486-1229.
Felelőskiadó:KendehK.Péter(peter.kendeh@lutheran.hu).Nyomdaielőállítás:KonsiloKft.(1022Budapest,Tapolcsányiu.6.).
Felelősvezető:NagyZoltán.Árusítja akiadó.Terjeszti aMagyarPostaZrt.Terjesztésiügyekbenreklamáció aMagyarPosta
Zrt.Hírlapüzletágingyenestelefonszámán:+36-80/444-444ésaLutherKiadónál.•INDEX25211,ISSN0133-1302.

Előfizethetőközvetlenülakiadónálvagypostautalványon.Azelőfizetésidíjbelföldön(illetveRomániaésSzlovákia
területén)negyedévre3575Ft,félévre7150Ft,egyévre14 300Ft,európaiországbaegyévre48 100Ft(172euró),egyéb
külföldiországbaegyévre56 320Ft(201euró).Csakamindenhónap15-igbeérkezőlemondásokattudjukazaztkövető
hónapelsejévelregisztrálni,ellenkezőesetbenmégegyhónapigjárazújság.Beküldöttkéziratokatnemőrzünkmegésnem
küldünkvissza.Azadottlapszámbaszántkéziratokatamegelőzőhétcsütörtökéigkérjükleadni!Ahétfődélutánilapzártakor
kizárólagahétvégieseményekkelösszefüggő(ésaszerkesztőséggelelőzetesenegyeztetett)írásokattudjukfigyelembevenni.
Aze-mailbenküldendőkéziratokatazevelet@lutheran.hu,ahirdetéseketahirdetes@evelet.hucímrevárjuk.
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va sár nap (jú ni us 8.)
Nemhagylaktiteketárván,eljövökhozzátok. Jn14,18(Zsolt17,8;Jn14,23–
27;ApCsel2,1–18;Zsolt148)Atanítványokbizonyárvánmaradtak.Menny-
bemenetelutánaJézussalátéltcsodálatostörténetükmegszakadt,korábbi
életükhözmárnemvoltvisszaút.Azárvákkeservessorsa:azelvesztettmúlt
fájóemlékeésajövőkilátástalanságamiattiszorongáslettazosztályrészük.
Végzetestragédiáhozvezetettvolna,haezazállapottartósanfennmarad.
EzJúdásesetébenbeiskövetkezett,deatöbbiekámulvaéltékátJézusígé-
reténekbeteljesülését:pünkösdkoreljött!Azótaújraésújraeljön,minden
értelmetmeghaladómódonaLélekáltal–hozzáméshozzádis!

Hét fő (jú ni us 9.)
Mertmithasználazembernek,haazegészvilágotmegnyeri,lelkébenpedig
kártvall?Mt16,26a(Hós14,4b;Mt16,13–19;1Kor12,4–11;Énekek1,1–2,7)
Azemberektöbbnyirea„legekvilágában”keresikaboldogságukat.Avilá-
gotakarjákmeghódítaniúgy,hogyfelküzdikmagukatalegmagasabbhegy
csúcsára,lemerészkednekazóceánlegmélyére,túlélésretörekszenekaleg-
szélsőségesebbkörülményekközött,kiakarjákvívnialegnagyobbnézőszá-
motamédiában,létreakarjákhoznialegsikeresebbvállalkozástagazdaság-
ban,elakarjáknyernialegnagyobbelismeréstatudományterületén…Csak
egy„apróságról”,alelkükrőlfeledkeznekmeg.PünkösdiLélek,gyógyítsda
lelkikárvallottakat!

Kedd (jú ni us 10.)
LegyenvelünkIstenünk,azÚr,ahogyanőseinkkelvolt. 1Kir8,57(Zsid6,11–12;
ApCsel4,23–31;Énekek2,8–3,11)Elakonvenciókkal!Bontsukleamúltun-
kat,építsükajövőnket!„Szépújvilágunkban”nemtudunkmitkezdeniazősök-
kel,amúltörökségével.Azújlehetőségekbűvöletébenazemberekelsőként
azIstennelvalókapcsolatukatszoktákleépíteni.Salamonkirályamagako-
rábananagyújításokemberevoltIzraelben,deezzelegyütthatározottanel-
köteleztemagátazősöketmegtartóIstenmellett.Templomszentelésiimájá-
bannemaformálisvallásosságigényétfejeziki,hanemaztkériIstentől,hogy
legyenélőkapcsolatbanajelenbenélőkkelúgy,mintazősökkelvolt.

Szer da (jú ni us 11.)
Hamegvalljukbűneinket,hűésigaző:megbocsátjabűneinket. 1Jn1,9(Zsolt
51,5;ApCsel8,/9–11/12–25;Énekek4,1–5,1)Hagondosaneltüntetemanyo-
mokat,hajóalibittudokigazolni,megúszhatomabüntetést–ezzelahamis
reménységgeláltatjamagátabűnelkövető.Mi,akikazegyházbanélünk,nem
soroljukmagunkatabűnözőkközé,bűneinknemütikmegabűnözésmér-
tékét.Könnyenfölmentjükmagunkat,deezzelabűnnemszűnikmeg.Jézus
magáraveszimegvallottbűneinket.Hűésigaz–nembüntet,hanembűn-
hődikhelyettünk.Amitnemadtunkátneki,aztovábbraisminketterhel.

Csü tör tök (jú ni us 12.)
Íme,nyitottajtótadtameléd,amelyetsenkisemzárhatbe. Jel3,8b(Ézs42,16b;
ApCsel11,1–18;Énekek5,2–16)Ajtók,portálok,nagykapuk,kiskapuk…Van-
nakajtók,amelyekmegnyílnak,vannak,amelyekzárvamaradnakelőttünk.
Nemmindennyitottajtóncélszerűbelépni,nemmindenzártajtótérdemes
ostromolni.Devanegyajtó,melyhívogatóanmegnyílikmindenkiszámá-
ra.Nemföldisikert,előnyt,érvényesüléstígérve,hanemörökéletetkínál-
va.„Énvagyokazajtó:havalakirajtamátmegybe,megtartatik.” (Jn10,9)
Azajtónyitva,denekünkkellbelépnirajta.

pén tek (jú ni us 13.)
Tartsmegengem,Istenem,merthozzádmenekültem! Zsolt16,1(Zsid11,23;
ApCsel11,19–26;Énekek6,1–7,10)Abajbanmindenfűszálbabelekapasz-
kodikazember.Szorulthelyzetbenazembereknemnézik,hogykitőljön
asegítség,észokszónélkülelfogadjákafeltételeket.Anyagiszükségbenso-
kanelfogadjákatisztességtelenülmagasuzsorakamattalnyújtotthiteltis.
Hamegkaptákasegítséget,akkorszabadulniigyekeznekahitelezőtől,nem
akarnakvelekapcsolatbanmaradni.AzsoltárírójaIstenhezmenekül,tőle
vársegítséget,ésveleakarmaradni.Nemalkalmisegítségrevágyik,hanem
tartóskapcsolatra.NemvalamitkérIstentől,hanemönmagátajánljaIsten
szeretetébe,minthaaztmondaná:fogadjörökbe,tartsmegmagadnak,hadd
legyekatiéd!

Szom bat (jú ni us 14.)
Aszelekettetteköveteivé,alángolótüzetszolgájává.Zsolt104,4(ApCsel27,15;
ApCsel18,1–11;Énekek7,11–8,14)Aszélésatűzpünkösdiszimbólumok.Ha-
talmaserőknyilvánulnakmegbennük.Ezekazerőkhozhatnakpusztulást
vagyáldást.Aszélletarolhatjaaföldfelszínét,éshasznosenergiávalláthat-
jaelaháztartásokat.Atűzsemmivétehetiféltettértékeinket,ugyanakkor
melegévelmegteremtiazéletlehetőségétaföldön.PünkösdkorIstenasze-
lekettetteköveteivé,alángolótüzetszolgájává,deazigazierőnemaholt
elemekben,hanemaSzentlélekáltalvalósultmeg.Azerő,szeretetésjózan-
ságLelkenemfákatcsavartki,nemépületeketdöntöttromba,hanemem-
berekszívét,lelkét,gondolkozásátváltoztattameg.Eztcsakőképesmeg-
tennimais.Kérjükőtifjúságiénekeksoraival:„Szentlélek!Söpörjvégigaz
országon–hozdazújulást,hozdaszabadulást!Jöjjszent,tisztaláng!Tü-
zetfogjonefásultvilág!”

g GyőriGábor

Újnap– újkegyelem

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

is ten tisz te let gár dony ban
Június8-án,vasárnap,pünkösdünnepén18órakorevangélikusistentisz-
teletleszaVelencei-tónál,areformátusgyülekezetiházban(Gárdony,
BónéKálmánu.8.).

meg hí vó az éb re dé si kon fe ren ci á ra
Ébredésikonferencia:amelytartalmascsaládiprogram,aktívpihenés,vidám
közösségialkalom,mindannyiunkatérintőkomolytémákkal.Istenjelenléte
megtapasztalásánakésevangélikustestvéreinkkelvalótalálkozásnakahelye.
Aholegyéniérdeklődésszerintválaszthatjukmeg,hogymilyentémá-

rólszeretnénkelgondolkodni;aholegyüttislehetacsalád,dekülöna
családtagoknakkoruknakmegfelelőelfoglaltságotiskínálunk.Lehető-
ségetnyújtunkazelcsendesedésreésavidámjátékra,ahallgatásraésa
kibeszélésre,Istenakaratánakkereséséreésaproblémáink,terheink,kér-
déseinkmegbeszéléséreegyaránt.Személyesbeszélgetésekreésgondo-
latainkfórumszerűmegosztására.
Helyszín:Sátoraljaújhely,VárhegyÜdülő.Időpont:június22–25.Jelent-

kezniésbővebbinformációtkapniazhajduszabolcsiegyhazmegye.lutheran.hu
ésaeke.lutheran.huhonlapokon,illetvea20/824-4840-estelefonszámon
lehet.

HÍREK, HIRDETÉSEK fel vé tel szak kol lé gi um ba
AMagyarProtestánsTanulmányi
AlapítványfelvételthirdetProtes-
tánsFelsőoktatásiSzakkollégiu-
mába(1121Bp.,Eötvösút35.).In-
formációkaszakkollégiumrólés
afelvételifeltételekrőlazmpta.hu
honlaponvagyaz1/391-9050-es
telefonszámonkaphatókhétfőtől
csütörtökig9és13óraközött.Aje-
lentkezés beérkezési határideje
június15.


