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Urunk, aki azt ígér ted, hogy meg -
hall ga tod né ped ki ál tá sát, biz -
tass, bá to ríts és erő síts ben nün ket,
hogy kö nyör gé sünk ked ves előt -
ted, és min dent meg te szel éle -
tün kért és üd vös sé gün kért ké ré -
se in ken fe lül is.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, a vi lá -
gért. Em ber hez mél tó éle tért, táp -
lá ló éle le mért, az ott hon me le gé ért,
be fo ga dó kö zös sé ge kért min den
em ber nek. Add, hogy meg ta lál -
juk kör nye ze tünk kel a har mó ni át. 

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo -
kért, akik éhez nek és szom jaz nak;
azo kért, akik nem él het nek sze re -
tő em be ri kö zös ség ben; azo kért,
akik nek me ne kül ni ük kell ott ho -
nuk ból; azo kért, akik el ve szí tet -
ték mun ká ju kat. Urunk, ne en -
gedd, hogy kö zö nyö sen néz zük
má sok szen ve dé se it, aján dé kozz
meg ben nün ket ir gal mas ság gal és
le le mé nyes sze re tet tel. 

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo -
kért, akik nem tud nak hoz zád ki -
ál ta ni, mert nem is mer nek té ged ir -
gal mas Is ten ként, mert éle tük ter -
hei, fáj dal muk és szen ve dé sük min -
den re mény től meg fosz tot ta őket.

A szen ve dés mély sé ges né ma sá gá -
ban állj mel lé jük, biz tasd és bá to -
rítsd őket, hogy ami kor min dent el -
ve szí tet tek ben ned és ál ta lad, ak kor
nyer het nek meg min dent. 

Ké rünk, Urunk, óvd meg egy há -
za dat a szét hú zás tól, a tő led ide gen
ta ní tás tól, a ter mé ket len ség től, a
sze re tet len ség től. Add meg min den
kö zös ség nek a ben ned va ló örö möt,
a be léd ka pasz ko dó re mény sé get, a
ben ned nyert biz ton sá got. Tedd
egy há zad kö zös sé gét ró lad ta nús -
ko dó, má so kat hoz zád ve ze tő ta nít -
vá nya id kö zös sé gé vé. 

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, sze -
ret te in kért és ma gun kért. Aján dé -
kozz meg min ket is na pon ként a
hit örö mé vel és biz ton sá gá val,
bű ne ink, hi bá ink meg lá tá sá nak le -
he tő sé gé vel és az el szá nás sal, hogy
ki tud juk ja ví ta ni, amit el ron tot -
tunk.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, mert
nem tu dunk és nem aka runk más -
hoz ki ál ta ni. Há lát adunk ne ked,
hogy sze re tő mennyei Atyánk vagy,
és éle tün ket és üd vös sé gün ket aka -
rod, és min dent meg tet tél ér tünk
jé zus Krisz tus ál tal. ámen.

Oratio œcumenicaKelenföldi Templomkert 

A har ma dik Temp lom kert csa lá di pik nik és pi ac nyi tá nya is volt Ke len föl dön a Fa bi ny Ta más püs pök ige hir de tői szol gá -
la tá val tar tott múlt va sár na pi is ten tisz te let. Az on nan ki ér ke ző ket a temp lom kert jé ben ki ala kí tott ter me lői pi ac, bog rács -
ban főtt éte lek, gril le zett ké szít mé nyek és a kür tős ka lács fi nom il la ta fo gad ta. (Az ebéd be vé te lé vel a Bá tony te re nye–Szú -
pa tak–Pász tói Evan gé li kus Egy ház köz sé get tá mo gat ják, ahol „Temp lom kert min ta gaz da sá got” ala kí tot tak ki.) Gáncs Ta -
más igaz ga tó lel kész meg nyi tó be szé de után vál to za tos prog ra mok szó ra koz tat tak ki csi ket és na gyo kat. A Temp lom kert pro -
jekt kö vet ke ző al kal mát má jus 8-án Kő sze gen tart ják. g KISS TA MáS fel vé te le

A gyű lés kez de tén Ara tó Ló ránd he lyi
be osz tott lel kész tar tott rö vid áhí ta tot jel
15,3 alap ján. A ha tá ro zat ké pes ség meg -
ál la pí tá sát, va la mint a na pi rend el fo ga -
dá sát kö ve tő en Fe ke te-Dom bi Éva jegy -
ző könyv ve ze tő ol vas ta fel az elő ző ülé -
sen ho zott ha tá ro za to kat. Ez után ke rült
sor az el nök ség be szá mo ló i ra.

Sze me rei Já nos püs pök a je len té sé ben
meg em lé ke zett a száz öt ven éve szü le tett
és nyolc van öt év vel ez előtt el hunyt
Nath an Sö der blom svéd evan gé li kus
ér sek szol gá la tá ról, majd össze gez te
im már öt éve tar tó püs pö ki mun ká já -
nak ta nul sá ga it. El mond ta, hogy a ke -
rü let lel ké szi el lá tott sá ga és meg íté lé se
az el múlt idő szak ban lát ha tó an ja vult.
Be szélt a hit ok ta tás, il let ve az ad mi niszt -
rá ció ak tu á lis ne héz sé ge i ről is, és fel hív -
ta a je len lé vők fi gyel mét ar ra, hogy ké -
szül jünk fel a re for má ció kez de te öt szá -
za dik év for du ló já nak mél tó meg ün -
nep lé sé re. „Fon tos fel fe dez ni és meg mu -
tat ni azt, hogy a tör té ne lem Urá nak ke -
zé ben mi ért vál ha tott Lu ther és sok re -
for má tor tár sa ál dott esz köz zé. Nem em -
be ri zse ni a li tá suk volt a kulcs, ha nem Is -

ten élő és ha tó igé jé nek fel fe de zé se és ko -
mo lyan vé te le. Ami kor Is ten igé jét kö -
zép pont ba ál lí tot ták, ak kor az meg -
úju lást ho zott az em be rek és az egy ház
éle té ben is” – fo gal ma zott az egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je.

Sze mé lyes fe le lős sé günk re he lyez te a
hang súlyt je len té sé ben Mé szá ros Ta más
egy ház ke rü le ti fel ügye lő. „Sze mé lyes
fe le lős sé günk nyit ja Eu ró pa, de evan gé -
li kus egy há zunk jö vő jé nek is” – mond -
ta, majd ar ra biz tat ta a je len lé vő ket, hogy
„hit tel, hi te le sen, hű sé ge sen” foly tas sák
szol gá la tu kat. A ke rü let nem lel ké szi ve -
ze tő je konk rét fel ve té se ket is meg fo gal -
ma zott a lel ké szi pá lya fel té te le i nek ja -
ví tá sá val kap cso lat ban.

A ke rü let vá lasz tott tiszt ség vi se lői, Ve -
rasz tó Já nos ke rü le ti misszi ói lel kész és
Scher mann Gá bor, a gusz táv Adolf Se -
gély szol gá lat fe le lő se szá mol tak be te vé -
keny sé gük ről. Dr. Hor váth Jó zsef ke rü -
le ti ügyész je len té sét – tá vol lé té ben – Fe -
ke te-Dom bi Éva ol vas ta föl.

A köz gyű lés dön tött a Du nán tú li
Ha rang szó cím mel meg je le nő egy ház -
ke rü le ti lap to váb bi fi nan szí ro zá sá ról, to -
váb bá meg sza vaz ta a szent gott hár di,
por rog szent ki rá lyi, té ti, za la eger sze gi és
aj kai egy ház köz ség ből ér ke zett ké rel mek
tá mo ga tá sát is.

A re kord rö vid sé gű ta nács ko zás
nap tár egyez te tés sel, va la mint a 2017-
es év prog ram ja i ra va ló elő re te kin tés -
sel ért vé get. g AM

Folytatás a 2. oldalon f

Közgyűlések mindhárom egyházkerületben

D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök
áhí ta tát kö ve tő en Cser há ti né Sza bó Iza -
bel la püs pök he lyet tes, a ven dég lá tó
gyü le ke zet hu szon egy éve Fó ton szol -
gá ló lel ké sze kö szön töt te a meg je len -
te ket, majd Si mon Esz ter fel ügye lő
mu tat ta be a több mint két száz éves
gyü le ke zet ar cu la tát.

Fa bi ny Ta más püs pök a 2015. év igé -
jé re – „Fo gad já tok be egy mást, aho gyan
Krisz tus is be fo ga dott ti te ket Is ten di -
cső sé gé re” (Róm 15,7) – épí tett püs pö -
ki je len té sé ben rész le te sen vizs gál ta az
ige exe ge ti kai vo nat ko zá sa it és ha -
zánk egy há zi va ló sá gá ban va ló le ké pe -
ző dé sét. A me ne kült kér dés ről szól va
ki emel te az or szá gos iro da dia kó ni ai
osz tá lyá nak mun ká ját és a se gí tő mun -
ká ba be kap cso ló dó gyü le ke ze tek pél -
dá ját, va la mint az élénk nem zet kö zi ér -
dek lő dést, anya gi és szak mai tá mo ga -
tást. Az ige fé nyé ben ele mez te az egy -
ház me gyék ből ér ke zett be szá mo ló kat,
ki emel ve, hogy az egy ház ke rü let ben
mi lyen je lei van nak a be fo ga dás nak –
vagy ép pen hol nem gya ko rol ják. 

Az ügy fon tos sá gá ra va ló te kin tet -
tel a püs pök rész le te sen idéz te Ben ce
Im re es pe re si je len té sét, amely a ke resz -
tény kö zös sé ge ken be lü li egy ség óvá -
sá ra fi gyel mez tet: „Ne künk, lel ké szek -
nek és gyü le ke ze tek nek vi gyáz nunk
kell ar ra, hogy ne le gyen szá mun ka
meg osz tó és a kö zös sé gün ket ero dá ló
ez a fo lya mat. Mert tény, hogy meg kell

lát nunk a mig rá ci ó ra kény sze rí tett
em ber tár sa ink ar cát, és a ma gunk le -
he tő sé ge it fi gye lem be vé ve se gí te ni
kell raj tuk. S az is tény, hogy eb ben más
a ke resz tyé nek és más az ál lam sze re -
pe. De lá tá som sze rint ész re kell ven -
nünk a fé lel mek kö zött élők ar cát is, és
ne künk fe lé jük is van kül de té sünk.
Mert az is pász to ro lás ra szo rul, aki
mun ká ját, meg él he té sét, biz ton sá gát
vagy jö vő jét, kul tú rá ját ve szély ben
ér zi, és fél. Ez úton ké rem a gyü le ke ze -
tek ve ze tő it, hogy sok kal több pasz to -
rá lis együtt ér zés sel ke zel jék azok nak az
ügyét, akik fél nek, és ne en ged jék, hogy
a gyü le ke ze tek kö zös sé ge a kül ső krí -
zis mi att bel ső, kö zös sé gen be lü li krí -
zis be jus son. A ke resz tyén hit val lá sun -
kat sok kal erő seb ben, egy más irán ti
több to le ran ci á val kell meg él nünk.”

Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő a ke rü le ti és or szá gos té mák ra
ki té rő je len té sé ben ki emel te az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ügyét:
az el kö te le zett, mi nő sé gi lel kész után -
pót lás ki ne ve lé se kö zös fel adat (idén
csu pán hat fő je lent ke zett lel kész szak -
ra!). A me ne kült kér dés re vo nat ko zó -
an ki emel te, hogy ál lam pol gár ként
ön ál ló an dönt he tünk ál lás pon tunk ról,
azon ban ke resz tény kö zös ség ként nem
te kint he tünk el a ke resz té nyi oda for -
du lás, a se gí tő at ti tűd fel ada tá tól. 

Élénk be szél ge tés bon ta ko zott ki a
lel ké szi élet pá lya mo del lel, a lel kész -

csa lá dok hely ze té vel kap cso la tos mun -
ká ról. Ben ce Im re az elő ké szí tő mun -
ka cso port tag ja ként tá jé koz ta tott ar ról,
hogy kép zé si, az el aka dá so kat jel ző, il -
let ve anya gi kér dé sek kel fog lal ko zó
mun ka cso port lé te sült – nem csak
evan gé li kus rész vé tel lel. Az elő ké szí tő
anyag a má ju si zsi na ti ülés elé ke rül
majd. Sza bó And rás es pe res be mu tat -
ta a ve le ér ke zett szlo vák lel kész test vért,
Pa vol Šte fe ket, aki egy he te a szlo vák–
ma gyar evan gé li kus egy há zi part ner -
szer ző dés ke re té ben szol gál ha zánk ban. 

Az egyéb té mák so rá ban Fa bi ny Ta -
más püs pök a nor vég egy ház mi na pi
dön té sé vel kap cso lat ban hang sú lyoz ta:
nem ér zi a lel ké szi hi va tás sal össze egyez -
tet he tő gya kor lat nak a ho mo sze xu a li -
tást. Nem or di nál na te hát ho mo sze xuá -
lis lel kész je löl tet, az azo nos ne mű pá rok
egy há zi össze adá sát sem tart ja gya kor -
lan dó nak. Ugyan ak kor se gí te ni, tá mo -
gat ni kell az érin tett gyü le ke ze ti ta gok
be il lesz ke dé sét. Az egy ház nak a lel ki -
gon do zói szem pon tok fi gye lem be vé te -
lé vel kell el jár nia. Ezt a püs pö ki ta nács
tag jai egy ként vall ják: a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház püs pö ke i nek
ál lás pont ja sze rint a há zas ság egy fér fi és
egy nő szö vet sé ge, a pasz to rá lis szem -
pon tok ugyan ak kor tisz tá zan dók.

A komp lex tár sa dal mi kör nye zet -
ben vég zett szol gá lat so rán út mu ta tást
je lent het a fel ügye lői je len tés sum má ja:
„A ma gunk ke re sé se, mint élet for ma, jel -
leg ze tes ka masz ko ri sa já tos ság, ked ves
is tud len ni, és iz gal mas. De két ezer év -
vel Krisz tus után, öt száz év vel a re for má -
ció kez de te után, kö zel há rom év ti zed -
del az egy há zi fel sza ba du lá sunk után ide -
je vol na ma gunk ra ta lál nunk – ez vi szont
csak ak kor fog si ke rül ni, ha nem ma gun -
kat, ha nem Krisz tust ke res sük.”

g PAP KIN gA MAR jAT TA

A So mogy me gyei Ta bon tar tot ta ta -
va szi ta nács ko zá sát áp ri lis 22-én,
pén te ken dél után a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let köz gyű lé se.
A ke rü le ti tiszt ség vi se lők je len té sei -
nek meg hall ga tá sa mel lett el ső sor -
ban tá mo ga tá si ké rel mek vol tak
na pi ren den.

Nyugaton
Az Észa ki Egy ház ke rü let köz gyű lé se áp ri lis 22-i fó ti ta nács ko zá sán meg is -
mer het te a tiszt ség vi se lők éves je len té se it, és tá jé ko zód ha tott a 2016. év ki -
emelt ese mé nye i ről. „A föld só ja” ta lál ko zó ke re té ben jú li us 9., szom bat egy -
ben két egy ház ke rü let misszi ói nap ja lesz, szó esett ezen kí vül a Szél ró zsa ta -
lál ko zó ról, az or szá gos evan ge li zá ci ó ról és a vir tu á lis Kirchen tag ról.

Északon
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A lel kész nő ki tért a lel ki pász to rok fe -
le lős sé gé re is: amíg egy gyü le ke ze ti tag -
gal meg tör tén het, hogy csak hall ga tó -
ja az igé nek, s nem meg tar tó ja, ad dig
egy lel kész is be le ke rül het ab ba a
csap dá ba, hogy csak hir de tő je az igé -
nek, de nem cse lek vő je. 

Az áhí tat után Ba kay Pé ter, egy há -
zunk or szá gos ci gány misszi ói re fe ren -
se szá molt be a sár szent lő rin ci ro mák
kö zött vég zett szol gá la tá ról, s ve le
együtt a he lyi kö zös ség tag jai tet tek bi -
zony sá got ar ról, hogy köz tük mi ként
„tör tént” és mun kál ko dott az Is ten.

Gáncs Pé ter püs pök a je len té sé ben
ki emel te, hogy van nak po zi tív je lek is
a ke rü let ben, az el múlt idő szak ban ő
is több éle dő és nö ve ke dő gyü le ke zet -
ben járt. Hang sú lyoz ta, hogy to vább -
ra is nagy nak lát ja a lel ki pász to rok fe -
le lős sé gét ezen a te rü le ten, s az egy ház -
ke rü let kész min den se gít sé get meg ad -
ni, hogy el kö te le zett lel ki pász to rok
tud ják épí te ni a gyü le ke ze te ket. Nem
az anya gi ak áll nak az el ső he lyen:

„Ta ta ro zott temp lom csak a vá ros ké -
pet ja vít ja, sok kal fon to sabb mind az,
ami a temp lom fa la in be lül, a gyü le ke -
ze tek ben tör té nik” – fi gyel mez te tett.

An dor ka Ár pád egy ház me gyei fel -
ügye lő hoz zá szó lá sá ban fel hív ta a fi -
gyel met, hogy az el múlt öt év ben a ta -
va lyi esz ten dő volt az el ső, ami kor az
egy ház ke rü let ben nőtt a ke resz te lé sek,
kon fir má ci ók és es ke té sek szá ma.
Négy ezer rel több volt a hit tan óra és öt -
száz negy ven eggyel több a hit ta nos,
mint az elő ző esz ten dő ben. 

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü -
le ti fel ügye lő a je len té sé ben ki emel te,
hogy ne héz és sors for dí tó idő ket élünk
ha zánk ban és egy há zunk ban egy -
aránt. Sok he lyen az idő sek tart ják el
a gyü le ke ze te ket, más hol pe dig na gyon
ke ve sen jár nak az is ten tisz te le tek re.
A sok ne héz ség el le né re bi za kod va néz
a jö vő be: „Még is, egy más ba ka pasz -
kod va, is te nes ta pasz ta la ta ink bir to ká -
ban meg őriz het jük evan gé li kus egy há -
zunk biz ton sá gát” – zár ta je len té sét. 

Az el nök ség je len té sét De ák Lász ló
be szá mo ló ja kö vet te. A ke rü le ti misz -
sziói lel kész örö mé nek adott han got,
hogy sok he lyen ma ga is sze mé lye sen
ta pasz tal hat ta a nö ve ke dést, de nem le -
het el hall gat ni, hogy van nak le épü lő
gyü le ke ze tek, el fá radt lel ké szek is, és
sok he lyen hi á nyoz nak gyü le ke ze ti
mun ka tár sak. A je len té sek el fo ga dá sa
után az egy ház ke rü let köz gyű lé se – a
né hány hó nap ja nyu ga lom ba vo nult
Sza bó né Mát rai Ma ri an na he lyett –
Lup ták György kis kő rö si es pe rest vá -
lasz tot ta meg püs pök he lyet tes nek, s a
köz gyű lés zá rá sa ként a sár szent lő rin -
ci temp lom ban be is ik tat ták új tiszt -
sé gé be. 

g D. L.

f Folytatás az 1. oldalról
Sár szent lő rin cen tar tot ta köz gyű lé -
sét áp ri lis 29-én a Dé li Egy ház ke rü -
let. Kez dő áhí ta tá ban Karl né Csep re -
gi Er zsé bet lel kész – Jak 1,22 alap ján
– ar ról szólt, hogy az em ber vak, sü -
ket, bé na és bű nös ma rad hat Jé zus
mel lett is, ha az igé nek csak hall ga -
tó ja, nem pe dig cse lek vő je. Át él he ti,
hogy az ige hir de tés nem hoz vál to -
zást, mert nem en ge di a hall ga tó,
hogy bár mi is tör tén jen az éle té ben.
„De »Is ten tör té nik«, s ha eb be a
tör té nés be be kap cso ló dik az em ber,
ak kor el in dul va la mi, ő is ré sze se lesz
en nek a fo lya mat nak, s eb ből egy tör -
té nés so ro zat lesz.”

Köz gyű lés a Dé li
Egyházke rü let ben

Az ün ne pi al ka lom ra zsú fo lá sig meg -
telt az evan gé li kus temp lom, az is ko -
la di ák jai, ta ná rai mel lett ott vol tak a
szü lők, a vá ros ve ze tői, egy há zi mél tó -
sá gok, tá mo ga tók a múlt ból és a je len -
ből. Az is ten tisz te le tet és Szi ge thy Szi -
lárd be ik ta tá sát kö ve tő en kö szön tők
so ra vet te kez de tét.

Jan tos Ist ván né nyug dí jas igaz ga tó
hang sú lyoz ta: nem volt egy sze rű dol -
guk, ami kor el kezd ték a mun kát, hogy
az egy ko ri 2-es szá mú ál ta lá nos is ko -
la is mét evan gé li kus in téz ménnyé vál -
jon, de Is ten min den pró ba té tel so rán
mu tat ta az utat. Mint fo gal ma zott,
el ső sor ban ne ki tar toz nak kö szö net tel,
de mel let te mind azok nak is, akik se -
gí tet ték ezt a kül de tést az el múlt két év -
ti zed ben.

Er re a mun ká ra és er re az is ko lá ra
Dá vid Zol tán pol gár mes ter oros há zi -
ként és a vá ros ve ze tő je ként egy aránt
büsz ke. El mond ta, hogy az in téz mény
húsz olyan évet tud hat ma ga mö gött,
amely nek so rán mind vé gig sta bil ér -
ték ren det köz ve tí tett a gye re kek nek,
tisz te let re, egy más meg be csü lé sé re, a
ha gyo má nyok ápo lá sá ra, ke resz tény
ér ték rend re ne vel te őket nagy tü re lem -
mel és sze re tet tel.

– Úgy hi szem, sza va i mat iga zol ják
az egy ko ri nö ven dé kek si ke res élet pá -
lyái, ame lyek öreg bí tik vá ro sunk, ha -
zánk hír ne vét. Ab ban is biz tos va gyok,
hogy a mos ta ni di á kok ki tar tó és szor -
gal mas ta nu lás ré vén szin tén si ke res
élet utat jár nak majd be, és rá juk is
büsz kék le he tünk – fo gal ma zott a
pol gár mes ter, hoz zá té ve, hogy mind -
ez azok nak a pe da gó gu sok nak kö -
szön he tő, akik szív vel-lé lek kel fog lal -

koz nak a gye re kek kel, akik nek tü rel -
mes lé nye, böl cses sé ge, hi va tás tu da ta
pél da ként áll előt tünk. Akik leg főbb ér -
ték nek a rá juk bí zott gyer me ke ket te -
kin tik.

A test vér egy há zak és több evan gé -
li kus egy ház ke rü le ti kép vi se lő is kö -
szön töt te az is ko lát, köz tük Győ ri Gá -
bor es pe res, aki ala pí tó ként vett részt
a húsz év vel ez előt ti új ra te rem tés ben.

– Az volt az egyik alap gon do lat,
hogy en nek a gyü le ke zet nek ti zen há -
rom is ko lá ja, egy gim ná zi u ma volt, és
eze ket va la ho gyan új ra kel le ne élesz -
te ni. Más rész ről úgy gon dol tuk, hogy
ta lán alul ról kel le ne épít kez ni, nem le -
het ott foly tat ni, ahol va la mi kor fél be -
sza kadt – mond ta az Oros Ca fé nak az
ün nep ség után. – És el kezd tünk a vá -
ros ti zen két óvo dá já ból hat ban hit ok -
ta tást vé gez ni egy na gyon jó óvó női
gár dá val, és a Haj nal ut cai óvo dá ban
egy-két év alatt el ér tük azt, hogy az
újon nan be jö vő cso por tok mind egy -
há zi vá let tek min den kény szer nél kül
– me sél te a kez de tek ről az es pe res.

Ez zel pár hu za mo san in dult be az
ál ta lá nos is ko lai rész, majd ké sőbb a
gim ná zi um, és – aho gyan ki emel te –
az in nen ki ke rü lő di á kok nem csak a
vá ros, de az egy ház éle té ben is je len
van nak. Ta valy is szen tel tek egy
olyan lel készt, idén pe dig ket tőt fog -
nak, akik eb ből az in téz mény ből in -
dul tak. Ez Gáncs Pé ter püs pök sze rint
is az itt meg va ló su ló, óvo dá tól gim -
ná zi u mig tar tó ne ve lé si ív nek az
ered mé nye.

– Ez szá munk ra esély, hogy a csa -
lá do kat, gyer me ke ket, az utá nunk jö -
vő nem ze dé ket is meg kí nál juk a krisz -

tu si ér té kek kel, hi szen aki ide jön,
azt nem kö te lez zük sem mi re, de föl -
kí nál juk mind azt, ami sze rin tünk fon -
tos ah hoz, hogy bol dog éle tük le gyen
ezen a föl dön – fo gal ma zott. – De eh -
hez a mun ká hoz tü re lem kell, gyors
ered mé nye ket itt nem le het el ér ni.
Vi szont ami Oros há zán nagy sze rű,
hogy el tud juk kí sér ni a gye re ke ket há -
rom éves kor tól egé szen ti zen nyolc
éves ko ru kig, és azt gon do lom, hogy
ez a ti zen öt év, amely szá munk ra
meg ada tik, hogy el ér jük őket ezek kel
a kin csek kel, már hoz hat gyü möl csö -
ket.

Ör dög End re, az evan gé li kus egy ház -
köz ség igaz ga tó lel ké sze ilyen gyü möl -
csök nek ér zi azt, ha a ki ke rü lő if jú ság
lel ké ben és hi té ben meg ala po zott, és
meg ta lál ja a he lyét va la hol. Egy olyan
kö zös ség ben, amely tény leg iga zi ér ték -
te rem tő, és nem hó dol be a kor szel lem -
nek, ha nem időt ál ló mó don tud gon -
dol kod ni és cse le ked ni. Eze ket az ér -
té ke ket azon ban mo der nül és fi a ta lo -
san kell át ad ni.

– Pont a gye re kek je len lé te az, ami
meg kö ve te li, hogy ne zár kóz zunk be
ré gi kli sék be meg év szá za dos tra dí ci -
ók ba, ha nem a for ma, amelyen ke resz -
tül eze ket a ré gi ér té ke ket köz ve tít jük,
le gyen fi a ta los, le gyen szív hez szó ló, le -
gyen csa lá di as. Mi at tuk nem le het
va la mi na gyon fel nőt tes, na gyon ko -
moly, na gyon ré gi es stí lust meg üt ni,
mi at tuk min dig meg kell fi a ta lod ni.

Ezt a szol gá la tot mél tat ta Fe hér
Bor bá la, az is ko la je len le gi igaz ga tó ja
is. Úgy fo gal ma zott, nem kö szön te ni,
ha nem kö szön ni ér ke zett. Há lás mind -
azért a mun ká ért, ame lyet az is ko la
mun ka tár sai a gyer me ke kért vé gez nek,
hogy a Te rem tő tár sa ként részt vesz -
nek a vi lág to vább te rem té sé ben.

g PER NyÉS EDIT
For rás: Oros ca fe.hu

Az orosz lá nyi evan gé li kus temp lom -
ban Far kas Etel ka he lyi lel kész kö szön -
töt te a je len lé vő ket, majd kez de tét
vet te a kon cert. A zsű rit dr. Kamp Sa -
la mon, a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti
Egye tem pro fesszo ra, Wulf né dr. Kincz -
ler Zsu zsan na, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan -
szé ké nek ad junk tu sa, va la mint Ken deh
K. Gusztáv, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Egy ház ze nei Bi zott sá gá -
nak el nö ke al kot ta. Mo de rá tor ként a
he lyi gyü le ke zet kó ru sá nak ve ze tő je,
Mi lán Zol tán né mű kö dött köz re.

A prog ram el ső fe lé ben a rép ce la ki
gyöngy kó rus, a csák vá ri Flo ria na
ének kar, il let ve a ko má ro mi gyü le ke -
zet kó ru sa mu tat ta be mű so rát, majd
Sze me rei Já nos püs pök tar tott rö vid
áhí ta tot jak 1,17 alap ján. A püs pök a ze -

ne kü lön le ges vol tá ról szól va így fo gal -
ma zott: „Mint ha ar ról is pré di kál na Is -
ten nek ez a kü lön le ges aján dé ka, hogy
a szán dé ka ve lünk az, hogy fel sza ba -
dít son, meg sza ba dít son – egy tá ga sabb
vi lág ba ve zes sen.”

Ez után a kő sze gi ének kar, az orosz -
lá nyi kó rus és a szé kes fe hér vá ri ének -
kar mű so rát él vez het te a hall ga tó ság.

A ta lál ko zó vé gén Ken deh K. gusz -
táv je len tet te be a zsű ri dön té sét: a tes -
tü let a rép ce la ki, a csák vá ri és az
orosz lá nyi éne ke se ket jut tat ta to vább.
ám a töb bi ek nek sem kel lett szo mor -
kod ni uk, hi szen min den je len lé vő kó -
rus gaz da god ha tott a kö zös ének lés
örö mé vel, és – az egy ház ke rü le ti el nök -
ség jó vol tá ból – egy-egy üveg ke rü le ti
bor ral is.

g AM

Húsz éves az oros há zi evan gé li kus is ko la

Az ün ne pély ele jén meg ko szo rúz ták a
temp lom ud va rá ban ál ló gyu rátz-
szob rot, majd az is ko la zász ló be vo nu -
lá sa után Sze me rei Já nos püs pök hir -
de tett igét, és to váb bi hosszú éve ket kí -
vánt az is ko lá nak. Pol gár di Sán dor
es pe res az ün nep kap csán el mond ta:
2008 óta nyolc év fo lya mos az in téz -
mény, mely nek nagy je len tő sé ge van
Pá pán, az is ko la vá ros ban.

– A pá pai ok ta tá si in téz mény gyü -
le ke ze ti fenn tar tá sú, azon a he lyen
mű kö dik, ahol há rom sze gény nö -
ven dék szá má ra az egy ház köz ség 1787-
ben bent la ká sos is ko lát szer ve zett. Et -
től kezd ve lé te zett evan gé li kus ele mi is -
ko la Pá pán, amely mind vé gig szer ves
ré sze volt a gyü le ke zet éle té nek. Az
1862-ben épült ele mi is ko lát a gyü le -
ke zet ma is hasz nál ja. A temp lom mal
egy ud var ban lé vő, na gyobb is ko la épü -
le tet az egy ház köz ség 2000–2001-ben
újí tot ta fel, meg te remt ve az alap ját
az is ko la új ra in dí tá sá nak. je len tős
épít ke zé si mun kák után 2001-ben kez -
dő dött meg az ok ta tó mun ka. Pár év -
vel ez előtt bő vült az is ko la, s öröm szá -
munk ra, hogy az evan gé li ku sok lét szá -
ma is év ről év re nö vek szik – hang sú -
lyoz ta az evan gé li kus es pe res.

Szücs Gá bor is ko la igaz ga tó ar ról
szólt, hogy a más fél év ti zed alatt be bi -

zo nyo so dott: igen is van igény az evan -
gé li kus is ko lá ra Pá pán. A csa lá di as in -
téz mény ben a gyer me kek és a fi a ta lok
kö zött is az ott ho nos, el fo ga dó lég kör
meg te rem té sé re tö re ked nek. Az is -
ko la az évek so rán gya ra po dott mind
inf ra struk tu rá li san, mind a gyer mek -
lét szá mot te kint ve.

– Mi sok kal gyak rab ban ta lál ko zunk
a gye re kek kel, hi szen min den hét főn
kö zös áhí tat tal kez dünk, ahol meg be -
szél jük a hét ese mé nye it, kö szönt jük a
szü le tés na po so kat. Fon tos nak tart juk
az alap kész sé gek ki ala kí tá sát és az
emelt óra szám ban ok ta tott an gol nyel -
vet is. Na gyon gaz dag az is ko la kö zös -
sé gi és kul tu rá lis éle te. Több mint tíz -
fé le szak kör mű kö dik, a gyu rátz-ün -
ne pen ki is ál lí tot tuk a leg szebb al ko -
tá sa i kat. Az in téz mény az öko is ko la cí -
met is el nyer te, 2015-ben pe dig csat la -
ko zott a Pil grim nem zet kö zi szer ve zet -
hez. Ter mé sze te sen jó kap cso la tot ápo -
lunk és ki vá ló az együtt mű kö dé sünk a
pá pai re for má tus gim ná zi um mal.

Ami kor ki nőt ték az épü le tet, a temp -
lom mel let ti épü let szár nyat vet ték bir -
tok ba. je len leg itt iro dák van nak. Az tán
a ré gi pa ró kia épü le te kö vet ke zett, de
hasz nál ták a re for má tus fiú kol lé giu -
mot és az idő sek ott ho nát is. 2013-ban
négy tan te rem mel bő vült az in téz mény.

Utá na az ud vart ren dez ték, ját szó te ret
lé te sí tet tek, vi rá go sí tot tak. Meg vá sá -
rol ták a Szé che nyi ut ca 13. szá mú épü -
le tet a gyü le ke zet tel kar ölt ve, meg fe le -
lő pá lyá za ti ki írás után egy tor na ter met
sze ret né nek ott ki ala kí ta ni – idéz te fel
a fej lő dés főbb lé pé se it az igaz ga tó.

A si ker kul csa a jó tan tes tü let ben
van – vé li Szücs gá bor. Az igaz ga tó
sze rint ha jó is ko lát akar nak lét re hoz -
ni, ah hoz jó ta ná rok is kel le nek, és per -
sze fon tos a szü lők kel is a jó kap cso -
lat. Né hány éve be ve zet ték a csa lád lá -
to ga tást el ső és ötö dik osz tály ban.
Pró bál nak a szü lők vissza jel zé se i ből
épít kez ni. Úgy gon dol ja, az az is ko la
ké pes so ká ig meg ma rad ni, ame lyik
tud ja az ál lan dó sá got biz to sí ta ni a ta -
ná ri kar és az inf ra struk tú ra te kin te -
té ben is, s meg pró bál ja a di á kok kal, a
szü lők kel és a kül ső part ne rek kel meg -
ta lál ni a meg fe le lő han got.

A kö szön tő sza vak után kö vet ke zett
a he te dik osz tá lyo sok gon do san össze -
ál lí tott mű so ra, mely ben gyu rátz Fe renc
éle tét ele ve ní tet ték fel. Ha gyo mány már
az is, hogy az el sős ta nu lók jel vé nye it
ezen a na pon tű zik fel a nyol ca di ko sok.
A gyu rátz-ün ne pen Gu lyás An na nyol -
ca dik osz tá lyos ta nu ló ki emel ke dő ta -
nul má nyi és kö zös sé gi mun ká já nak el -
is me rés eként Brá der-dí jat ka pott.

A je les ün nep nap Sze me rei já nos
püs pök ál dá sá val és a Him nusz hang -
ja i val zá rult. A temp lo mi ce re mó ni át
kö ve tő en sze re tet ven dég ség re hív ták
a meg je len te ket, majd Zom bo ri Ot tó
csil la gász elő adá sa zár ta a ju bi le u mi
ün ne pélyt.

g BA BOS PET RA
For rás: Pá pa-ma.hu 

Két év ti ze de an nak, hogy a rend szer vál tás után az evan gé li kus egy ház vissza -
kap ta oros há zi is ko lá ját. Ezt a ju bi le u mot ün ne pel te áp ri lis 16-án a Szé kács
Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um is ten tisz te let tel,
köz gyű lés sel, va la mint Szi ge thy Szi lárd is ko la lel kész be ik ta tá sá val.

Ti zen öt éves a gyu rátz Fe renc
Evan gé li kus ál ta lá nos Is ko la
A Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma 2000-ben ha tá roz ta el, hogy
el in dít ja a Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko lát. 2001. szep tem ber
1-jén kez dő dött meg a ta ní tás két osz tállyal. Az in téz mény idén ün nep li fenn -
ál lá sá nak ti zen ötö dik év for du ló ját, ez al ka lom ból a név adó püs pök szü le -
té si év for du ló já hoz – áp ri lis 27-hez – kap cso lód va 24-én, va sár nap ün ne pi
is ten tisz te le ten em lé kez tek az el múlt esz ten dők re. A ju bi le um kap csán szer -
dán Gyu rátz-na pot tar tot tak, ek kor az egész is ko la a fes tői Ma lom-tó nál vett
részt já té kos, spor tos na pon.

Rend ha gyó ke rü le ti kó rus ta lál ko zót tar tot tak áp ri lis 23-án, szom ba ton dél -
után Orosz lány ban. Ez út tal dőlt el ugyan is, hogy a részt ve vő hat gyü le ke -
ze ti ének kar kö zül me lyik há rom kép vi sel he ti a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü le tet a 2017-ben tar tan dó or szá gos kó rus fesz ti vá lon.

Ke rü le ti kó rus ver seny
Oroszlányban
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Slovenská príloha
Stranu zostavila: HILDA gULáČIOVá-FABUľOVá

Príď, Duchu Svätý, verných Tešiteľu,
potešuj slovom pravdy cirkev svoju celú, 
Nech všade vzrastá dielo večnej spásy.
Príď, Duchu Svätý, aj nám popraj sily, 
Aby sme vieru činom dosvedčili,
a tak raz prišli do nebeskej vlasti. Amen.

Slová Písma svätého máme napísané v evan-
jeliu Jána 14, 23–27. Odpovedajú mu Ježiš rie-
kol: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať
moje slovo, a môj otec bude ho milovať a prí-
deme k nemu a budeme prebývať u neho. Kto
ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slo-
vo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo,
ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, keď
som bol s vami. Ale Radca, ten Duch Svätý,
ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí
vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo
som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja
dávam. Amen.

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
Radili ste sa už, niekedy s niekým o niečo? Ur-
čite každý jeden musí odpovedať, že áno. Nech sa
cítime akokoľvek nadaní a zdatní, predsa nikto
z nás nie je odborníkom vo všetkých oblastiach. 

Iste sme už všetci ocitli v situácii, keď sme po-
trebovali poradiť. Rada od človeka, ktorý je starší,
či v určitej oblasti skúsenejší nám vždy dobre pad-
ne. Iste si spomínate na mnohé dobré rady vašich
dobrých rodičov, starých rodičov, kňazov, učiteľov,
ľudí, ktorí formovali váš život. Dokáže však ľuds-
ká rada dať odpoveď a riešenie na všetky otázky a
situácie pred ktoré sme v živote postavení? 

Pán ježiš dobre vedel, že učeníci ak po jeho de-
finitívnom odchode z tejto zemi zostanú sami, ne-
majú šancu. Slová kázňového textu, majú však i pre

nás to vzácne a dôležité posolstvo, ktoré obsahuje
uistenie, ktoré všetci veľmi potrebujeme, najmä
vtedy, keď sa dostávame na križovatky života. 

ježiš Kristus tým čo Ho milujú a zachováva-
jú jeho slovo zasľubuje: – neustálu Božiu a svo-
ju prítomnosť

– dar Radcu- Ducha Svätého
– a pravý pokoj, ktorý v Ňom prichádza

1. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať mo-
je Slovo, a môj Otec bude ho milovať a príde-
me k nemu a budeme prebývať u Neho. 
Nestratiť nádej, ani vo chvíli lúčenia. je to veľmi
dôležité, ale vôbec nie jednoduché. Pri každom
lúčení, nás ťažia rôzne myšlienky, ktoré nás zne-
pokojujú a uberajú nádeje z našich sŕdc. Ani
pre učeníkov chvíľa rozlúčky s ich Majstrom a
Pánom nebola ničím príjemným. Preto bolo
veľmi dôležité, aby boli opäť uistení o tom, že ne-
zostanú sami.  

Či nie je to dôvod k radosti i pre nás sestry a
bratia?

Nie som sám, nie som odkázaný len sám na
seba, ale so mnou niekto, kto je omnoho väčší,
silnejší, múdrejší, ten čo je úplne dokonalý a je
to náš živý Boh. Boh, ktorý sa o nás zaujíma a
ktorému, aj na nás záleží.  

Boh pre záchranu a spásu človeka urobil všet-
ko. Na nás zostáva len jedno. To, čo je však
mnohým ľuďom tou najväčšou prekážkou. 

Milovať Ho a zachovávať jeho slová. 
Toho, koho skutočne milujeme a máme radi

nosíme ho neustále vo svojom srdci, myslíme na
neho.

Ten kto miluje Boha, nosí Ho vo svojom
srdci, žije s Ním. A Boh svojou prítomnosťou
dáva človeku silu i odhodlanie vo svojej viere
konať, svedčiť aj druhým ľuďom – komu som
uveril a odovzdal svoj život. 

Pán Boh obohacuje naše životy, nie len svojou
prítomnosťou, ale aj darmi, ktoré nám ponúka.

2. Hovorí: sa dobrá rada nad zlato.   
Sami všetci veľmi dobre vieme, že nie vždy do-
kážeme byť dobrými radcami. I keď máme sna-
hu, túžime druhému pomôcť a sami si nie sme
istý, že tá naša rada, je naozaj správna. 

Pán ježiš hovorí: Ale Radca, ten Duch Svätý,
ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí
vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som
vám hovoril.

Ako nám chce Radca Duch svätý radiť? Tak,
že nám bude pripomínať a stále nás učiť to, čo
hovoril Pán ježiš Kristus. Chce nám pripomínať
Slovo Božie.  

Ťažkosti života, totiž vedia zastrieť náš pohľad
na Božie Slovo a práve vtedy Duch Svätý, koná, aby
upriamil našu pozornosť na to, kde môžeme nájsť

východisko z danej situá-
cie. Niekedy zabudneme
na Božie pravdy, ktoré sme
počuli, či čítali veľa krát.
Preto, nás Duch Svätý chce
znova učiť, nájsť tú radu
cez slovo dobre známe, i v
novej neznámej a na prvý
pohľad neriešiteľnej situá-
cii. Chce nás viesť, ako
dobrý učiteľ, ktorí nena-
diktuje žiakovi výsledok,
ale ho vedie krok za kro-
kom, aby do cieľa výpočtu
prišiel sám. 

3. A na záver textu pri-
chádza uistenie o pokoji.   
Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam, nie
ako svet dáva, vám ja dá-
vam. Pokoj je stav po kto-
rom tiež veľmi túžime. Naj-
mä vtedy, keď doliehajú na
nás búrky života. Niekedy,
pod vplyvom okolností,

naplnení strachom, neistotou, sme aj podráždení a
chceme mať od všetkých a všetkého pokoj.

je však pokojom to, keď zostaneme sami?
Keď nás naozaj všetci nechajú tak. je samota,
opustenosť pokojom? Určite nie. 

Pokoj Kristov je úplne iný, ako pokoj tohto
sveta. V pokoji Kristovom, ktorý prináša Duch
Svätý, máme uistenie, že sme v Božej milosti.
Boh nás nielen miloval, ale i miluje. Nemusíme
sa báť a strachovať. Pravý pokoj, ktorý nám je
darovaný, pramení z odpustenia a zmierenia. 

Prijmime Ducha Svätého, ktorý je od Otca aj
Syna poslaný, ako Radcu, Záchrancu, Tešiteľa, a
dovoľme Mu, aby prebýval v našich srdciach.
Nech svojou stálou prítomnosťou obohacuje
naše životy, aby sme sa i v úskaliach života do-
kázali zorientovať a zostali vďačný za skutočný
pokoj, ktorým nás napĺňa jedine Boh. Amen.

g PAVOL šTEFEK
zborový farár CZ-u z Častkova

Pred niekoľkými rokmi sa podpísala part-
nerská zmluva medzi Evanjelickou cirkvou
v Maďarsku a medzi ECAV na Slovensku
v Komárne. O pár rokov neskoršie táto zmlú-
va sa doplnila s tou dohodou, že sa obidve
cirkvi snažia na to, aby v praktickom živote
fungovala výmena farárov. V tomto zmysle
slúži v maďarskom cirevnom zbore na Slo-
vensku jedna naša farárka-a tam snaží sa
s každou vekovou skupinou zaoberať veľmi
oduševnene. Zatiaľ zo Slovenska – v rámci tej
dohody – navštívili naše cirkevné zbory v
Maďarsku: Békešsku Čabu, Slovenský Kom -
loš, Veňarec a Budapešť.

Dobré sú tieto výmeny farárov medzi na-
šími cirkevnými zbormi: veď môžeme vidieť
v praktickom živote aké radosti a ťažkosti,

problémy máme v obidvej cirkvi. Môžeme
snažiť sa na jednotu, na lásku: čo spája nás
v našom Pánovi Kristovi. Túto lásku sme dos -
tali do naších srdc skŕze Svätého Ducha.

V Békešskej Čabe sa usporiadajú Slovens-
ké evanjelické cirkevné dni od 6-8. júla r.
2016-s bohatými duchovnými programymi:
služby Božími, koncertmi, diskusnými fórami
a vlastne možnosťami so stretnutiami s naší-
mi bratmi a sestrami zo Slovenska, z Ro-
munska, zo Srbska, z Chorvátska a z Česka.

Povzbudzujeme naších bratov a naše sestry,
aby ste čím viac si zúčastnili na tých bohatých
duchovných programoch v Békešskej Čabe! 

Prajeme Vám všetkým požehnané, lásky-
plné, radostné a pokojné svätodušné sviatky! 

g H. g. F.

PAvEl vlADIMíR HRONEc

P R O S B A 

Ó, zostúp k nám Duchu svätý,
ó, priblíž sa, Pane, 
veď zblúdilých duší mnoho.
Ó, pohliadni na ne. 

Duše oviec prach zatemnil,
srdcia v kameň pošli,
Pane, očisť duše naše,
svetlo pravdy zošli.

Ó, povznes nás, povznes vyššie-
Otvor zraky slepých,
by uzreli brázdy Tvojich
činov veľkolepých.

Pane, odpusť viny naše,
Kajáme sa Tebe,
naplň kalich láskou svojou
daj nám uzrieť nebe.

Duchu svätý posilni nás, 
zaceľ srdca jamy,
Hospodine všemohúci, 
bedli vždy nad nami... 

Priateľstvo medzi našími cirkvami-výmena
farárov a ECD v Békešskej Čabe

Prvá slávnosť Svätodušná
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Deutsche Anlage
Redakteurin: PFARRERIN ESZTER HEINRICHS

Wer in den letzten Mo naten
Nachrichten über die soge-
nannte Migrationswelle ge-

lesen oder gesehen hat, könnte den Ein-
druck haben, dass die Multikulturalität
etwas völlig Neues ist, so empört sind
viele Menschen darüber, dass jetzt
durch die Flüchtliche aus dem Nahen
Osten eine fremde Kultur nach Europa
kommt und unsere eigene Kultur da-
durch gefährde. Dabei erzählen viele

geschichten der Bibel – auch die
Pfingstgeschichte – vom gegenteil. 

In jerusalem haben laut Apg 2,5
Menschen aus allen Völkern gewohnt
– eine genaue Liste der Nationen folgt

in den Versen 9-11. Und das Wunder
von Pfingsten wäre ohne diese Vielfalt
der Sprachen und Nationen gar nicht
vorstellbar. Das Fremde macht es mög-
lich, dass wir unsere grenzen über-
schreiten. Ohne diese Fremdheit hät-
ten die jünger keine Möglichkeit ge-
habt, ein Wunder zu erfahren – näm-
lich das Wunder, dass gott sie zu etwas
befähigen kann, das sie nie gelernt ha-
ben und was sie nicht mal angestrebt

hatten: sich mit Fremden in ihrer Mut-
tersprache zu verständigen. Wer in der
Minderheitssituation in einem Land
lebt, kann sicherlich gut nachfühlen,
was es für die Seele bedeutet. 

Beim Pfingstwunder geht es aber
nicht einfach darum, dass einige un-
gebildeten Menschen plötzlich flie-
ßend eine Fremsprache konnten. Das
wäre zwar wundervoll genug, aber
hier ist die geschichte noch nicht zu
Ende. Das Wunder hat viele Kompo-
nenten:

Es ist ein Wunder, wenn Men-
schen, die sich sonst immer in ihren
eigenen engen Kreisen bewegen,

plötzlich den Mut haben, öffentlich
für ihre Überzeugung einzutreten.
Auch wenn die Öffentlichkeit diese
Meinung nicht besonders freundlich
aufnimmt und als lauter Blödsinn be-

zeichnet: „Sie sind voll von süßem
Wein.”

Es ist sogar ein Wunder, dass sie
formulieren können, was ihre Über-
zeugung ist. Eine ausgeprägte Mei-
nung zu haben, etwas, wofür es sich
lohnt, unbeliebt zu werden und Spott
in Kauf zu nehmen, ist schon an sich
wertvoll und gar nicht selbstverständ-
lich. Die jünger waren vor kurzem
noch völlig ratlos und in sich und ih-
re eigene Trauer versunken. Das, was
wir mit großer Selbstverständlichkeit
das Fest der Auferstehung nennen,
war für sie erstmal ein Fiasko und der
Verlust eines geliebten Menschen. 

Es ist ein Wunder, dass die jünger
nicht nur einen klaren Standpunkt
und Profil hatten, sondern darüber
auch für alle verständlich sprechen
konnten. Sogar so, dass jemand aus
einer anderen Kultur sie verstanden
hat. grenzüberschreitende Kommu-
nikation ist ein Wunder. Es muss nicht
gleich jemand aus einem anderen
Land sein. Wir haben genug kulturel-
le Unterschiede innerhalb einer Nati-
on und eines Landes. So zu sprechen,
dass ein jugendlicher einen Senioren
versteht, ein Mann eine Frau versteht,
ein Stadtbewohner einen Dorfbewoh-
ner versteht – und alles auch umge-
kehrt – ist schon schwer genug.

Ein eigener Standpunkt sowie Mut
und Bereitschaft, darüber klar zu re-
den, sind auch heute sehr wichtig für
die Kirche.

Wenn der Standpunkt fehlt, dann
ist die Kirche früher oder später ein
Haus ohne Funktion. Es steht noch,
aber niemand weiß genau, wozu.
Dass Wände und Dach bald kaputt
gehen, ist vorprogrammiert. Nur die-
jenige bleiben drin wohnen, die keine
andere Möglichkeit mehr haben oder
denen nichts Besseres einfällt. 

Wenn die Bereitschaft zur Kom-
munikation fehlt, wird die Kirche nur
so lange bestehen, wie es noch die al-
ten Mitglieder gibt, die sich ohne
Worte verstehen. Neue können nicht
dazukommen, weil sie nicht wissen,
worum es hier geht. 

Und ohne Mut? Eine gruppe, wo
Angst den grundton angibt, hat kei-
ne Anziehungskraft: Mutlosigkeit
schreckt ab.

Die Kirche braucht also das Pfingst-
wunder, wenn sie weiter leben und
wachsen will. Sie braucht Menschen,
die Profil haben, die bereit sind, über
den eigenen glauben zu sprechen und
nicht so leicht einzuschüchtern sind.
Das ist gar nicht so leicht. Wenn das
alles zusammenkommt, ist das schon
ein Wunder, eben ein Pfingstwunder
und ein wertvolles geschenk vom
Heiligen geist.

g PFARRERIN ADÉL DáVID
(Wien)

„Und Mose sprach zu dem HERRN:
Warum bekümmerst du deinen
Knecht? Und warum finde ich keine
gnade vor deinen Augen, dass du die
Last dieses ganzen Volks auf mich
legst? Hab ich denn all das Volk emp-
fangen oder geboren, dass du zu mir
sagen könntest: Trag es in deinen Ar-
men, wie eine Amme ein Kind trägt,
in das Land, das du ihren Vätern zu-
geschworen hast? Ich vermag all das
Volk nicht allein zu tragen, denn es ist
mir zu schwer.  Willst du aber doch so
mit mir tun, so töte mich lieber, wenn
anders ich gnade vor deinen Augen
gefunden habe, damit ich nicht mein
Unglück sehen muss. (...)  Da kam
der HERR hernieder in der Wolke
und redete mit ihm und nahm von
dem geist, der auf ihm war, und leg-
te ihn auf die siebzig Ältesten. Und als
der geist auf ihnen ruhte, gerieten sie
in Verzückung wie Propheten und
hörten nicht auf.“ (4. Mose 11,11ff)

Mose droht der Zusammenbruch.
Das Volk klagt. „Wir denken an die
Fische, die wir in Ägypten umsonst
aßen, und an die Kürbisse, die Melo-
nen, den Lauch, die Zwiebeln und
den Knoblauch. Nun aber ist unsere
Seele matt, denn unsere Augen sehen
nichts als das Manna.“ (4. Mose 11, 5-
6) Zu viel Manna gebe es, so das Volk,
und zu wenig Fleisch. Mose kann es

nicht mehr (er-)tragen und wirft hin,
bis zum „So töte mich lieber“ an gott.
Und all dies wirft uns unser Bibel-
wort hin, diese geplagten Zeilen, die
so gar nicht zu Pfingsten, dem Fest
der geburt der Kirche oder auch un-
ser Stimmung – die Ferien fangen für

viele an, das Frühjahr ist endlich da –
zu passen scheinen.

Doch auch beim geburtstag der
Kirche an Pfingsten in der Apostelge-
schichte lag der Tod jesu, die große
Krise, noch nicht lange zurück. Ohne
Krise, ohne leeres grab kein Neuan-
fang, ohne Krise, ohne leeres grab,
ohne Karfreitag kein Ostern und kein
Pfingsten. Die Krise ist es, die den
Neuanfang oft spürbar macht, die
Last leichter werden lässt, wenn got-
tes geist weht und uns Schweres von
der Seele nimmt.

Ich habe oft das gefühl, wir sehen
die Krise nicht. Komme ich zu jungen

Familien zu Taufgesprächen, höre ich
oft, wenn ich frage, warum die Paare
ihr Kind taufen wollen: „Es soll ja da-
zugehören.“ Oder: „Es soll ja in den
evangelischen Religionsunterricht ge-
hen, wo die meisten hingehen.“ Die
Krise ist für mich genau da. Zugege-

ben, oft nennen Familien auch noch
andere gründe, warum sie ihr Kind
taufen lassen möchten. Doch be-
kommt der grund, dazuzugehören,
eine zu große Bedeutung, dann frage
ich mich: Wo ist hier der geist, von
dem unser Bibelwort spricht? Wäre es
demnach genug, wenn die Kirche ein
Verein wie jeder andere ist? Zusam-
menkommen, Feste feiern, gemein-
schaft haben, genügt das? Für die Kir-
che ist dies viel zu wenig. Denn da ist
das Fenster für gottes geist zu. got-
tes geist kommt von außen, auf Mo-
ses und auf die 70, die gott ihn vor
den Altar bringen lässt. Als getaufte

gehen wir durchs Leben mit dem
geist gottes, der wie der Wind „bläst,
wo er will, und du hörst sein Sausen
wohl; aber du weißt nicht, woher er
kommt und wohin er fährt.“ (joh 3, 8)
Das Leben ist mehr Abenteuer als an-
gepasstes Dasein, doch ein Abenteu-
er, auf dem gott mit seinem geist
mitgeht, durch Schweres und Schönes
zugleich.

So hilft uns gottes geist auch,
Schweres im Leben zu sehen und es als
Krise anzuerkennen. Sehe ich eine Kri-
se, wie Mose, gestehe ich sie ein: „Ich
vermag all das Volk nicht allein zu tra-
gen.“ Ich würde mir in Taufgesprä-
chen manchmal eine solche Offenheit
wünschen – vielleicht nicht gleich im
Bezug auf eigene Fehler, aber eine Of-
fenheit, nach der Taufe im Leben mit
gottes neuem Kind zusammen Schö-
nes in glaube und Kirche zu erfahren,
was es vorher nicht gab.

Sehen wir im rechten Licht, bewegt
durch gott, können wir recht urtei-
len. Wo bewegt Sie der geist gottes?
Wo hat er Sie schon einmal ins Mark
getroffen, als Sie eine Krise als solche
erkannt haben, eigenes Verhalten im
ganz anderen Licht gesehen haben?
Mose schafft es nicht allein. Er ge-
steht es nicht nur sich ein, sondern
gott. gottes geist bewegt uns schon,
wenn wir ein Problem in unserem

Leben als solches erkennen, es be-
nennen können vor unseren Mit-
menschen und vor gott. gottes geist
weht auch im Stillen, im Weinen,
denn alles Weinen geschieht auf dem
Weg hin zu einer Freude, die nicht
billig oder aufgesetzt ist, sondern zu
einer Freude, die trägt.

Ohne Moses' Krise, ohne die Last,
die ihm zu schwer wurde, keine Er-
kenntnis, dass er es nicht allein schafft
und Hilfe braucht. Pfingsten ist kein
Ferien- und Freizeitfest mit tollen
Frühlingsbildern und super Stim-
mung. Es ist ein Fest mit tollen Früh-
lingsbildern und toller Stimmung, die
gott gemacht hat, indem er uns mit
auf den Weg nahm – aus einer Krise
zu einem Neuanfang hin. Es ist ein
Fest, in dem wir im glauben saftige
Maiwiesen, zwitschernde Vögel und
tolle Frühlingstage mit tiefer Freude
bewundern können, weil wir einen
Weg vor uns haben, der uns vielleicht
viel an Durchhalten, viel Regen- und
Windwetter abverlangt hat. Kein
geist gottes ohne die Welt, die ihn oft
nicht erkennt. Er ist nicht unsere
Welt, sondern gottes geist kommt in
diese, unsere Welt. Wenn er dann
glauben und Freude stiftet, ist es ech-
te, tiefe Freude, die gott lobt.

g PFARRER MARTIN KOLLEI
(Lautertal, Bayern) 

Pfingsten: Wunder im Multipack

Krise

15. Mai
Ágfalva (zweisprachig) 9 uhr 
Balatonboglár 9.30 uhr
Budavár 10 uhr
Hévíz 11 uhr
Sopron (zweisprachig) 10 uhr 
Sopronbánfalva 
(zweisprachig) 15 uhr 

16. Mai
Budavár 10 uhr
Bonyhád 10 uhr
Egyházaskozár 14 uhr
Schattendorf (neben
Ágfalva, grenzübergreifender
ökumenischer Gottesdienst
in der katholischen Kirche) 15 uhr
Sopron 9 uhr

Deutsche oder
zweisprachige
Gottesdienste
zu Pfingsten 
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Öku me ni kus ta lál ko zó.Min den hó nap har ma dik va sár nap ján 17.30-kor öku -
me ni kus ta lál ko zó ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a
Ma gyar or szá gi Egy há zak öku me ni kus ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da -
pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben Azegyházegy-
ségéért–azévegészében gon do lat je gyé ben. a má jus 15-i elő adás té má ja:
Mittettünkmi,keresztyének-keresztényekagyermekáldásért? (CsávásImre teo -
ló gus) a tel jes li tur gi á jú, úr va cso rai is ten tisz te let ige hir de tői szol gá la tá nak
vég ző je BiczóDénes ügy ve ze tő tit kár: AteljesírásJézusszemével. Sze re tet -
tel vár juk a ko ráb bi far kas ré ti öku me ni kus Kö zös ség, a volt Köt, a fo kolá -
re, va la mint az in ter na ti o nal Ecu me ni cal fel lows hip Ma gyar ré gi ó já nak tag -
ja it és ba rá ta it is. JézusTestvéreiÖkumenikusDiakóniaiRend

Feny ve si Fé lix La jos Századforgó cí mű új kö te tét má jus 19-én mu tat ják be
Bu da pes ten, a li tea köny ves bolt ban (i. ker., Hess and rás tér 4). a vá lo ga tott
pró zai írá sok a köl tő het ve ne dik szü le tés nap já ra je len nek meg. a 18 óra kor
kez dő dő be mu ta tón köz re mű kö dik CzigányGyörgy köl tő, HavasJudit elő -
adó mű vész és DreschMihály jazz mu zsi kus.

HIRDETÉS 

Bár Har ma ti Bé la áp ri lis 23-án ün nep li
szü le tés nap ját, a nap vi gí li á ján gyűl tek
össze tisz te lői, ba rá tai ab ban a püs pö -
ki hi va tal ban, ahol ko ráb ban ma ga is
dol go zott.

Gáncs Pé ter el nök-püs pök a 80.
zsol tár sza va it idéz ve kö szön töt te püs -
pök előd jét. Kap cso ló dá si pon to kat
ke re sett ket te jük kö zött, olya no kat,
ami kor éle tük fo na la szo ro sab ban
össze fo nó dott. Be szé dé ben hang sú -
lyoz ta, hogy olyan előd je volt, aki
min dig kész sé ge sen se gí tett ne ki, ha se -
gít sé get kért tő le, ám so sem szólt be -
le a ve ze tés be, ha nem kér dez ték ró la.
Amint gáncs püs pök mond ta, ő is sze -
ret ne majd ilyen örök sé get át ad ni
utód já nak a ke rü let ben.

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü -
le ti fel ügye lő kö szön té sé ben szin tén a
sze mé lyes szá la kat ele ve ní tet te fel. El -
mond ta, mi lyen fan tasz ti kus nak tart -
ja Har ma ti püs pök nek a tö meg kom -
mu ni ká ci ó hoz, a mé di á hoz va ló vi szo -
nyát. A püs pök min dig meg fe le lő en

tud ta hasz nál ni ve ze tői mun ká já ban
eze ket az esz kö zö ket, így ki csiny egy -
há zunk sa ját nagy sá gán túl je lent meg
a mé di u mok ban.

Dr. Kor zensz ky Ri chárd ben cés szer -
ze tes, a Ti ha nyi Ben cés Apát ság elöl -
já ró ja ki emel te, hogy olyan kor ban kel -
lett a püs pök nek te vé keny ked nie,
amely ben az egy ház elő me ne te le ér de -
ké ben sok szor mér le gel ni kel lett, és
komp ro misszu mo kat kel lett köt ni.

Dr. Bölcs kei Gusz táv, a Deb re ce ni
Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem
rek to ra az őr ál lók és örök ha gyók két
kulcs sza va kö ré fon ta mon dan dó ját.
Har ma ti Bé la éle te és mun kás sá ga a
rek tor sze rint mind két szó val ki vá ló -
an jel le mez he tő.

Szir mai Zol tán nyu gal ma zott es pe -
res – Har ma ti Bé lá hoz fű ző dő sze mé -
lyes kap cso la ta in túl – azt hang sú lyoz -
ta, hogy a püs pök ne héz idő ben is tal -
pon tu dott ma rad ni.

Dr. Har ma ti Bé la lel kész édes ap já -
nak a sza va it idéz te, aki még gyer mek -

ko rá ban a szí vé re he lyez te: min dent
úgy cse le ked jen és mér le gel jen, hogy
jé zus mit szól na hoz zá. En nek je gyé -
ben él te az éle tét. Be szé dé ben hang sú -
lyoz ta azt is, hogy mind annyi an Is ten
ke gyel mé ből élünk, így ő is vall ja,
hogy min den, ami éle té ben tör tént, Is -
ten gond vi se lő ke gyel mé nek kö szön -
he tő. Sok szor érez te, hogy sa ját egy há -
zá ban ke vés bé ör ven dett meg be csü lés -
nek, de az ilyen ne héz hely ze tek ben is
a mennyei Atya és jé zus sze re te te tud -
ta meg ol da ni a prob lé má kat, és tu dott
új ra ál dást hoz ni.

g HOR VáTH-BOL LA ZSU ZSAN NA

Ma gya rósd, Sző ce és a kör nye ző te le -
pü lé sek a Da ra bos csa lád ré vén a 16.
szá zad el ső fe lé ben let tek evan gé li ku -
sok ká. A gyü le ke zet tag jai kez det ben
Sző cén, az ot ta ni ár pád-ko ri temp -
lom ban tar tot ták az is ten tisz te le te -
ket, míg lel ké szü ket az el len re for má -
ció alatt el nem űz ték. Köz ben Ma gya -
rós don is épült egy fa temp lom, ame -
lyet azon ban 1732-ben el vet tek a gyü -
le ke zet től, ez után a ma gya rós di hí vek
a na gyobb ün ne pe ken a te le pü lés től
mint egy het ven ki lo mé ter re ta lál ha tó
Ne mes csó ba jár tak is ten tisz te let re. 

A gyü le ke zet 1840-ben lett ön ál ló,
1842 ok tó be ré ben pe dig be ik tat ták el -
ső lel ké szü ket, Li póth Mi hályt. A meg -
erő sö dött kö zös ség új ból temp lom épí -
tés be kez dett, két száz hat van köz sé get
jár tak be a Du nán tú lon, és kö zel öt száz
fo rin tot gyűj töt tek össze. Ezt az össze -
get a gyü le ke zet tag jai a kör nye ző ura -
dal mi föl de ken vál lalt rész ara tás sal
pó tol ták ki. A temp lom alap kö vét vé -

gül 1862. áp ri lis 22-én tet ték le. A gyü -
le ke zet te rü le tén lé vő má sik temp -
lom, a vi szá ki le ány gyü le ke zet re for má -
tu sok kal kö zös hasz ná lat ban lé vő temp -
lo ma 1948-ban épült.

Az őri ma gya rós di gyü le ke zet ről
so kak nak az itt mű kö dő if jú sá gi szál -
lás hely jut eszé be. 1986 nya rá tól fo lyik
tá bo roz ta tás a gyü le ke zet épü le te i -
ben, ele in te a lel kész la kás ban, majd a
paj tá ból és is tál ló ból át ala kí tott szál -

lás he lyen. Fo lya ma tos ja ví tá sok és fej -
lesz té sek után 2011-ben pá lyá za ti tá mo -
ga tás sal kez dőd tek meg a tá bor hely fel -
újí tá si és bő ví té si mun ká la tai, ame -
lyeknek az ered mé nye a kor sze rű, de
a ré gi tá bor hely va rá zsát meg őr ző
Élet fa Evan gé li kus If jú sá gi Tá bor lett. 

A kö zel öt száz ta got szám lá ló egy ház -
köz ség ti zen hat te le pü lés evan gé li ku sa it
gyűj ti össze (Őri ma gya rósd anya gyü -
le ke zet, Vi szák le ány gyü le ke zet, va la -
mint ti zen négy szór vány). A ma rok nyi
kö zös ség ál do zat kész sé ge és sze rep -
vál la lá sa ma is pél dás. A kis lét szá mú,
de el kö te le zett gyü le ke ze ti cso por tok a
leg ki seb bek től az idő se kig min den
kor osz tályt igye kez nek össze fog ni.

Mi vel az egy ház köz ség és a fa lu éle -
te szo ro san össze kap cso ló dik, az evan -
gé li kus gyü le ke zet élet ké pes sé ge, ak -
ti vi tá sa és ál do zat kész sé ge egy út tal
nagy ban se gí ti Őri ma gya rósd, va la -
mint a kör nye ző te le pü lé sek kö zös sé -
gi éle tét, fenn ma ra dá sát.

Is ten tisz te let-köz ve tí tés a Ma gyar Rá di ó ban

Be mu tat ko zik az Őri ma gya rós di
Evan gé li kus Egy ház köz ség

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

Má jus 15-én, pün -
kösd ün ne pén 10.04-
től is ten tisz te le tet
köz ve tít a Kos suth
rá dió az őri ma gya -
rós di evan gé li kus

temp lom ból. igét hir det Pethő-Udvar-
diAndrea lel kész.

D. dr. Har ma ti Bé lát kö szön töt ték
nyolc va na dik szü le tés nap ján 
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ban kö szön töt ték áp ri -
lis 22-én D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pö köt nyolc va -
na dik szü le tés nap ja al kal má ból. Az ese mé nyen részt vet tek a Har ma ti csa -
lád tag jai – a püs pök fe le sé ge, Do bos Má ria, va la mint fi a ik, dr. Har ma ti Bé -
la Lász ló, dr. Har ma ti Ger gely Ádám –, az egy ház ke rü let egy ko ri és je len le -
gi es pe re sei, va la mint a püs pök ko ráb bi köz vet len mun ka tár sai.

– Most mond junk imád sá got!
A csán gó asszony cso dás nép vi se let ben
csen det pa ran csolt. Nem dur ván, de
ha tá ro zot tan. Nép vi se le te, cso dás pi -
ro sas szí ne i vel, csak ne künk, Ma gyar -
or szág ról jöt tek nek volt kü lön le ges, ő
szép ter mé sze tes ség gel hord ta. Nem le -
he tett iga zán tud ni, hány éves, amo lyan
kor ta lan volt. 

A ha tal mas te rem ben csend lett.
A di á kok is le haj tot ták a fe jü ket. 

– jö vel, jé zus, légy ven dé günk… –
kezd te a csán gó asszony.

Ezer ki lo mé ter re vol tunk az ott ho -
nunk tól. Egy au tó busz nyi is ko lás sal
utaz tunk Mold vá ba, hogy meg is mer -
ked jünk az ott élő csán gók éle té vel. Az
al ber tirs ai Tes se dik Sá mu el ál ta lá -
nos Is ko la a „Ha tár ta la nul!” pá lyá za -
ton el nyert tá mo ga tás sal vál lal koz -
ha tott er re a nagy út ra. Me net köz ben
meg is mer tük Par ti u mot, Er délyt, a
Hi deg sé get, a Har gi tát. Ta lál koz tunk
csí ki szé ke lyek kel, csán gók kal. Kü -
lön le ges em be rek kel: Kal lós Zol tán
nép rajz ku ta tó val; csán gó gye re kek -
kel, akik cso dá san tán col nak, éne kel -
nek és ját sza nak hang sze re i ken; el hí -
va tott pe da gó gu sok kal és mű vé szek -
kel, akik nek az éle te a ma gyar ság

meg őr zé se ne héz kö rül mé nyek kö zött
is. És ez zel a csán gó asszonnyal, aki ott -
ho nunk tól ezer ki lo mé ter re ve zet te
imád sá gun kat meg ka pó val lá sos sá -
gá val, aki tár sa i val együtt olyan mély
át élés sel éne kel te a ma gyar him nuszt,
ahogy azt csak na gyon rit kán hal la ni
itt hon. 

Há lá sak vol tunk, hogy ré sze sei le -
het tünk en nek, hogy ve lük éne kel het -
tük mi, össze tar toz va.

A kí sé rő fel nőt tek ne vé ben: 
g KO CSIS AND REA

A „Ha tár ta la nul!” prog ram az Em be ri
Erő for rá sok Mi nisz té ri u mának tá mo ga -
tá sá val és az Em be ri Erő for rás Tá mo ga -
tás ke ze lő le bo nyo lí tá sá val jö he tett lét re.

Kí vül-be lül meg újult temp lo má ért
adott há lát áp ri lis 24-én, va sár nap a
né pes gyü le ke zet Le gén den. Az ün ne -
pi is ten tisz te le ten a fel szen te lés és az
ige hir de tés szol gá la tát – Róm 15,13
alap ján – dr. Fa bi ny Ta más püs pök vé -
gez te, a li tur gi á ban Esz lé nyi Ákos,
az egy ház köz ség he lyet tes lel ké sze, va -
la mint édes ap ja, Esz lé nyi Lász ló mű -
kö dött köz re. 

A Nóg rá di Egy ház me gye el nök sé -
gét Koncz Ist ván fel ügye lő – egy ben
le gén di pres bi ter és jegy ző –, az egy -
ház me gye lel ké szi ka rát pe dig Gom -
bor Krisz ti án két bo do nyi lel kész kép -
vi sel te.

A fel eme lő al kal mon nem csak a fa -
lu je len le gi la kói vet tek részt, ha nem
az el szár ma zot tak is. 

g BA LI CZA Má TÉ fel vé te le

Há la adás a fel újí tott le gén di temp lo mért
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Ezer ki lo mé ter re in nen

If jú in for ma ti ku sok Neu mann olim pi á ja

Ti zen ha to dik al ka lom mal ren dez ték meg idén az evan gé li kus is ko lák in for ma ti kai
ver se nyét, amely Neu mann Já nos ma te ma ti kus nak, egy ko ri fa so ri di ák nak a ne -
vét vi se li. A ve tél ke dő dön tő jé nek áp ri lis 26-án a bu da pes ti Evan gé li kus Kö zép is -
ko lai Kol lé gi um adott ott hont. To váb bi in for má ci ók ol vas ha tók a ver seny ről a
http://mat in fo.lu the ran.hu/neu mann-2016/ web ol da lon. g B. CS. 

A Lu ther Ki adó nál meg je lent, Meg té -
rés cí mű köny vet mu tat ta be az ér dek -
lő dők nek áp ri lis 24-én a szer ző, Bü ky
An na Ma gyar ke reszt úron. A könyv
sze rep lői kö zül meg szó lalt töb bek kö -
zött dr. Kiss Je nő nyel vész pro fesszor,
aka dé mi kus, Né meth Er zsé bet, a te le -
pü lés pol gár mes te re, Nagy Oli vér szlo -
vá ki ai evan gé li kus lel kész és Ko vács Im -
re temp lom gond nok. Az al ka lom per -
sely pén ze – száz ezer fo rint – a ma gyar -
ke reszt úri evan gé li kus temp lom fel újí -
tá sát szol gál ja.

g DR. WAg NER gyU LA fel vé te le

Ma gyar ke reszt úron is be mu tat ták
Bü ky An na interjúkötetét
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Új nap – új kegyelem
va sár nap (má jus 8.)
A re mény ség ben ör ven dez ze tek, a nyo mo rú ság ban le gye tek ki tar tók, az imád ság -
ban áll ha ta to sak. Róm 12,12 (jer 20,13; jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 86) Sok
jó do log ból azért nem lesz vé gül sem mi, mert nincs elég ki tar tás, tü re lem ben -
nünk. Ah hoz, hogy meg ta pasz tal juk Is ten mun ká it, a hit áll ha ta tos sá gá ra van
szük sé günk. Elő re örül he tünk an nak, amit Is ten ten ni fog.

Hét fő (má jus 9.)
Szö vet ség re lé pek ve led, és meg tu dod, hogy én va gyok az Úr. Ez 16,62 (Kol 1,5–
6; Ez 11,14–20; 1Kor 7,25–40) Az egyet len is ten bi zo nyí ték Is ten sze mé lyes meg -
ta pasz ta lá sa. Ő szö vet sé get kö tött ve lünk jé zus Krisz tus sze mé lyé ben, aki éle -
té vel pe csé tel te meg irán tunk va ló sze re te tét és hű sé gét, és hű ma rad hoz zánk.
Igé jé ben meg szó lít min ket, imád sá ga ink kal be szél he tünk ve le, éle tünk ese mé -
nye i ben meg lát hat juk cse lek vé sét.

Kedd (má jus 10.)
Én meg se gí te lek ben ne te ket, úgy hogy ál dás sá lesz tek. Zak 8,13 (2Kor 3,5; 1jn 4,1–
6; 1Kor 8,1–6) Is ten se gít sé ge olyan nagy és cso dá la tos, hogy nem csak min ket
emel ki gyen ge sé günk ből, ha nem még ar ra is ele gen dő erőt ad, hogy mi is se -
gí tői le gyünk má sok nak. Az Is ten től ka pott ke gye lem nem csak a sa ját éle tün -
ket, ha nem em ber tár sa in két is gaz da gít ja.

Szer da (má jus 11.)
Majd [Jé zus] meg fog va a gyer mek ke zét, ezt mond ta ne ki: Ta lit ha kú mi!, ami azt
je len ti: Le ány ka, ne ked mon dom, kelj fel! A le ány ka pe dig azon nal fel kelt és járt.
Mk 5,41–42 (Ézs 60,16; Ézs 32,11–18; 1Kor 8,7–13) ja i rus szá má ra úgy tűnt, hogy
jé zus már ké sőn ér ke zett, le á nya meg halt. De jé zus sza va a ha lot tat is élet re kel -
ti. So ha ne fe led kez zünk meg ar ról, hogy jé zus szá má ra nincs re mény te len hely -
zet, jé zus szá má ra nincs le he tet len. So ha nincs olyan, hogy „már ké ső”.

csü tör tök (má jus 12.)
Ne félj, és ne ret tegj! józs 8,1 (1Tim 6,12; Ap Csel 1,12–26; 1Kor 9,1–18) A fé lel me -
in ket sok szor nem tud juk le győz ni. De ha Is ten ha tal má ra, le he tő sé ge i re és sze -
re te té re gon do lunk, ak kor ez hát tér be szo rít ja a fé lel met. Ezért fé lel me ink kö -
zött is biz ton ság ban érez het jük ma gun kat.

Pén tek (má jus 13.)
Ha pe dig a vi lá gos ság ban já runk, aho gyan ő ma ga a vi lá gos ság ban van, ak kor
kö zös sé günk van egy más sal, és Jé zus nak, az ő Fi á nak vé re meg tisz tít min ket min -
den bűn től. 1jn 1,7 (Zsolt 130,4; Ef 1,15–23; 1Kor 9,19–23) Is ten jól tud ja, hogy nin -
cse nek tö ké le tes em be rek. Nem is azt vár ja tő lünk, hogy tö ké le te sek le gyünk,
ha nem azt, hogy őszin ték le gyünk. A töb bit ő vég zi el. A bűn bo csá nat egyet -
len fel té te le, hogy vi lá gos ság ra hoz zuk, vagy is meg vall juk a bűnt – és ez raj tunk
áll. Is ten min den bűnt meg bo csát, csak a meg nem val lott bűn nel nem tud mit
kez de ni.

Szom bat (má jus 14.)
Az az Is ten aka ra ta, hogy meg szen te lőd je tek: hogy tar tóz kod ja tok a pa ráz na ság -
tól. 1Thessz 4,3 (5Móz 5,21; jn 16,5–15; 1Kor 9,24–27) Is ten aján dék ként ad ta szá -
munk ra a ne mi sé get, de med ret is adott hoz zá: a há zas sá got, hogy az em ber ab -
ban él je meg a tes ti sze re lem örö mét. Ha en ged jük, hogy a vá gya ink ki lép je nek
eb ből a me der ből, a ne mi kí ván sá gok ára dat ként ön tik el és söp rik el az egyik
leg szen tebb ér zel met, az iga zi sze rel met.

g BA LI CZA IVáN
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jé zus Krisz tus ígé ri: „…ha fel emel te tem a föld ről, ma gam hoz
von zok min de ne ket.” (jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi -
ben a Lé lek ígé re té ről ol va sunk, ezért bát ran kér het jük pün -
kösd böjt jé ben: Exa u di! „Halld meg, Uram, hí vó han go mat!”
(Zsolt 27,7) Is ten meg hall gat ja erőt len né pé nek, föl dön szol -
gá ló gyü le ke ze té nek ki ál tá sát. „Az Úr gaz da gon meg áld min -
den kit, aki őt se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12; LK) jé zus ma sem
hagy ja ma gá ra egy há zát, ha nem Aty já nak jobb ján szün te le -
nül köz ben jár ér te: „Az Úr az ő né pé nek ol tal ma zó ja.” (gyLK
687) S bú csú be szé de i ben ki je len tet te: „Ami kor el jön a Párt fo -
gó, akit én kül dök nek tek az Atyá tól, az igaz ság Lel ke […], az
tesz majd bi zony sá got én ró lam; de ti is bi zony sá got tesz tek…”
(jn 15,26–27) Pál ér tünk ese de zik, hogy meg is mer jük Krisz tus
sze re te tét, s ké ri Is tent, „hogy ha tal ma san meg erő söd jék ben -
ne tek a bel ső em ber az ő Lel ke ál tal; hogy Krisz tus lak jék szí ve -
tek ben a hit ál tal…” (Ef 3,16.17) A sze re tet apos to la Is ten gyer -
me ke it a lel kek meg vizs gá lá sá ra szó lít ja fel: „…mert sok ha mis
pró fé ta jött el a vi lág ba. Az Is ten Lel két er ről is me ri tek meg: ame -
lyik lé lek vall ja, hogy Jé zus Krisz tus test ben jött el, az Is ten től van.”
(1jn 4,1–2) Mi is vall juk, hogy jé zus: „…va ló sá gos Is ten a va -
ló sá gos Is ten től, szü le tett, és nem te rem te tett, az Atyá val egy -
lé nye gű. […] Meg tes te sült a Szent lé lek től és Szűz Má ri á tól, és
em ber ré lett.” (Ni ce ai hit val lás) Lu ther vall ja: „A Szent lé lek nél -
kül azt sem hin né el sen ki, hogy jé zus Krisz tus va ló sá gos Is -
ten. Avagy mi is ho gyan tud hat nánk olyan bi zo nyo san, hogy
az Is ten va ló sá gos, ked ves gyer me kei, szent jei va gyunk, még
ak kor is, ha ezt ma gunk sem érez zük?!” Az Ószö vet ség evan -
gé lis tá ja bol dog jö vő ről pró fé tál: „Vé gül ki árad ránk a lé lek a
ma gas ból. […] Az igaz ság bé két te remt. […] Bé kés haj lék ban
la kik majd a né pem…” (Ézs 32,15.17.18) Az Úr jé zus menny be -
me ne te le után Pé ter ja vas la tá ra jú dás ha lá la mi att, hogy „még
va la ki ta nú ja le gyen ve lünk együtt az ő fel tá ma dá sá nak”, két
je löl tet ál lí tot tak. Imád koz tak, majd „sor sot ve tet tek rá juk: a sors
Má tyás ra esett, és a ti zen egy apos tol kö zé so rol ták őt”. (Ap Csel
1,22.26) Pál ezt ké ri imád ság ban: „…a di cső ség Aty ja ad ja meg
nek tek a böl cses ség és a ki nyi lat koz ta tás Lel két, hogy meg is mer -
jé tek őt; […] hogy meg lás sá tok, mi lyen re mény ség re hí vott el ti -
te ket…” (Ef 1,17.18) jé zus így ta nít az Atya-Fiú Lel ké ről:
„…ami kor […] el jön ő, az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te ket a tel jes
igaz ság ra […]. Ő en gem fog di cső í te ni, mert az enyém ből me -
rít, és azt je len ti ki nek tek. Mind az, ami az Atyáé, az enyém…”
(jn 16,13–15) Ezért már pi ros pün kösd előtt kér het jük: Ve ni, Sanc -
te Spi ri tus! „jö vel, Szent lé lek Úr is ten…!” „Szent lé lek, Lel ke Atyá -
nak s Fi ú nak / jöjj se bes zen dü lő szél szár nya kon! / […] Egy,
csak egy óhaj tás min de nik szív ben: / jer, töltsd be né pe det, Szent -
lé lek Is ten!” (EÉ 229,1; 245,1) „Hi szek a Szent lé lek ben, Urunk -
ban és él te tőnk ben…” (Ni ce ai hit val lás)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

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

Pün kösd he té ben az Út mu ta tó reg ge li és ün ne pi igéi a meg -
ígért Szent lé lek ki töl te té sé ről és a ke resz tyén egy ház meg szü -
le té sé ről ad nak hírt. Is ten ad Szent lel ket aján dé kul, s ő
Krisz tus ban va ló hi tet te remt. „Én a lel ke met adom be lé tek –
ezt mond ja az Úr –, és azt cse lek szem, hogy az én tör vé nye i -
met meg őriz zé tek és be tölt sé tek.” (Ez 36,27) „Ma ga a Lé lek tesz
bi zony sá got a mi lel künk kel együtt, hogy Is ten gyer me kei va -
gyunk.” (Róm 8,16; LK) „Ez az a nap, mit az Úr szer zett né -
künk.” (gyLK 751) jé zus, meg ígér te: „A Párt fo gó pe dig, a Szent -
lé lek […] meg ta nít majd ti te ket min den re, és esze tek be jut tat
min dent…” (jn 14,26) Lu ther ta nít ja: „A Szent lé lek a ke gye -
lem és vi gasz ta lás Lel ke. Így az egész Szent há rom ság: csu pa
ke gye lem! A Fiú az zal vi gasz tal, hogy kö nyö rög a Szent lé le -
kért, az Atya pe dig az zal, hogy ad ja; a Szent lé lek ma ga a Vi -
gasz ta ló.” „Ami kor el jött a pün kösd nap ja […], va la mi lyen láng -
nyel vek je len tek meg előt tük, ame lyek szét osz lot tak, és le száll -
tak mind egyi kük re. […] Mind nyá jan meg tel tek Szent lé lek kel…”
(Ap Csel 2,1–4) Pál pün kös di ta ní tá sa: „A ke gyel mi aján dé kok
kö zött ugyan kü lönb sé gek van nak, de a Lé lek ugyan az. […]
A Lé lek meg nyil vá nu lá sa […] min den ki nek azért ada tik, hogy
hasz nál jon ve le.” (1Kor 12,4.7) jé zus utol só ígé re te: „…erőt kap -
tok, ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú im lesz tek Je -
ru zsá lem ben, egész Jú de á ban és Sa má ri á ban, sőt a föld vég ső
ha tá rá ig.” (Ap Csel 1,8) A je ru zsá le mi ős gyü le ke zet így imád -
ko zott: „…Urunk […], add meg szol gá id nak, hogy tel jes bá -
tor ság gal hir des sék igé det; nyújtsd ki a ke ze det […]. Amint kö -
nyö rög tek, meg ren dült az a hely, ahol együtt vol tak, meg tel tek
mind nyá jan Szent lé lek kel…” (Ap Csel 4,29–31) Sa má ri á ban Fü -
löp hir det te Krisz tust; ott be fo gad ták a jó hírt! Pé ter s já nos
„…imád koz tak ér tük […], rá juk tet ték a ke zü ket, és ré sze sül -
tek a Szent lé lek aján dé ká ban” (Ap Csel 8,15.17), ame lyet nem
le het pén zen meg sze rez ni! A po gá nyok pün kösd jé ről így szá -
molt be Pé ter Cé zá reá ban, Kor né li usz há zá ban: „Ami kor pe -
dig el kezd tem be szél ni, le szállt rá juk a Szent lé lek, aho gyan ránk
is le szállt kez det ben. […] di cső í tet ték Is tent […]. Ak kor te hát
a po gá nyok nak is meg ad ta Is ten, hogy meg tér je nek és él je nek!”
(Ap Csel 11,15.18) Bar na bás, tel ve Szent lé lek kel s hit tel, Sault
„ma gá val vit te […], és igen nagy so ka sá got ta ní tot tak. A ta -
nít vá nyo kat pe dig An ti ó khi ában ne vez ték elő ször ke resz tyé nek -
nek”. (Ap Csel 11,25.26) Pál Ko rint hus ban elő ször a zsi dók előtt
tett bi zony sá got: „…hogy Jé zus a Krisz tus. Ami kor azon ban
el le ne sze gül tek […], ezt mond ta ne kik […]: Mos tan tól fog va
a po gá nyok hoz me gyek.” (Ap Csel 18,5.6) „…Mennyi po gány
vár még a hí vó szó ra / gyűjtsd össze né pe det, Szent lé lek Is -
ten” (EÉ 245) Ve ni, Sanc te Spi ri tus!

g gA RAI AND RáS

Az utol só sza kasz. Ma ra to ni fu tók szok -
tak me sél ni ar ról, hogy a ver seny so rán
az utol só öt ki lo mé ter a leg ne he zebb. El -
jön az a pont, ami kor hir te len fel emel ke -
dik egy men tá lis fal, és a va ló já ban szin -
te kar nyúj tás nyi ra lé vő cél egy szer re el -
ér he tet le nül tá vo li nak tű nik. A szer ve zet
az utol só ener gia tar ta lé ka it moz gó sít ja.
A fu tó nak ilyen kor óri á si aka rat erő
szük sé ges min den egyes lé pé sé hez, so -
kan kö zel jár nak ah hoz, hogy fel ad ják.

„Minden nek a vé ge [cél ja] pe dig már
kö zel van…” – ír ja Pé ter apos tol, hogy
bá to rít sa a ki sebb sé gi hely zet ben, szór -
vány lét ben élő, gya ko ri ül dö zés nek és
zak la tás nak ki tett kis-ázsi ai ke resz -
tyé ne ket. ám a tör té ne lem utol só sza -
ka sza, amely re utal, az óta is tart. Krisz -
tus el jö ve te lé nek vá rá sá ban él ni a mai
ke resz tyé nek szá má ra ezért egy fur csa
ket tős sé get rejt ma gá ban: min den pil -
la nat ban ké szen kell áll nunk rá –
ugyan ak kor ki tar tó nak kell len nünk,
mert nem tud juk, mennyi idő múl va
kö vet ke zik be. Eb ben a ket tős ség ben
ne héz meg ta lál ni az egyen súlyt.

Tes ti-lel ki mé reg te le ní tés. A fu tás nem
a ver sennyel kez dő dik. Még csak nem is
a fu tó pá lyán, az edzés sel töl tött hosszú
órák so rán. Sok kal előbb: a fi zi kai és
men tá lis rá ké szü lés sel, a ká ros té nye ző -
ket tu da to san ki ik tat va az éle tünk ből.
A küz de lem hez tisz ta fej re van szük ség,
és ar ra, amit a le vél szer ző je „jó zan ság -
nak” ne vez: az az a tes ti és lel ki mér gek -
től sza bad ál la pot ra. „…le gye tek te hát böl -
csek és jó za nok, hogy imád koz has sa tok.”

Az imád ko zás – akár egyé ni, akár
kö zös sé gi – an nak a tény nek a ki fe je -
zé se, hogy nem a sa ját ké pes sé ge im re,
tu dá som ra tá masz ko dom, ha nem Is -
ten ből me rí tem az erőt.

Az edzés hez a nyúj tás is hoz zá tar to zik.
Bár mi lyen test moz gást vég zünk is, fon -
tos, hogy utá na „le nyújt suk” az iz ma in -
kat – ta ná csol ják az edzők. A jó edzés a
be me le gí tés sel kez dő dik és vég ző dik.
Nem csak azért, mert ez elő se gí ti az iz -
mok fej lő dé sét és gyor sabb re ge ne rá ló -
dá sát, ha nem azért is, mert a meg fe le -
lő en „le nyúj tott” izom nak jobb az össze -
hú zó dá sa, vagy is na gyobb erőt ké pes ki -
fej te ni. Az egy ol da lú ki hasz nált ság mi -
att be me re ve dett, meg rö vi dült izom
nem csak a moz gást és az izom mun kát
kor lá toz za, de egész ség ügyi prob lé má -
kat is okoz.

A ke resz tyén élet ben a sze re tet gya -
kor lá sa a nyúj tás meg fe le lő je. „Min de -
nek előtt le gye tek ki tar tó ak az egy más
irán ti sze re tet ben…” Az itt sze rep lő „ki -
tar tó” („ki nyúj tott” vagy „meg fe szí -
tett”) ki fe je zést a spor to lók fe szes iz má -
nak le írá sá ra hasz nál ták, akik min den
ere jü ket lat ba ve tet ték, hogy meg nyer -
jék a ver senyt. 

„A ke resz tyén sze re tet olyas mi, amin
dol goz nunk kell, pon to san úgy, aho gyan
egy at lé ta fej lesz ti a ké pes sé ge it. Bár ér -
zel mek is tar toz nak hoz zá, még sem az
a lé nye ge, ha nem a ha tá ro zott dön tés.”
(War ren Wi ers be)

A ven dég sze re tet a hét köz na pok ban
gya ko rolt sze re tet ki ter jesz té se ide ge nek -
re, odá ig me nő en, hogy meg nyit juk
előt tük az ott ho nun kat. A má sik be fo -
ga dá sa, be en ge dé se az élet te rem be fo -

ko zot tabb erő fe szí tést kí ván – és itt
nem csak a ta ka rí tás ra gon dol ha tunk.
Né ha pró bá ra te szi a tü rel mün ket és a
ru gal mas sá gun kat is. ám a kö zös ség
ilyen in ten zív meg élé sé ből na gyon so -
kat gaz da god ha tunk.

Szem előtt tar ta ni a célt. Sem mi sincs,
ami job ban meg za var hat egy te rep fu tót,
mint az, ha el té vesz ti az irányt. Ez zel
min den ad di gi erő fe szí té se hi á ba va ló -
vá vá lik.

A le vél szer ző je a sza kasz vé ge fe lé
meg kü lön böz tet két ka te gó ri át: azo két,
akik sza vak kal, il let ve azo két, akik tet -
tek kel szol gál nak. „Ki mi lyen lel ki aján -
dé kot ka pott, úgy szol gál ja tok az zal egy -
más nak […]: ha va la ki pré di kál, úgy
mond ja sza va it, mint Is ten igé it, ha va -
la ki szol gál, úgy szol gál jon, mint aki azt
az Is ten től ka pott erő vel vég zi…”

Azon ban ar ra is fel hív ja a cím zet tek
fi gyel mét, hogy ez a szol gá lat nem ön -
ma gá ért van. Nem azért, hogy egy más
előtt büsz kél ked jünk az el ért ered mé nye -
ink kel. Mi köz ben meg él jük az Is ten
ke gyel mé ből ka pott sok szí nű aján dé ko -
kat, nem sza bad szem elől té vesz te -
nünk a célt: „…hogy min den kor az Is ten
di cső ít tes sék Jé zus Krisz tus ál tal…”

g ADá MI Má RIA

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük ne -
ked, hogy van re mény sé günk a jö vő re néz -
ve, mert a te el jö ve te led re va ló vá ra ko zás -
ban él he tünk. Ké rünk, add, hogy a te di -
cső sé ged re tud juk ki hasz nál ni a ne künk
ada tott ma ra dék időt. Se gíts, hogy egy -
más ja vá ra hasz nál has suk a tő led ka pott
aján dé ka in kat. Te add meg, hogy edze -
ni tud juk ma gun kat a gya kor la ti sze re -
tet ben – is me rő sök és is me ret le nek iránt
egy aránt. Kö nyör günk azért is, hogy
imád sá ga in kon ke resz tül a te va ló sá god -
ba tud junk ka pasz kod ni, és be lő led me -
rít sünk böl cses sé get és erőt.

Hús vét ün ne pe után 6. va sár nap (Exa u di) – 1Pt 4,7–11

Cél tu da to san
A VASÁRNAP IGÉJE

Ta izé-ima és ének együtt lét.
a rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu -
da pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö -
ze lebb má jus 10-én 18 órá tól ta izé-
ima és ének együtt lét. Min den al ka -
lom mal van ige hir de tés is. in for má -
ció: Gyertyafeny.lutheran.hu.

HIRDETÉS 

G Y Á S Z  J E  L E N  T É S

Szo mo rú szív vel, de Is ten be ve -
tett re mény ség gel ér te sít jük azo -
kat, akik is mer ték, hogy drá ga
sze ret tünk, Pin tér Győ ző Ti bor
épí tész mér nök, a Pes ti Egy ház -
me gye és a kis pes ti evan gé li kus
gyü le ke zet több éven át volt fel -
ügye lő je éle té nek 84. esz ten de jé -
ben ha za tért Urá hoz, Krisz tu sá -
hoz. Te me té se a Pest szentlő rin -
ci te me tő ben lesz má jus 13-án fél
10-kor. Is ten bé kes sé ge, mely
min den ér tel met fe lül ha lad, őriz -
ze meg szí vün ket és gon do la ta in -
kat a Krisz tus jé zus ban.

El adó ház. Pest er zsé be ten, a temp -
lom ut cá já ban el adó 3 + 2 fél szo bás
csa lá di ház 712 m2-es tel ken, 124 m2

la kó te rü let tel. Ér dek lőd ni te le fo non:
20/773-9736.


