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A Ma gyar Pro tes táns ta nul má nyi
Ala pít vány fel vé telt hir det pro -
tes táns fel ső ok ta tá si szak kol lé gi -
u má ba (1121 Bu da pest, eöt vös út
35.) re for má tus és evan gé li kus hall -
ga tók szá má ra. a fel vé te li idő -
pont ja: jú ni us 27. in for má ci ók a
szak kol lé gi um ról és a fel vé te li fel -
té te lek ről a Profesz.hu hon la pon
vagy a 36-1/391-9050-es te le fon szá -
mon kaphatók hét fő től csü tör tö kig
9–13 óra kö zött. a je lent ke zés be -
ér ke zé si ha tár ide je jú ni us 15.

A ke resz tény ér tel mi sé gi fó rum
kö vet ke ző al kal mán, a bu da hegy -
vi dé ki evan gé li kus temp lom ban
(Bu da pest Xii. ker., Kék Go lyó u. 17.)
má jus 23-án 18.30-kor Reformációiju-
bileum:visszanézésvagyelőretekin-
tés? cím mel dr.KorányiAndrás egye -
te mi ta nár elő adá sa hang zik el. 

h i r d e t é s e k

„Hall já tok… az igé ket”

Ha gyo mány nak te kint he tő az is,
hogy pün kösd ün ne pét meg elő ző en kö -
zös ze né lés re vár ják a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
(ME ÖT) szék há zá ba a ke resz tény fe le -
ke ze tek könnyű ze nei együt te se it és az

egye te mis ta kö zös sé ge ket. Idén má jus
12-én az evan gé li kus, re for má tus, me -
to dis ta, bap tis ta és pün kös dis ta fi a ta -
lok mel lett a ka to li kus egye te mi gyü -
le ke zet ze ne ka ra és kö zös sé ge is kép vi -
sel tet te ma gát. A je len lé vő ket Szont ágh

Sza bolcs, a re for má tus zsi na ti if jú sá gi
iro da ve ze tő je kö szön töt te, az al ka lom
ige hir de tő je pe dig Fischl Vil mos evan -
gé li kus lel kész, a ME ÖT fő tit ká ra volt.
Az öku me ni kus pün kös di vi gí lia ta izéi
ima órá val zá rult. g G. Á.

Az Evan gé li kus Dia kó nia a me ne kül -
tek se gí té sé re lét re hoz ta ta nács adó
iro dá ját, ahol a jö vő ben szo ci á lis mun -
ká val, kö zös sé gi prog ra mok kal és
nyel vi kur zu sok kal se gí tik a ha zánk -
ban élő be ván dor ló kat. 

Az Evan gé li kus Dia kó nia In teg rá -
ci ós Iro dá já nak nyi tóren dez vé nyét
má jus 9-én tar tot ták a Jó zsef vá ro si
Evan gé li kus Egy ház köz ség Man dák
Má ria Gyü le ke ze ti Há zá ban. Dr. Fa bi -
ny Ta más dia kó ni á ért fe le lős püs pök
meg nyi tó be szé dé nek vé gén ál dást kí -
vánt a ház ban fo lyó mun ká ra, a mun -

ka tár sak ra és a se gít sé get ké rők re is.
Bu da An na má ria, az or szá gos iro da
dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je kö -
szö ne tet mon dott a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház nak, a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség nek és a Ba jor Dia kó niá -
nak is, ami ért anya gi lag tá mo gat ták
mun ká ju kat, és mód szer ta ni lag is so -
kat se gí tet tek ab ban, hogy ez az in téz -
mény lét re jö hes sen. Az al kal mon részt
vett az ENSz me ne kült ügyi szer ve ze -
té nek (UNHcR) két kép vi se lő je, De -
bo rah Moss és Jon Ho i sa eter is. 

g HOR VÁTH-BOL LA zSU zSAN NA

– Jó len ne, ha Jé zus el dön te né vég re ma gá ról, hogy
mi lyen for má ban akar meg je len ni.

Hit ta no som kis sé ka ján mo sollyal ész re vé te lez -
te az ál ta la fel fe de zett fur csa sá got. Já nos evan gé liu -
mát ol vas tuk. Ő pe dig foly tat ta: 

– Egy szer ő a jó pász tor, aki éle tét ad ja a ju ho -
kért. Az tán ő a ju hok aj ta ja, akin ke resz tül a bá rá -
nyok ki-be jár nak. Ezen ke resz tül jön be a pász tor
is. Nem be szél ve ar ról, hogy más kor ő az Is ten bá -
rá nya… 

Bi zony eb ben nem könnyű ren det te rem te ni, plá -
ne nem egy olyan hit tan órán, ahol jó len ne né hány
hasz nál ha tó in for má ci ó val el lát ni a ta nu ló kat.
Ezek a ké pek ugyan is együt te sen hat nak, mind egyik
igaz. Min den meg ne ve zés egy fé le me ta fo ra, mely
meg fo gal ma zá sunk esen dő sé gét mu tat ja. 

Ma ga Jé zus is szen ved et től. Sze ret né el mon da -
ni kül de té sé nek, sze mé lyé nek lé nye gét, de az em be -
ri sza vak ke ve sek. Kény te len a hasz nált meg fo gal -
ma zá sok sík ján ma rad ni, kény te len ké pe ket hal moz -
ni egy más ra. Bí zik ab ban, hogy ezek – szem ben az
én okos ta nít vá nyom ész re vé te le i vel – nem egy más
mel lett, plá ne nem egy más után, ha nem egy idő ben
és egy más ra té ve, eset leg egy más ba ol vad va hat nak.
Ez is egy fé le szent há rom ság. Le het ne to vább foly tat -

ni a di ák öt le tét pél dá ul így: ez an nak meg fo gal ma -
zá sa, hogy ki cso da Jé zus, hogy jön hoz zánk, és ho -
va ve zet. Erőt len pró bál ko zás.

Szent há rom ság ün ne pe van. A tö re dé kes meg fo -
gal ma zás ün ne pe? Ál ta lá ban nem így szok tunk be -
szél ni er ről. Sok kal in kább tart juk ezt a na pot Is ten
tit ká ban, ha tal má ban va ló gyö nyör kö dés nek. Tel -
jes sé ge előt ti le bo ru lás nak és imá dat nak. 

Mó zes ről úgy tud juk, hogy ne héz be szé dű volt,
mert ő ma ga ezt ál lí tot ta ma gá ról. Ami kor azon -
ban ezt mond ta, ép pen Is ten előtt állt. Az evan gé -
li u mok ar ról be szél nek, hogy ami kor Jé zust a ma -
ga di cső sé gé ben lát ják a he gyen, ak kor össze vissza
be szél nek a ré mü let től vagy a meg ha tó dott ság tól.
Csak két ki ra ga dott kis pil la nat a Bib li á ból. Is ten ta -
lál ko zik az em ber rel, az em ber ta lál ko zik Is ten nel.
Ez nem a sza vak ide je.

Ami kor azon ban még is mon da ni kel le ne va la mit,
mert hi szen élünk-ha lunk a meg ha tá ro zá so kért, ak -
kor jö vünk rá erőt len sé günk re.

Az ál ta lam na gyon tisz telt bio ké mi kus tu dós,
Cser mely Pé ter nagy sze rű köny vé nek be ve ze tő jé ben
ír mun ka tár si kö ré nek el ra gad ta tott sá gá ról, ami kor
szá muk ra is me ret len tu do má nyos te rü let re ér tek:
„Hi deg le lős perc volt, ami kor a LINK-cso port tal elő -
ször ér tünk el oda, hogy el kezd tünk egy más nak va -
la mit mon da ni, és… tá tog tunk csu pán. Amit meg
akar tunk fo gal maz ni, ar ra nem volt még szó… Olyan
te rü let re ér tünk, ahol még nem járt sen ki. Olyat

akar tunk meg fo gal maz ni, ami re még a nyel vi szer -
ke zet sem szü le tett meg.” 

Tu dom, hogy most az Ol va só ép pen az el len ke -
ző je mi att ja jong. Hogy na gyon is gyak ran hasz nál -
juk, el kop tat juk, csak a szó hang zik, nincs mö göt -
te a fo ga lom. Hogy a meg fo gal ma zás na gyon is ké -
szen van, a fo gal mak hasz ná la tá val van a baj. Le -
het ne ennek el len e vet ni, hogy ta lán a Szent há rom -
ság szó még sem ilyen, annyi ra nem ért he tő, ta lán
még meg ma radt a misz ti ku ma, hi szen még ká rom -
ko dás ban is csak rit kán hang zik így. De ben nem is
ott van az áhí tat, a ma gasz tos pil la nat el vesz té sé -
nek ret te ne te. Le het, hogy még is a csend ide je ez?
Ahogy Ham vas Bé la ír er ről: „Az Is ten szó nem név,
ha nem fo ga lom. De nem is me rek sen kit, sem élőt,
sem hol tat, aki va la ha is ki tud ta vol na ej te ni.”

Más fe lől meg ha tó Is ten ha son ló küz del me. Em -
be ri for mát vesz fel, hogy lás suk a lát ha tat lant. Lel -
két ad ja, hogy meg ért sünk min dent. He ro i kus har -
cot foly tat, hogy ta lál koz has son ve lünk, hogy meg -
lás suk te rem té sé nek, tör vé nye i nek, aka ra tá nak lé -
nye gét.

Szent há rom ság ün ne pe tö re dé kes sé günk ün nep -
lé se. A vá gya ko zó em ber ün ne pe, aki sza va i ban pró -
bál ja ki mon da ni azt, ami re nin cse nek sza vak. A vá -
gya ko zó Is ten ün ne pe, aki vég te len sé gét em be ri ki -
fe je zé sek be pré se li. 

Bár le het ne Szent há rom ság ün ne pe a ta lál ko zás
ün ne pe is! g KO czOR TA MÁS

Mennyei Atyánk! Fel nem fog hat juk gaz -
dag sá god, böl cses sé ged, még is Atyánk -
ként szó lít ha tunk meg. Kö szön jük, hogy
fen sé ged ben kö zel jöt tél hoz zánk, és te
ma gad biz tatsz ar ra, hogy éle tünk ese -
mé nye it, kér dé se in ket, két sé ge in ket, fé -
lel me in ket és örö me in ket, há la adá sun -
kat eléd vi gyük.

Atyánk, te böl csen meg te rem tet ted
és fenn tar tod vi lá gun kat. Ott ho nunk -
ká le he tett Föl dünk, és ránk bíz tad fe -
le lős gon do zá sát. Kö nyör günk azért,
hogy él ni tud junk ez zel a fe le lős ség gel.
Bo csásd meg rö vid lá tá sun kat, amellyel
a jö vő nem ze dé kek elől szív juk el a tisz -
ta le ve gőt, po csé kol juk a tisz ta vi zet,
tesszük tönk re a tisz ta éle lem le he tő -
sé gét. Bo csásd meg, hogy ön zé sünk ben
nem tu dunk má sok nél kü lö zé sén eny -
hí te ni.

Kö nyör günk em ber sé gért azok  nak,
akik fe les leg ben él nek, kö nyör günk az
igaz sá gos ság lel kü le té ért azok nak, akik
ön zé sük ben so ka kat ta szí ta nak nyo -
mor ba. Ké rünk azo kért, akiknek a ká -
rán mi él jük egy re ma ga sabb szín vo na -
lon éle tün ket: állj te mel lé jük, és ál lítsd
meg az em be ri ön zés pusz tí tá sát. 

Kö nyör günk a min den ér tel met meg -
ha la dó kö zös sé gért, egy há za dért. Se gíts,
hogy ne le gyünk fel szí ne sek mind ab ban,
amit ró lad hir de tünk, és amit egy más -
sal cse lek szünk. Add ne künk a sze re tet
és a bé kes ség Lel két, hogy hi te les ta nú -
id le hes sünk eb ben a vi lág ban. 

Atyánk, kö nyör günk min den szen ve -
dő ért. Azo kért, akik nek éle te sa ját hi bá -
juk ból, bű ne ik mi att tört össze. Se gítsd
őket, hogy az össze tö re tett ség ben meg -
lás sák a ke gyel med fe lé ve ze tő utat. 

Kö nyör günk azo kért, akik má sok
igaz ság ta lan sá ga, go nosz sá ga mi att szen -
ved nek. Adj erőt ne kik el hor doz ni az
igaz ság ta lan szen ve dés ter hét, és őrizd
meg őket az el le ned va ló lá za dás ter hé -
től. Kö nyör günk a ma gá nyo so kért, a be -
te ge kért, a ha lál lal vi as ko dó kért, a gyá -
szo ló kért. Kö zel sé ged del eny hítsd szen -
ve dé sü ket, és mu tasd meg ne kik, hogy
min den szen ve dés ben és mély ség ben is
éle tet adó kö zös sé ged re ta lál ha tunk.

Atyánk, há lát adunk ne ked, hogy
min de nün ket a te ke zed be he lyez het jük,
mert tő led, ál ta lad és ér ted van min den:
ti éd a di cső ség mind örök re. Ámen.

Oratio
œcumenica

Da dog va

In teg rá ci ós há zat nyi tott az Evan gé li kus Dia kó nia

He te dik al ka lom mal „vit ték ut cá ra” a
Szent írás sza va it pün kösd hét fő jén
Bu da pes ten. A Kál vin té ri re for má tus
temp lom lép cső jé re he lye zett am bó
mö gül 14 és 17 óra kö zött ol vas tak fel
kü lön bö ző sza ka szo kat a Bib li á ból
kö zép is ko lás, egye te mis ta és fel nőtt ön -
kén te sek (képünkön). 

A Ma gyar Bib lia tár su lat Ala pít -
vány, a Re for má tus Köz éle ti és Kul tu -
rá lis Köz pont, a Kál vin Ki adó és a Lu -
ther Ki adó kö zös szer ve zé sé ben zaj lott
prog ram cél já val kap cso lat ban a ren -
de zők így fo gal maz tak: „Sze ret nénk tu -
da to sí ta ni az em be rek ben, hogy a Lé -
lek ma is ké pes meg szó lí ta ni, akit
csak akar, és ami kor csak akar ja – akár
az ut cán sé ta köz ben vagy épp egy ká -
vé ház ban ücsö rög ve. Eh hez nem kell
más, csu pán ol vas ni vagy ép pen fel ol -
vas ni Is ten igé jét.”

A pün kös di bib lia ol va sás után – im -
már Is ten há zá ban – Pál Dia na or go -
na mű vész, a ke len föl di evan gé li kus
temp lom or go nis tá ja szó lal ta tott meg
J. S. Bach-, G. P. Te le mann- és F. X.
Sch ni zer-mű ve ket. A dél utánt öku me -
ni kus is ten tisz te let zár ta – evan gé li kus
rész ről Bács kai Ká roly teo ló gi ai ta nár
szol gá la tá val. 
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A 2016. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei. a tár sult, il let ve a le ány gyü le ke -
zet tel ren del ke ző egy ház köz sé gek ese té ben – ame lyek nem kö zö sen pá lyáz -
tak – vas tag be tű vel je lez tük, hogy me lyik gyü le ke zet nyert a pá lyá za ton.

al ber tirsa/irsa 50 ezer ft; amb róz fal va–Csa nád al ber ti–pit va ros 40 ezer ft; Ba -
kony szent lász ló 40 ezer ft; Ba kony ta má si 40 ezer ft; Ba la ton bog lár 50 ezer ft;
Be led 70 ezer ft; Bo kod 70 ezer ft; Bőny 40 ezer ft; Bu da pest-an gyal föld 
30 ezer ft; Bu da pest-Bu da vár 60 ezer ft; Bu da pest-Cin ko ta 60 ezer ft; Bu da -
pest-Csil lag hegy 60 ezer ft; Bu da pest-Ke len föld 50 ezer ft; Bu da pest-Kő bá nya
50 ezer ft; Bu da pest-pest er zsé bet 80 ezer ft; bu da pes ti szlo vák aj kú gyü le ke -
zet 50 ezer ft; Bu da pest-Új pest 50 ezer ft; Bu da örs 80 ezer ft; Bük 40 ezer ft;
Ceg léd 60 ezer ft; Cell dö mölk 40 ezer ft; Cell dö mölk/Al só ság 40 ezer ft; Csa -
ba csűd 50 ezer ft; Csik vánd 40 ezer ft; Csor vás 40 ezer ft; du na föld vár 40 ezer
ft; du na új vá ros 70 ezer ft; ecseny 50 ezer ft; esz ter gom 30 ezer ft; fej ér-Ko -
má ro mi egy ház me gye 60 ezer ft; Ge cse/sze re cseny 20 ezer ft; Ge ren dás
40 ezer ft; Gyón/da bas 50 ezer ft; Győr új ba rát 50 ezer ft; Gyu la 50 ezer ft; har -
ka 60 ezer ft; Ka pos vár 50 ezer ft; Kis apos tag 40 ezer ft; Kon do ros 50 ezer ft;
Köl cse 50 ezer ft; luc fal va 70 ezer ft; mag lód 60 ezer ft; mér ges 70 ezer ft; mis -
kolc (hu nya di u.) 50 ezer ft; mo nor/Nyár egy há za 60 ezer ft; nagy alá sony–dab -
rony–ne messza lók 70 ezer ft; nagy bör zsöny 40 ezer ft; nagy ka ni zsa 70 ezer
ft; nagy ve leg 30 ezer ft; nyír te lek (fi la del fia) 80 ezer ft; oros há za 80 ezer ft;
oros há za/szen te tor nya 70 ezer ft; Őri ma gya rósd 50 ezer ft; pá pa 40 ezer ft;
pécs 50 ezer ft; pé te ri 70 ezer ft; pusz ta föld vár 70 ezer ft; pusz ta vám–Mór 35.ezer
ft; rép ce lak 80 ezer ft; sár szent lő rinc 60 ezer ft; si ká tor 40 ezer ft; soproni
egyházmegye 40 ezer ft; súr 70 ezer ft; sza kony 30 ezer ft; szé kes fe hér vár
50 ezer ft; szol nok 75 ezer ft; szom bat hely 40 ezer ft; szügy 70 ezer ft; tab
60 ezer ft; ta ká csi–nagy acsád–ne mes gör zsöny 30 ezer ft; te lek ge ren dás 50 ezer
ft; ten ge lic 40 ezer ft; tényő 50 ezer ft; tés 50 ezer ft; vár pa lo ta 50 ezer ft; veszp -
rém 50 ezer ft; veszp ré mi egy ház me gye 50 ezer ft; za la ist vánd 30 ezer ft.

Pá lyá za ti fel hí vás in téz mény ve ze tői mun ka kör be töl té sé re. a sop ro ni
evan gé li kus egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a fabri ci us end re evan gé li kus
sze re tet ott hon (9400 sop ron, Kis fa lu dy sán dor ut ca 10.) in téz mény ve ze tői
mun ka kö ré nek be töl té sé re. az in téz mény ve ze tő fel ada ta: a sze re tet ott ho ni
gon do zá si-ápo lá si, pénz ügyi és üze mel te té si fel ada ta i nak irá nyí tá sa, el len -
őr zé se, össze han go lá sa; a ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny ség és a tör -
vé nyes, va la mint ered mé nyes mű kö dés biz to sí tá sa. pá lyá za ti fel té te lek:
bün tet len elő élet; szak irá nyú szak kép zett ség az 1/2000. (i. 7.) szCsm-ren de -
let 3. szá mú mel lék le té nek 8.2. pont ja sze rint; leg alább há rom éven át fel ső -
fo kú vég zett sé get igény lő mun ka kör ben ké pe sí tés hez kö tött, sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó te vé keny ség. előnyt je lent: ve ze tői ta pasz ta lat; ke resz tény
egy há zi el kö te le zett ség, evan gé li kus gyü le ke ze ti tag ság; ren de zett ma gán -
élet; szo ci á lis szak vizs ga; né met nyelv-tu dás. a pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak -
mai ön élet raj zot; há rom hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt;
szak kép zett sé get ta nú sí tó ok ira tok má so la tát; szak mai ve ze té si prog ra mot;
a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada -
ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gő ke ze lé sé hez hoz zá já rul; lel ké szi
aján lást. Be nyúj tá si ha tár idő: jú ni us 10. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je:
szep tem ber 30. a nyer tes pá lyá zó in téz mény ve ze tői mun ka vi szo nya 2016. no -
vem ber 1. nap já tól öt év re jön lét re a mun ka tör vény köny ve alap ján kö ten -
dő mun ka szer ző dés ben rög zí tett fel té te lek sze rint. Bé re zés re, mun ka idő re
és pi he nő idő re irány adó az 1993. évi iii. tör vény 94/l. § (4) be kez dé se. 

a pá lyá za tot há rom pél dány ban, zárt bo rí ték ban a sop ro ni evan gé li kus
egy ház köz ség nek cí mez ve le het be nyúj ta ni pos tai úton (9400 sop ron, szín -
ház u. 27.) vagy sze mé lye sen a lel ké szi hi va tal ban. Kér jük, a bo rí té kon tün -
tes sék fel: „fabri ci us-sze re tet ott hon – in téz mény ve ze tői pá lyá zat”.

az ér dek lő dők a pá lyá zat el ké szí té sé hez szük sé ges to váb bi in for má ci ót
a gyü le ke zet hon lap ján (Sopron.lutheran.hu) vagy dr.SzilvásynéPeregiEsz-
ter meg bí zott igaz ga tó tól kap hat nak (20/824-2642). 

ASoproniEvangélikusEgyházközségelnöksége

Fa mily csa lá di nap. idén elő ször ren dez zük meg a fa mily csa lá di na pot a
bia tor bá gyi gyer mek nap ré sze ként. má jus 28-án egy szer re há rom hely szí -
nen vár juk sze re tet tel ol va só in kat 10 és 18 óra kö zött a fü zes-pa tak part ján!
iz gal mas elő adá sok a kö zös sé gi ház ban (fő u. 94.): 11.00–12.00: Azelégjó
nőtitka–avagyhogyantaláljunkegyensúlytakülönféleszerepeinkközött?
(RévészSzilvia,a Bap tis ta sze re tet szol gá lat kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja) • 14.00–
15.00: Egynapunk–Misegítaszeretetetmegtartani? (SüvegesGergő új ság író,
mű sor ve ze tő-szer kesz tő és fe le sé ge, RudanMargit) • 16.00–17.00: Avirtuális
rém–Digitálisgenerációkacsaládban (MiklyaLuzsányiMónika író, új ság író,
a CikCakk ma ga zin fő szer kesz tő je). Csa lá di prog ra mok a Já ték li get ben, a fa -
mily-sá tor ban. Brin gó hin tó zás a fü zes-pa tak men tén – la punk aján dé ka ként
egész nap in gye ne sen! a ren dez vénnyel kap cso la tos bő vebb in for má ció a
Family.hu ol da lon és fa ce book-ol da lun kon.

h i r d e t é s e k

Gyermekáldás.Áp ri lis 23-án meg szü le -
tett Kiss Ta más és Gáncs Tün de har ma -
dik gyer me ke, Bol di zsár And rás. „Az Úr
aján dé ka a gyer mek, az anya méh gyü -
möl cse ju ta lom.” (zsolt 127,3)

SzobakiadóBudapesten.csen des, szép
szo ba há rom szo bás la kás ban ked ve ző
áron ki adó! Két lány már dol go zó, ke resz -

tény al bér lő tár sat (lányt) ke res egy há -
rom szo bás la kás egyik kü lön ál ló szo bá -
já ba. A la kás vi lá gos, fel újí tott, tel je sen
fel sze relt, szé pen be ren de zett, a bel vá ros -
tól kb. 10 perc re, a 4-es met ró vo na lán,
a XI. ke rü let ben, csen des, szép he lyen ta -
lál ha tó. Bér le ti díj: 35 ezer Ft/hó re zsi vel
együtt. Ér dek lőd ni: 06-70/549-0728 (dél -
előtt, il let ve 17 óra után).

Pe tő fi Sán dor szü lő vá ro sá nak evan gé -
li kus temp lo mát má so dik al ka lom -
mal töl töt ték meg zsú fo lá sig a ke rü let
gyü le ke ze te i nek kép vi se lői, a dé li ek leg -
na gyobb „csa lá di ün ne pé re” ez út tal is
kö zel ezer két szá zan re giszt rál tak. Sok
nyelv – egy Lé lek: Bá bel től pün kös dig té -
ma cím mel hir det te tett meg az al ka lom,
és 1Móz 11,1–9 alap ján tar tott ige hir de -
té sé ben Gáncs Pé ter püs pök már a
nyi tó is ten tisz te le ten rá mu ta tott: „Nem
az egy nyelv, ha nem az egy Lé lek tud
kö zös sé get te rem te ni.” Ér zé kel he tő vé
lett ez a kö zös úr va cso ra vé tel so rán is,
amely re – kö ve ten dő újí tás ként – nem
a zá ró együtt lé ten, ha nem a temp lo mi
nyi tány vé gén ke rült sor. Az is me rős
test vé rek üd vöz lé sé re, jó ízű be szél ge -
té sek re is időt kí ná ló ebéd szü net, il le -
tő leg a bu da pes ti Szteh lo-gim ná zi um
di ák ja i nak a gyü le ke ze ti szín ház te -
rem ben tar tott elő adá sa után öt hely -

szí nen öt sza ba don vá laszt ha tó prog -
ram kí nált le he tő sé get az együtt gon -
dol ko dás ra. 

Pont ban há rom órá ra is mét a temp -
lom ban gyü le kez tek a részt ve vők.
Az egy ház ke rü le ti dí jak ün ne pé lyes át -
adá sa után (az „év em be re i vel” Ra dos né

Len gyel An na ke rü le ti fel ügye lő be szél -
ge tett) Lup ták György püs pök he lyet tes
és az ál ta la ve ze tett kis kő rö si Gos pel Sa -
sok énekegyüttes de rű vel át szőtt (ze nei)
szol gá la ta tet te a zá ró áhí ta tot a Dé li Egy -
ház ke rü let Lé lek től ál dott misszi ói nap -
já nak mél tó zá ró ak kord já vá. (A nap fo -
lya mán össze gyűlt 463 820 fo rint of fer -
tó ri um egyik fe le a pest szent im rei Lu -
ther-ká pol na épí té sét, má sik fe le a
Pit va ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé nek rend be té te lét
tá mo gat ja.) g TPK

Idén pün kösd kor volt húsz éves a du na új vá ro si evan gé li kus
temp lom. A ju bi le um al kal má ból má jus 14-én, szom ba ton
dél előtt há la adó is ten tisz te le tet tar tot tak. Is ten igé jét Gáncs
Pé ter el nök-püs pök, a Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő -
je hir det te. A Neo po lis együt tes ze né vel, húsz hit ta nos pe -
dig imád ság gal szol gált. Ez után ki csit esős, de an nál ál dot -

tabb sze re tet ven dég ség gel zá rult az ün ne pi meg em lé ke zés.
Ezen Ka só Ti bor elő adó mű vész adott elő pár dalt Ke reszt -
út cí mű le me zé ről, és kor társ köl tők meg ze né sí tett ver se it éne -
kel te gi tár kí sé ret tel. Más nap Du na új vá ros ban, pün kösd má -
so dik nap ján pe dig Kis apos ta gon volt kon fir má ci ói ün nep -
ség a gyü le ke zet ben. g STER MEcz KI AND RÁS

Húsz éves a du na új vá ro si temp lom

Pün kösd dél után ján ün nep lők lel kes
gyü le ke ze te éne kel te Pest szent im rén –
az al ka lom ra át írt szö veg gel – Lu ther
éne két: „Jer, kér jük Is ten ál dott Szent -
lel két… / Erőt ad jon, biz tas son, mel -
lénk áll jon… / Áldj meg, Is ten!”

Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke az 1Kor 3,11 alap ján („Más ala -
pot sen ki sem vet het a meg le vőn kí vül,
amely a Jé zus Krisz tus”) tar tott ige hir -
de té sé ben a du na új vá ro si temp lom épí -
tők hi té ről is meg em lé ke zett. Húsz éve
az ak kor még ma rok nyi gyü le ke zet re -
mény te len kö rül mé nyek kö zött fo -
gott temp lom épí tés hez. Ma a hi tü ket
iga zol ja a ju bi lá lók tö me ge… 

Az alap kő le té tel mag ve tés, amely az
ara tás ígé re tét hor doz za ma gá ban
(ké pün kön Sza bó Jó zsef pest szent im rei
és Ná ná si Jó zsef pest szent lő rin ci fel -
ügye lő he lye zi a kap szu lát az alap kő -
be). A Kri zsán And rás Ybl-dí jas épí -

tész ter vei alap ján épü lő temp lom
mag tár for má ja is ezt üze ni. A kö szön -
tők so rá ban Ughy At ti la pol gár mes ter
ar ról szólt, hogy a Lu ther-ká pol na
nem csak a gyü le ke zet lel ki el kö te le -

zett sé gé ről ta nús ko dik, ha nem ki fe je -
ző je a he lyi kö zös ség al ko tó kész sé gé -
nek is, ame lyet min den le het sé ges
mó don és esz köz zel tá mo gat ni kell.

g GYő RI GÁ BOR

A szív bé li de rű dé li nap ja

El he lyez ték Pest szent im rén
a Lu ther-ká pol na alap kö vét

Gördülékenyen,mondhatnióraműpontossággalzajlottKiskőrösönmájus
7-én,szombatonaDéliEgyházkerületmisszióinapja,amelynekigazisike-
rétmindazonáltalnemazeltervezettprogrampéldáselőkészítéseéslebo-
nyolítása,hanemaközösségetteremtőSzentlélekremélt,ám„betervezhe-
tetlen”jelenléténekmegtapasztalásaadta.
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A dé li evan gé li kus egy ház ke rü let 2016. évi dí ja zott jai
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E L  H U N Y T  D R .  G A D Ó  PÁ L

Fáj da lom mal, de az örök élet re mény sé gé vel tu dat juk, hogy dr. Ga dó Pál
fi zi kus, a Si ló Tár sa sott hon ala pí tó ja és el ső ve ze tő je 2016. má jus 12-én, éle -
té nek 83. évé ben el hunyt. Te me té se a pi lis csa bai köz te me tő ben lesz má -
jus 27-én, pén te ken 15 óra kor.

„…aki a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad…” (1Jn 4,16)
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Solt ész Mik lós, az Em be ri Erő for rá sok
Mi nisz té ri u má nak egy há zi, nem ze -
ti sé gi és ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért
fe le lős ál lam tit ká ra kö szön tő jé ben
hang sú lyoz ta: a ke resz tény ség és a
zsi dó ság gyö ke re kö zös, és ezt a gyö -
ke ret ma „so kan sok fe lé rán ci gál ják”.

Heis ler And rás, a Ma gyar or szá gi
zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gé nek (Ma -
zsi hisz) el nö ke hang sú lyoz ta: a tör té -
nel mi egy há zak hu szon öt év vel ez előt ti
és mai inf ra struk tú rá ja kö zött „mar -
káns kü lönb ség van”, és a zsi dó–ke resz -

tény pár be széd ben is ha tal mas az elő -
re lé pés. E dia ló gus fon tos ese mé nye i -
nek ne vez te a má so dik va ti ká ni zsi nat
Nost ra aeta te kez de tű do ku men tu -
mát, va la mint az or to dox rab bik 2015
de cem be ré ben köz re adott nyi lat ko -
za tát a ke resz tény–zsi dó pár be széd ről.

Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök,
a KzST ügy ve ze tő el nö ke fel idéz te:
Eöt vös Ká roly né hány év ti zed del a ti -
sza esz lá ri per után meg ír ta a per tör -
té ne tét, és köny vé nek A nagy per,
mely ezer éve folyik s még sincs vé ge cí -

met ad ta. A KzST hu szon öt éve fá ra -
do zik azon, hogy vég re va ló ban múlt
idő ben le hes sen be szél ni er ről a nagy
per ről.

Szé csi Jó zsef, a KzST fő tit ká ra a tár -
sa ság lét re jöt té ről szól va is mer tet te: a
rend szer vál tást meg elő ző en há rom
éven át a ke resz tény öku me ni kus ba -
rá ti tár sa ság ban dol goz va hoz ták lét -
re a heb ra isz ti kai-ju da isz ti kai mun ka -
cso por tot, amely nek ke re té ben elő adá -
so kat, vi ta es te ket szer vez tek. A KzST-
t 1991-ben ala kí tot ták meg azért, hogy
„zsi dók és ke resz té nyek po zi tív mó don
együtt le gye nek”. Hoz zá tet te: a hu szon -
öt év alatt éven te öt ven-hat van ren dez -
vényt szer vez tek: elő adá so kat, vi ta es -
te ket, kon fe ren ci á kat, kon cer te ket, ki -
ál lí tá so kat.

g MTI

„őr ál lók va gyunk”
Far kas Gé za va gyok, a szom bat he lyi evan gé li kus gyü le ke zet – most már – tisz te -
let be li pres bi te re. Nyolc van egy éves va gyok. Há la Is ten nek, két szer szü let tem, má -
sod szor 1950-ben Ta hi ban. Kez det től fog va részt vet tem a gyü le ke ze tünk éle té ben,
ak kor is, ami kor ez koc ká zat tal járt. 

A lé nyeg re té rek. Mé lyen meg döb ben tett a saj tó ban és az in ter ne ten is meg je -
lent hír, amely sze rint Nor vé gi á ban a kö zel múlt ban evan gé li kus püs pö kök ta nács -
ko zá sán a kö vet ke ző ha tá ro zat szü le tett: ez után lesz bi ku sok, bi sze xu á li sok és ho -
mo sze xu á li sok há zas sá gát az evan gé li kus lel kész meg áld hat ja, szen te sít he ti. A 115
sza va zó ból 88-an ezt a dön tést meg sza vaz ták. Az úgy ne ve zett kon zer va tív lel ké -
szek – akik a Bib li á ra, Jé zus ta ní tá sá ra hi vat koz tak, és ez el len sza vaz tak – egy elő -
re nem kö te le sek ezt a szer tar tást el vé gez ni.

Azt gon do lom, hogy min den bib lia ol va só és -is me rő evan gé li kus ke resz tény előtt
vi lá gos, hogy a ho mo sze xu a li tás gya kor lá sa, te hát az egy ne mű ek há zas ság sze rű együtt -
élé se Is ten te rem té si rend jé nek a sem mi be vé te le; ter mé szet el le nes, élet el le nes, vagy is
em ber el le nes!

Már az Ószö vet ség ben Is ten íté le té ről ol vas ha tunk ez zel kap cso lat ban. So do ma
vá ros el pusz tí tá sá nak fő oka a vá ros ban el ter jedt ho mo sze xu á lis gya kor lat volt (1Móz
19,1–13). Az után: „Fér fi val ne hálj úgy, aho gyan asszonnyal hál nak. Utá la tos ság az.”
(3Móz 18,22) Az Új szö vet ség ben Pál apos tol ezt ír ja: „Ezért Is ten gya lá za tos szen -
ve dé lyek nek szol gál tat ta ki őket. Mint ahogy asszo nya ik fel cse rél ték a ter mé sze tes érint -
ke zést a ter mé szet el le nes sel, ugyan úgy a fér fi ak is el hagy ták a női nem mel va ló ter -
mé sze tes érint ke zést, és egy más iránt ger jed tek fel kí ván sá guk ban; fér fi ak fér fi ak kal
faj ta lan kod tak…” (Róm 1,26–27) 

A Szent írás egy ér tel mű en bűn nek ne ve zi a ho mo sze xu a li tást. Az evan gé li kus egy -
ház vi lág szer te ma gát a re for má ció né pé nek tart ja. Ma is vall juk, mert hisszük, hogy
„egye dül a Szent írás”, „egye dül a ke gye lem”, „egye dül a hit” és „egye dül Krisz tus”
ál tal van az üd vös ség. Ami ezt a bib li ai ala po kon ál ló mér cét alá ás sa vagy ve szé -
lyez te ti, azt nem sza bad he lye sel ni, jó vá hagy ni, akár ná lunk, akár más or szág evan -
gé li kus egy há zá ban üti fel a fe jét.

Vé gül hang sú lyoz ni kí vá nom, hogy nem a ho mo sze xu á lis fe le ba rá to mat íté lem
el. ő is, én is ke gye lem re szo ru ló bű nös em be rek va gyunk. De ar ra a gya kor lat ra
– egy ne mű ek há zas ság kö té sé re –, amely nyil ván va ló an szem ben áll Is ten jó és szép,
ben nün ket bol do gí tó és az éle tet fenn tar tó te rem té si rend jé vel, ne kér jük, il let ve
ne pró bál juk esz kö zöl ni Is ten ál dá sát.

Fe le lő sek, sőt őr ál lók va gyunk, akik től Is ten szá mon kér majd min den el ma radt
lé lek men tő in tést, fi gyel mez te tést (Ez 3,16–21).

Erős vár a mi Is te nünk! FAR KAS GÉ zA (Szom bat hely)

Pin tér Győ ző Ti bo rtól búcsúztunk
Bib lia órás tár sa i val hó na pok óta ké szül tünk tor da si ott ho ná ban meg lá to gat ni Ti -
bort. Fel hív tam őket te le fo non, de csak fe le sé gé vel, Lidi ké vel tud tam be szél ni. Né -
hány nap pal ké sőbb ha lál hí re ju tott el hoz zánk. El kés tünk! 

Hogyan let tünk lel ki test vé rek? Pin tér Ti bor (Győ ző) nő sü lé sé től, 1957-től Kis -
pes ten la kott, és fe le sé gé vel, Lidi ké vel együtt kap cso lód tak be az evan gé li kus gyü -
le ke zet éle té be. Épí tész mér nö ki kar ri er je és há rom gyer me ke mel lett sok szol gá -
la tot lá tott el. Kán tor volt tíz éven át, Bonnyai Sán dor lel kész meg bí zá sá ból ha von -
ta egy szer ő tar tot ta az ige hir de tést. A gyü le ke zet fel ügye lő je is lett. If jú sá gunk he ti
bib lia órá i nak meg ha tá ro zó tag ja volt. Ben ne volt az ének kar ban, ki rán du lt velünk.

csü tör tö kön ként jöt tünk össze a lel ké szi hi va tal ban. Lel ké szünk ja vas la tá ra (kri -
ti kus idő ket él tünk!) há zi bib lia órá vá ala kul tunk, és he ten te min dig más la ká sá ban
és a há zi gaz da igei be ve ze tő jé vel és ven dég lá tá sá val foly tat tuk össze jö ve te le in ket.
Ér den a gyü le ke zet el lá tá sá ra se gít ség re volt szük ség, ek kor kö rünk ből né há nyan
– így Ti bor és Nyá ri Er zsi ke – fel vált va vál lal ták a szol gá la tot. Ez idő ben csat la ko -
zott hoz zánk leg idő sebb Har ma ti Bé la, idős Szent pé tery Pé ter fe le sé gé vel, Mar git -
ká val és több más ked ves test vér. (Akik még élünk, az óta is össze jö vünk időn ként.)

Ti bor egy ház me gyei fel ügye lő lett a pes ti ol da lon, fér jem, Győ ri Jó zsef a bu da -
in. Pest-bu dai csa lá di kon fe ren ci át szer vez tek Pi lis csa bá ra es pe re se ik kel, Bol la Ár -
pád dal és Bá lint Lász ló val. Éven te, jú li us el ső hét vé gé jé vel zá ró dó an ve het tünk részt
eze ken, sok ál dás sal kí sér ve. Há la az Úr nak, az al kal mak az óta is foly ta tód nak, a
szer ve zők és a részt ve vők örö mé re.

Ti bor nem kér ke dett ma gas mű sza ki tu dá sá val, be osz tá sá val, se teo ló gi ai, ze nei
kép zett sé gé vel, mind eze ket el len szol gál ta tás nél kül, ön zet le nül, pa zar ló an ka ma -
toz tat ta az evan gé li kus egy ház ban és hit test vé rei kö ré ben. Ter ve ző ként részt vett
a pi lis csa bai temp lom és a Bé thel misszi ói ott hon épü le te i nek át- és fel épí té sé ben,
ak tív ré sze se volt a mun kák nak, in téz te a kis pes ti „ká pol na” ki ala kí tá sát és sok más
gyü le ke zet mű sza ki gond ját. Ok ta tott egy ház tör té ne tet az Evan gé li ku sok Kö zös -
sé ge az Evan gé li u mért bib lia is ko lá já ban, több he lyen szol gált, szí ve sen he lyet te sí -
tett. Éles szem mel vet te ész re a ja ví ta ni va ló kat, nem csak mű sza ki, de lel ki dol gok -
ban is, se gí tő kész sé ge meg mu tat ko zott akár a gyü le ke ze ti, akár az egyé ni prob lé -
mák meg ol dá sá ban. 

Ami óta ide jét ja va részt Tor da son töl töt te, rit káb ban ta lál koz tunk. Lá tá sa meg -
rom lott, és ez meg szo mo rí tot ta. Bib lia kö ri tár sa ink kö zül so kan már az Úr nál van -
nak. A töb bi egy ko ri „ifi” is meg öre ge dett. Az utób bi évek ben, ép pen ami kor nagy
szük sé ge lett vol na ránk, a sze rény és mind nyá jun kat Is ten től ka pott aján dé ka i val
gaz da gí tó Ti bort el ha nya gol tuk. Most Is ten irán ti há lá val gon do lunk rá és min den
sze ret té re, a Jé zus Krisz tus ban ka pott bol dog örök élet re mény sé gé vel. 

„Bol do gok a ha lot tak, akik az Úr ban hal nak meg mos tan tól fog va. Bi zony, ezt mond -
ja a Lé lek, mert meg nyug sza nak fá ra do zá sa ik tól, mert cse le ke de te ik kö ve tik őket.”
(Jel 14,13) 

DR. GYő RI JÓ zSEF NÉ DRENY OVSz KY IRÉN (Ke len föld)
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E L  H U N Y T  D R .  J O Ó B  Á R  PÁ D

„Fá jó szív vel ad juk hí rül mind azok nak, akik is mer ték és sze ret ték, hogy
dr. Joób Ár pád nép ze ne ku ta tó, a deb re ce ni gyü le ke zet volt fel ügye lő je éle -
té nek het ve ne dik esz ten de jé ben vá rat la nul el hunyt. Sze re tett ha lot tunk bú -
csúz ta tá sa 2016. május 27-én, pén te ken 12 óra kor lesz a Deb re ce ni köz te -
me tő ben” – ír ta a gyá szo ló csa lád.

25 éves a Ke resz tény–zsi dó Tár sa ság
Akeresztényekésazsidókközösfelelőssége,hogymegmaradunk-eEurópá-
ban–mondtaSolt ész Mik lós államtitkármájus12-énBudapesten,aKeresz-
tény–ZsidóTársaság(KZST)megalakulásánakhuszonötödikévfordulójaal-
kalmábóltartottminisztériumimegemlékezésen.Ajubileummellettmegem-
lékeztekEöt vös Ká roly, atiszaeszláriperbenrituálisgyilkossággalmegvádolt
zsidóemberekvédőügyvédjehalálánakszázadikévfordulójárólis.

A Fő vá ro si Köz gyű lés a kö zel múlt ban
dön tött ar ról, hogy helyt ad a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
kez de mé nye zé sé nek, és a VII. ke rü let
ed dig név te len köz park ját Re for má ció
park nak ne ve zi el. A fa so ri evan gé li -

kus temp lom mel let ti te rü le ten áll a re -
for má ció négy alap el vét hir de tő re for -
má ci ói em lék mű. (Les tyán Go da Já nos
szob rász mű vész al ko tá sát 2008 pün -
kösd jén avat ták fel.) Áp ri lis 27-i ülé -
sén a köz gyű lés – a töb bi kö zött – dön -

tött ar ról is, hogy a XV. ke rü let ben Bol -
la Ár pád evan gé li kus es pe res-lel kész -
ről, va la mint Tu ray Ida szí nész nő ről,
ér de mes mű vész ről ne vez nek el egy-
egy – je len leg név te len – köz te rü le tet.

g 24.HU

Hi va ta lo san is lesz Re for má ció park

Bu da pes ten, a Sváb he gyen im már tíz
éve a mű kö dik a Pro tes táns Fel ső ok ta -
tá si Szak kol lé gi um. A meg ra ga dó an
szép kör nye zet ben mint egy száz húsz
egye te mis ta fi a tal él. A lak ha tás és a ta -
nu lás mel lett szak ava tott elő adók se gít -
sé gé vel egy há zi kép zést is kap nak.
A rend sze res is ten tisz te le tek és áhí ta -
tok tar tá sá ra, va la mint a lel ki gon do zói
fel ada tok el lá tá sá ra Lack ner Pál evan -
gé li kus püs pök ka pott meg bí zást. 

A jub li le u mi ün nep sé get má jus 7-én
ren dez ték az épü let együt tes nagy elő -
adó já ban, il let ve kert jé ben. Igei szol -
gá la tot Sza bó Ist ván re for má tus és
Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök
vég zett, majd a ku ra tó ri um és a ta nács -
adó tes tü let több tag ja – Sza bó Ti bor
ala pít vá nyi el nök, Tróc sá nyi Lász ló
igaz ság ügyi mi nisz ter, Kó sa Lász ló és
Só lyom Je nő aka dé mi ku sok, to váb bá

Tő kécz ki Lász ló tör té nész – em lé ke zett
vissza az ala pí tás ide jé re. Ko ráb bi és je -
len le gi di á kok film össze ál lí tás sal, bi -
zony ság té te lek kel és be szá mo lók kal

szol gál tak. Tíz év alatt kö zel fél ezer
hall ga tó ja volt a pro tes táns szak kol lé -
gi um nak.

g EVAN GÉ LI KUS.HU

Tíz éves a Pro tes táns Fel ső ok ta tá si
Szak kol lé gi um

A Tú róczy zol tán Evan gé li kus Óvo da
és Ma gyar–An gol Két Ta ní tá si Nyel -
vű Ál ta lá nos Is ko la kö zös sé gé vel – ne -
ve lő i vel, ta nu ló i val és a szü lők kel – so -
kan ün ne pel tek együtt a Nagy temp -
lom ban. Az is ko la fenn tar tó gyü le ke -
zet elöl já ró in és tag ja in kí vül az evan -
gé li kus társ in téz mé nyek, az ön kor -
mány zat kép vi se lői, va la mint a név adó,
Tú róczy püs pök két uno ká ja – Te rei
And rás és Te rei Gá bor – is el fo gad ta az
ün nep re szó ló meg hí vást.

Mi volt 1996-ban? – tet te fel a kér -
dést dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke a szó -
szék ről zsolt 126,1–2 alap ján tar tott ige -
hir de té sé ben: „Ak kor meg telt a szánk
ne ve tés sel, nyel vünk pe dig ví ga do zás -
sal.” (Ká ro li-ford.) Örö me in ket idéz -
te te hát két év ti zed táv la tá ból, em lít -
ve az at lan tai olim pi ai ara nya kat, a mil -
le cen te ná ri u mi ün nep ség so ro za tot
vagy épp egyik gyer me ke ér ke zé sét a

csa lád ba. Fel idéz ve az ak ko ri kö rül mé -
nye ket, az ag go dal mat és az örö möt,
nem ne héz meg lát ni a pár hu za mot a
gyer mek és a gyer mek in téz mény fej -
lő dé sé ben. S ahogy el ren de ző dik egy
csa lád éle te a sze re tet tel jes együtt mű -
kö dés ben – ké zen fog va men nek a test -

vé rek szü le ik elé, akik nem tesz nek kü -
lönb sé get köz tük –, így kell en nek len -
nie az egy ház ban is. Fon tos, hogy ne
ön ma gá ért le gyen egy in téz mény, ha -
nem a vá ro sért és az egy há zért is –
hang sú lyoz ta Fa bi ny Ta más, hoz zá té -
ve, hogy a csa lád ban min den ki nek he -
lye van az asz tal kö rül. 

A li tur gi kus szol gá la tot Ko vács Lász -
ló At ti la, az is ko la fenn tar tó gyü le ke zet
igaz ga tó lel ké sze és La borczi Gé za, az új -
ra kez dés éve i ben múl ha tat lan ér de -
me ket szer zett igaz ga tó ta ná csi el nök, a
kert vá ro si gyü le ke zet lel ké sze vé gez te,
a temp lo mi együtt lét az is ko lai ének- és
ze ne kar szol gá la tá val ért vé get.

A nap kró ni ká já hoz tar to zik, hogy
az ere de ti leg 1892-ben fel szen telt in téz -
mény el múlt húsz évé ről is ko la tör té -
ne ti ki ál lí tás nyílt, a dél utá ni gá la mű -
sor pe dig az is ko lá ban fo lyó te het ség -
gon do zó mun ká ból nyúj tott íze lí tőt.
Ko csis né Sá ros sy Emő ke igaz ga tó en nek
ke re té ben ad ta át a ju bi le um al kal má -
ból szer ve zett szá mos tan tár gyi, mű -
velt sé gi ver seny és pá lyá zat leg ki vá lób -
ban tel je sí tő ta nu ló i nak dí ja it. 

g VESzP RÉ MI ER zSÉ BET

Ün nep a nyír egy há zi is ko lá ban
„Fon tos, hogy ne ön ma gá ért le gyen egy in téz mény!”
Hálaadóistentiszteletenemlékeztekmájus13-án,péntekenanyíregyházievan-
gélikusáltalánosiskolaújraalapításánakhuszadikévfordulójáraaszabol-
csimegyeszékhelyen.Azalkalomésazaztkövetőgálaműsorazegészhéten
zajlóünnepségsorozatzáróakkordjavolt.
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap(május22.)
Gyer tek, men jünk el, kö nyö rög jünk az Úr hoz, fo lya mod junk a Se re gek Urá hoz!
Én is me gyek! zak 8,21 (Ef 2,18; Jn 3,1–8[9–15]; Róm 11,[32]33–36; zsolt 145) Ked -
ves egy ház- és in téz mény ve ze tők, pres bi te rek, rom ló sta tisz ti kák mi att ag gó dók!
Mi le het az egy ház épü lé sé ben, nö ve ke dé sé ben a leg jobb mo ti vá ció? A sze mé -
lyes pél da. Gyer tek – én is me gyek! A hang súly pe dig a mon dat má so dik fe lén
kell, hogy le gyen. Nem szük sé ges más ra, má sok ra kon cent rál nom, csak er re az
egy re: a ma gam éle te mi nél mé lyeb ben meg gyö ke rez zen az Úr ban. Aho gyan a
fa is er re tö rek szik; a gyü mölcs az tán jön ma gá tól. De ha még így sem nyug -
szik meg lel ki is me re tünk, hát te gyük azt, ami az egy ház iga zán fon tos, el en ged -
he tet len fel ada ta: kö nyö rög jünk az Úr hoz!

Hétfő(május23.)
Az ősz em ber előtt kelj fel, és be csüld meg az öreg em bert! 3Móz 19,32a (Róm 12,10;
2Móz 3,13–20; 1Kor 11,27–34) Szo mo rú an és döb ben ten ta pasz ta lom egy ide je,
hogy ál ta pin tat tal, fi nom kod va egy re in kább mel lő zik a szót: öreg. Mint ha pe -
jo ra tív vá, ke rü len dő vé vál na – más, szin tén jobb sors ra ér de mes ki fe je zé se ink -
hez ha son ló an – a szó és ma ga az ál la pot egy aránt. Hol ott az öreg ség nem szé -
gyell ni va ló, ha nem tisz te let re mél tó élet hely zet, még ha sok szor nem kel le mes
is át él ni, meg ta pasz tal ni. Ön ma gá ban va ló ér ték, olyan élet fel adat, amely nek mél -
tó ság gal hor do zá sa pél da le het a ké sőb bi nem ze dé kek szá má ra.

Kedd(május24.)
Jaj azok nak, akik jog ta lan ren de le te ket hoz nak. […] Mert el nyújt ják a nincs te le -
nek pe rét, meg foszt ják jo ga ik tól né pem sze gé nye it. Ézs 10,1–2a (2Kor 6,14; Ézs 43,8–
13; 1Kor 12,1–11) A jog nem le het cél, ha nem csak esz köz. Bár mi fé le ha ta lom bir -
tok lá sa vagy bár mely szol gá lat be töl té se szin tén nem cél, ha nem esz köz: a sze re -
tet esz kö ze. Ha a jo got más ra, más ho gyan hasz nál ják, és nem ren de lik alá egy ma -
ga sabb er köl csi mér cé nek, ak kor szin te visszá já ra for dul, ön ma ga pa ró di á já vá, sőt
mé reg gé vá lik. Is ten or szá ga ott van, ahol az ir ga lom a jog leg fon to sabb té nye zői
kö zé tar to zik, ahol az ir ga lom erő sebb az ön ma gá ban va ló (vélt) igaz ság nál.

Szerda(május25.)
Pál ír ja: Az Úr mel lém állt, és meg erő sí tett. 2Tim 4,17 (zsolt 91,11–12; Ap csel
17,[16]22–34; 1Kor 12,12–26) Az Úr sok eset ben nem meg sza ba dít va la mi től (bár
ezt tar ta nánk ké nyel mes nek), ha nem meg erő sít va la mi re vagy va la mi el len an -
nak ér de ké ben, hogy az adott élet fel adat tal meg tud junk bir kóz ni. Is ten gyak -
ran nem a kö rül mé nye ket vál toz tat ja meg, ha nem en gem, éle tem adott és vál -
to zat la nul ha gyott kö rül mé nyei kö zött. De még az is le het, hogy meg sem vál -
toz tat, csak érez te ti, hogy nem va gyok egye dül. Mint az an gyal a Ge cse má né-
kert ben, Jé zus mel lett.

Csütörtök(május26.)
[Jé zus] így szólt [ta nít vá nya i hoz]: Men je tek el szer te az egész vi lág ba, hir des sé -
tek az evan gé li u mot min den te remt mény nek! Mk 16,15 (Ézs 12,4; Ef 4,1–7; 1Kor
12,27–31) Ho gyan vo nat koz tat ha tom ezt az igét ma gam ra? Egy részt úgy, hogy
a tör té ne lem ha tal mas fo lya má ban va la mi kor, va la ho gyan, va la ki ál tal, há la Is -
ten nek, ne kem is hir det te tett az evan gé li um! S ha a mon dat ala nya ként ér tel -
me zem ma ga mat? Ak kor fel ada tot, el hí vást ta lá lok a mon dat ban. Konk ré tan:
ha ott ho nom aj ta ján ki lé pek, már a vi lág ba in du lok el. Ha ke se rű sé gem ben, bá -
na tom ban leg szí ve seb ben a „vi lág vé gé re” sza lad nék is, ott is fel ada tom (vagy
még in kább le he tő sé gem), hogy dön té se im mel, min den egyes meg szó la lá som -
mal, fel lé pé sem mel, te kin te tem mel, moz du la tom mal vagy akár moz du lat lan -
sá gom mal, csönd ben ma ra dá som mal – Is ten től kér he tek böl cses sé get, hogy tud -
jam, mi kor mi vel – hir des sem az evan gé li u mot.

Péntek(május27.)
Elég ne ked az én ke gyel mem, mert az én erőm erőt len ség ál tal ér cél hoz. 2Kor 12,9a
(zsolt 74,21; 2Pt 1,16–21; 1Kor 13,1–7) Ha Is ten nek van cél ja a vi lág ban, és en gem
esz köz ként tud és akar fel hasz nál ni, ak kor a sze mé lyes éle tem nek is van cél ja. Akár -
mi lyen va gyok is, akár mi lyen élet hely zet ben ta lál jam is ma gam. Sze re tünk ki fo -
gá so kat ke res ni a ku dar cok ra, de ez az ige ép pen ar ról szól, hogy nem ér de mes.
Is ten ad hat em be ri mér ték sze rin ti si kert. De ak kor is ké pes sze re te té nek esz kö -
ze ként hasz nál ni, ami kor egész hely ze te met, tör té ne te met ku darc ként élem
meg. Is ten ere je cél hoz ér. Akár még úgy is, hogy én ma gam azt ész re sem ve szem.

Szombat(május28.)
Is ten ugyan is fel tá masz tot ta az Urat, és ha tal má val min ket is fel fog tá masz ta -
ni. 1Kor 6,14 (Jób 33,28; Jn 14,7–14; 1Kor 13,8–13) A he ti ün nep nap elő es té jén egy -
faj ta tan anyag ként át is mé tel jük a hit be li tu dást: fel fo gunk tá mad ni. Hogy mi -
ként? Bár szól ró la az ige, de em be ri ér tel münk szá má ra vég ső so ron a ma ga tel -
jes sé gé ben ti tok ma rad. Annyit azon ban bi zo nyo san tud ha tunk, hogy va la mi
új, Is ten től ka pott, za var ta lan lé te zés kez dő dik majd. A va sár nap tu da tos, oda -
szánt meg szen te lé se és a gyü le ke zet kö zös sé ge ar ra va ló, hogy ez a szi lárd re -
mény ség mind job ban erő söd jön ben nünk.

g NAGY ER VIN
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„Szent, szent, szent a Se re gek Ura, di cső sé ge be töl ti az egész
föl det!” (Ézs 6,3)

Szent há rom ság he té ben az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a te -
rem tő, meg vál tó, meg szen te lő Is ten imá dá sá ra hív nak ben -
nün ket is. „Hár man van nak, kik a menny ben bi zony sá got tesz -
nek: Atya, Ige és Szent lé lek, s e há rom egyet len egy lé nyeg.”
(GyLK 674) „Örök ké va ló Is ten az Úr, aki te rem tet te a föld ha -
tá ra it: ki für kész he tet len az ő böl cses sé ge!” (Ézs 40,28; LK) Pál
őt di csé ri: „Ó, Is ten gaz dag sá gá nak, böl cses sé gé nek és is me re -
té nek mély sé ge! […] Bi zony, őtő le, őál ta la és őreá néz ve van min -
den: övé a di cső ség mind örök ké.” (Róm 11,33.36) Atha na si us sze -
rint: „Az egye te mes-ke resz tyén hit pe dig ez: az egy Is tent a
há rom ság ban, a há rom sá got pe dig az egy ség ben tisz tel jük; ne
ke ver jük össze a sze mé lye ket, se a lé nye get szét ne vá -
lasszuk. […] Aki ezt nem hi szi bi zo dal mas és tán to rít ha tat -
lan hit tel, az nem üd vö zül het.” „Szent há rom ság ün ne pe
cse le ke de tek leple nél kül mu tat ja meg a há rom sá gos egy Is -
tent tisz ta is te ni lé nyé ben, és mind egyik sze mé lye azon van,
hogy az em bert bűn ből, ha lál ból, ör dög ha tal má ból meg iga -
zu lás ra és örök élet re, Is ten or szá gá ba se gít se.” (Lu ther) Jé zus
pe dig nem csak Ni ko dé mus nak mond ta: „…ha va la ki nem
szü le tik újon nan [fe lül ről], nem lát hat ja meg az Is ten or szá -
gát.” (Jn 3,3) Ám aki Lé lek től szü le tett, és hisz a ke reszt re, majd
a menny be fel emel te tett Em ber fi á ban, an nak örök éle te van
őben ne. Így szól Iz rá el meg vál tó ja: „Én, én va gyok az Úr, raj -
tam kí vül nincs sza ba dí tó. […] Ti vagy tok a ta nú im […], hogy
én Is ten va gyok. Ez után is csak én le szek!” (Ézs 43,11–13) Pál
Athén ban, az Are o pá gosz kö ze pén a po gá nyok is me ret len Is -
te nét hir det te: ő „az egész em be ri nem zet sé get egy vér ből te -
rem tet te […], hogy ke res sék az Is tent”. És „most azt hir de ti az
em be rek nek, hogy min den ki min de nütt tér jen meg”. (Ap csel
17,26–30) A ke resz tyé ne ket így ta nít ja: a hit nagy ko rú sá gá -
ban és egy sé gé ben él je tek el hí va tá so tok hoz mél tó an, mert „egy
az Úr, egy a hit, egy a ke reszt ség, egy az Is te ne és Aty ja min -
de nek nek; ő van min de nek fe lett és min de nek ál tal és min de -
nek ben”. (Ef 4,5–6) Pé ter ta nú ság té te lé ben, amely az apos to li
pró fé cia bi zo nyos sá gá ról szól, ott van a Szent há rom ság
mind há rom sze mé lye. A meg di cső ü lés he gyén együtt volt Jé -
zus sal, és hal lot ta az Atya Is ten menny ből jött szó za tát: „Ez
az én sze re tett Fi am, aki ben gyö nyör kö döm…” „…mert so ha -
sem em ber aka ra tá ból szár ma zott a pró fé cia, ha nem a Szent -
lé lek től in dít tat va szól tak az Is ten től kül dött em be rek.” (2Pt 1,17.21)
S ki je len tett tit ka az Úr Jé zus nak Aty já val va ló egy sé gé ről ta -
nít: „Higgye tek ne kem, hogy én az Atyá ban va gyok, és az Atya
én ben nem van…” (Jn 14,11) Meg vall ha tod: „Hi szek ben ned,
Is te nem ben […]. // Atya, Fiú és Szent lé lek! / Hi szem, ve led
cél hoz érek, / Örök kön örök ké élek!” (EÉ 251,1.9)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

Az Úr Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket hall gat, en gem
hall gat, és aki ti te ket el uta sít, en gem uta sít el…” (Lk 10,16a)

Szent há rom ság ün ne pe után az 1. hé ten az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igé i ben Is ten hív min ket. Fi gyel jünk a hí vó szó -
ra, mert örök ké meg ma rad az Úr be szé de! (Lásd 1Pt 1,25)
És aki Jé zust el uta sít ja, az Atyát uta sít ja el (lásd ve zér igénk
foly ta tá sát), aki Fia és el hí vott szol gái ál tal ma is az ő örök
or szá gá ba hív. „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus
Aty ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz -
tus ban.” (Ef 1,3; LK) „Hagy jad az Úr ra uta dat!” (GyLK 700)
Az egy há zi esz ten dő ma kez dő dő hu szon hat he te a Szent -
há rom ság egy örök Is ten di cső tet te it hir de ti. „Gyü le ke ze -
te ink tel jes egyet ér tés sel ta nít ják: a ni ce ai zsi nat ha tá ro za -
ta az is te ni lé nyeg egy sé gé ről és a há rom sze mély ről igaz,
és azt min den ké tel ke dés nél kül hin ni kell…” (az Ágos tai
hit val lás el ső mon da ta). Az üd vö zí tő hit ből fa kad nak a sze -
re tet cse le ke de tei, de mi ne zár juk ki ön ma gun kat az örök
élet ün ne pi va cso rá já ról, mint a név te len gaz dag em ber!
ő nem vet te ko mo lyan Is ten pa ran cso la tát a sze re tet ről (lásd
5Móz 6,5; 3Móz 19,18), és az asz ta lá ról le hul lott mor zsá kat
sem ad ta oda Lá zár nak, akin Is ten se gí tett: „…meg halt a
kol dus, és fel vit ték az an gya lok Áb ra hám ke be lé re.” (Lk 16,22)
Min den va sár nap Krisz tust ün ne pel jük, hall gas sunk is reá!
Já nos ír ja: „Is ten sze re tet. […] Mi azért sze re tünk, mert ő előbb
sze re tett min ket. […] aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét
is.” (1Jn 4,16.19.21) Lu ther dok tor ta nít ja a fe le ba rá ti sze re -
tet ről: „…ha lát ja, hogy me zí te len, fel ru ház za; ha éhes, táp -
lál ja; ha szom jas, meg eny hí ti, és így to vább; egy szó val: ahogy
sze ret né, hogy az em be rek ve le te gye nek, úgy tesz ő is a fe -
le ba rát já val. Szol gál: ön ként és szí ve sen!” Pé ter és Já nos meg -
gyó gyí tott egy szü le té se óta sán ta fér fit, aki több mint negy -
ven éves volt. A nagy ta nács előtt bi zony sá got tet tek: Jé zus
ne ve ál tal lett ő egész sé ges, „…mert nem is ada tott az em -
be rek nek az ég alatt más név, amely ál tal üd vö zül het nénk”.
(Ap csel 4,12) S a nép Is tent di cső í tet te a tör tén te kért. Pál
sok könny hul la tás sal írt egy már is me ret len le ve let, „hogy
meg is mer jé tek azt a sze re te tet, amely igen erős én ben nem
irán ta tok”. (2Kor 2,4) Az Úr meg erő sí tet te pró fé tá ja kül -
de té sét egy lá to más sal: „Csak ha én szó lok hoz zád, és meg -
nyi tom a szá dat, ak kor mond ha tod ne kik: Így szól az én
Uram, az Úr!… Aki hall gat rá, az hall gat rá…” (Ez 3,27) Jé -
zus nak a há rom „sze retsz-e en gem?” kér dé sé re Pé ter így fe -
lelt: „Uram, te min dent tudsz, te tu dod, hogy sze ret lek té ged.”
Jé zus kér te tő le: „Kö vess en gem!” (Jn 21,17.19) „Szent, örök
Is ten […] / Bár ho va fut nék […] / Egy me nek vés van: hoz -
zád tér ni…” (EÉ 431).

g GA RAI AND RÁS

Az éj je li lá to ga tót nyug ta lan kér dé sek
gyö tör het ték. Né pé nek ta ní tó ja ként és
a ve ze tő ség meg be csült tag ja ként nem
is ér tet te, kér dé sei ho gyan tud ják ilyen
erő vel Jé zus kö ze lé be so dor ni őt. Va -
la mi a szí ve mé lyé ről moz gat ta, és ezt
ha laszt ha tat la nul tisz táz ni akar ta. Ki -
cso da Jé zus, ki ez a mes ter, ki ez a ta -
ní tó, aki nek a ha tá sa alól nem tud ja ki -
von ni ma gát? 

Já nos evan gé lis ta rög zí ti Jé zus mély
és sze mé lyes be szél ge té sét Ni ko dé -
mussal. Nem tu dunk meg min dent a
fa ri ze us Ni ko dé mus ról, de ma ga a
be szél ge tés, a fel tett há rom kér dés és
Jé zus vá la szai so kat el árul nak a hely -
zet ko moly sá gá ról. Az éj je li lá to ga tó -
val va ló be szél ge tés fel tár ja és meg mu -
tat ja, mit je lent Jé zus sze mé lye iránt ér -
dek lőd ni, fel ten ni ne ki kín zó és tisz -
tá zan dó kér dé se in ket, és akár odá ig el -
jut ni, hogy Is ten se gít sé gét kér jük a hit -
re ju tá sért vagy ép pen a hi tünk ben va -
ló meg erő sö dé sért. 

Ni ko dé mus eb ben az éj sza kai be szél -
ge tés ben ezt az ér dek lő dő és tisz tá zó
utat jár ta be. Sok min den szólt ugyan
zsi dó szár ma zá sa, fa ri ze u si ne vel te té -
se és val lá sos szo ká sai mi att az el len,
hogy ko mo lyan oda fi gyel jen a ná zá re ti
Jé zus ra, még sem hagy ta nyu god ni,
amit lá tott és hal lott, és ami ről va ló szí -
nű leg min den ki be szélt kö rü löt te. Ni -
ko dé mus éle té ben Jé zus egy új lá tás mó -
dot, új pers pek tí va irán ti igényt tá masz -
tott. Va la mit na gyon rend be akart ten -
ni a lel ké ben és az éle té ben, ezért Jé zus -
hoz for dult. Sza va i ból ki hal lat szik az út -
ke re sés, az Is ten utá ni vá gya ko zás. 

Há rom kér dést tesz fel Jé zus nak, és
Jé zus vá la sza it ol vas hat juk az evan gé -
li um ban. Mi lyen kü lö nös mo men -
tum ez: a ná zá re ti Jé zus lel ki gon do zói
szol gá la tá nak le he tünk ta núi itt, aho -
gyan hoz zá se gí ti Ni ko dé must ah hoz,
hogy fel is mer je a ké zen fek vő meg ol -
dást, a meg vál tás tit kát.

De bár csak ilyen egy sze rű len ne
mind ez: le győz ni ön nön kor lá ta in kat,
fel is mer ni Jé zus ban a Krisz tust és a
Lé lek mun ká ját, be fo gad ni az evan -
gé li um igaz sá gát, di cső í te ni Is tent
az örök élet aján dé ká ért! Nem volt ez
egy sze rű a mé lyen val lá sos éj sza kai lá -
to ga tó nak sem. Még Jé zus is kri ti ku -
san te szi fel a kér dést Ni ko dé mus nak:
ne ked ma gya ráz zam az Is ten mun kál -
ko dá sát? Te, aki úgy tu dod ma gad ról,
hogy hi szel, hogy val lá sos vagy, hogy
meg telt a szí ved Is ten igaz sá gá val? Ne -
ked ma gya ráz zam? Gon do lod, elég,
ha egy szer már val lá sos nak tud tad
ma gad, elég, ha egy szer kö zel érez ted
ma gad Is ten hez, elég, ha min dig hi -
vat koz hatsz a múl tad nak egy adott
pont já ra?

Ni ko dé mussal együtt mi is sok ál -
mat lan éj sza kán va gyunk túl. Ag gó dás,
fé le lem, be teg sé gek ár nya, sze ret te in -
kért va ló fo há szok, dön tés hely ze tek
meg old ha tat lan nak lát szó prob lé mák
kö ze pet te… és még annyi más kér dés
nem ha gyott ben nün ket éj sza ka álom -
ba me rül ni. Bár nem kel he tünk út ra Jé -
zus há zá nak aj ta ján ko pog tat ni, azért
nem va gyunk esz kö zök hí ján, hogy
éle tünk kér dé se i vel Is tent ke res sük.
A fa ri ze us Ni ko dé mus épp elég tá vo li
sze rep lő je az evan gé li um nak ah hoz,
hogy bá tor sá gá ból mi is bá tor sá got
me rít hes sünk. Lát hat juk, hogy a kér -

dés fel te vé sünk már ön ma gá ban nyi tás
Is ten fe lé, aki nem von ja meg tő lünk
sza vát, és vá la szá val utat tud mu tat ni
ne künk.

Szent há rom ság va sár nap já nak üze -
ne te a kér dé sek, a vá la szok és a meg -
ér tés va sár nap ja és egy ben hit val lá sunk
sze mé lyes sé gé nek az ün ne pe is. Meg -
vall hat juk Is ten nek bi zony ta lan sá gun -
kat, fel tár hat juk előt te kér dé sek kel te li
éle tün ket, és há lát ad ha tunk azért,
amit már ed dig is kap hat tunk tő le.
Szent há rom ság va sár nap já nak evan gé -
li u mi tör té ne te sze mé lyes hit val lás ra is
in dít hat ben nün ket:

Hi szek Is ten ben, mert ter ve van a vi -
lág gal és ben ne az én éle tem mel is. Is -
me ri ál mat lan éj sza ká im tör té ne tét, és
tud ja, mennyi re vá gyom egy új, meg -
bo csá tás sal és meg bé ké lés sel át járt
élet re.

Hi szek Jé zus Krisz tus ban, mert el -
hoz ta éle tünk be Is ten or szá gá nak
öröm hí rét, és az éle tét is fel ál doz ta
azért, hogy ne kem eh hez az or szág hoz
kö zöm le hes sen. Az éj sza ka sö tét jé be
el hoz ta a nap fel kel te vi lá gos sá gát.

Hi szek a Szent lé lek ben, aki Ni ko dé -
mus nak és ne kem is meg ad ta a meg -
ér tés le he tő sé gét és az új já szü le tés
aján dé kát. Re ményt és vi gasz ta lást
hoz meg gyö tört éle tek be. Kö zös sé get
te remt mind azok kö zött, akik az éj sza -
ká ban a vi lá gos sá got vár ják. Ámen.

g PÁN GYÁNSz KY ÁG NES

Imád koz zunk! Éj sza ká ink és nap pa la -
ink Ura, ma radj ve lünk Szent lel ked ere -
jé vel, hogy új já szü let hes sen éle tünk.
Jé zus Krisz tus ál tal bo csásd meg bű ne -
in ket, és ve zess min ket az új élet út ján.
Ámen. 

Szent há rom ság ün ne pe – Jn 3,1–15

Az éj je li lá to ga tó
A VASÁRNAP IGÉJE


