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Újszívetadoknektek…! f 2.oldal
Kerületeinkmisszióinapja f 3–5.oldal
HálaünnepSárszentlőrincen f 5.oldal
Nemzetiségioldalak f 8–10.oldal
Azevangéliumrövidösszefoglalása f 11.oldal
HogyanteljünkmegSzentlélekkel? f 11.oldal

„Pün kösd ün ne pi li tur gi á ja pe dig min de nek előtt 
at tól a kí sér tés től hi va tott meg óv ni a gyü le ke ze tet,
hogy az is ten tisz te let em lék ün nep pé si lá nyul jon, 
és a két ezer év vel ez előt ti pün kösd ről va ló 
meg em lé ke zés ben me rül jön ki.”

Kell-emederaLélekáradásának? f 2.oldal

A té ma vá lasz tás in do kolt volt, az in ter jú el ké szült, ala nya jó vá hagy ta. Hogy egy né -
mely meg nyi lat ko zás sal szer kesz tő sé günk mun ka tár sai nem ér te nek egyet, nem rit -
ka. Ám hogy ne ért sék egy nyi lat ko zó – kü lön-kü lön amúgy ér tel mes mon da tok -
ból épít ke ző – gon do lat me ne tét, ar ra még nem volt pél da. Pi hen tebb ol va só ink ta -
lán si ke re seb bek lesz nek…

InterjúaJézusTestvéreiÖkumenikusDiakóniaiRendapátjával f 13.oldal

Ve gyünk egy köz is mert böl cses sé get,
ame lyet ál ta lá ban anya gi hely ze -
tünk re néz ve mon do ga tunk! Va la ki
sze rény anyagi lehetőségeit így jel le -
mez te: meg hal ni sok, él ni ke vés. 

Va jon mik a le he tő sé ge ink a két
pó lus kö zött? Annyi van a ke zünk -
ben, hogy nincs te le nek nek ne ne vez -
zük ma gun kat, de annyi nincs, hogy
eset leg a meg fe le lő és kí vánt mér ték -
ben gya ra pod nánk. Annyink van,
hogy ép pen ve ge tá lunk, de annyink
nincs, hogy az éle tün ket gaz da gí tó
meg le pe té sek kel éke sít het nénk. Mit
le het ne ten ni egy ilyen hely zet ben? 

De most nem a gaz da sá gi hely ze -
tünk ről töp ren günk, amely re te hát
ezt a la pi dá ris té telt al kal maz hat juk
– meg hal ni sok, él ni ke vés –, ha nem
a lel ki hely ze tünk ről. Gyü le ke ze te ink
lel ki hely ze té ről. 

Ha a tár gyi la gos, egy ház-szo cio ló -
gi ai ada to kat néz zük, ak kor min -
den kép pen azt mond hat juk (mint a
sze rény anya gi hely zet re), hogy az
élet nyo ma it fel fe dez het jük ki sebb-
na gyobb gyü le ke ze te ink ben, de a
hul la fol to kat is. Van nak még is ten -
tisz te le tek, per sely pén zek, já ru lé -
kok, sze rény ado má nyok, te hát a
szür ke élet zaj lik, a min den na pi
meg él he tés re még úgy-ahogy fut ja,
a re zsi ta lán nem ma rad ki fi ze tet len,
és még a lel kész is fel ve he ti ke vés ke
fi ze té sét – vagy is min den mű kö dik.
Vagy ahol hi á nyos a gyü le ke ze ti bü -
dzsé, ott megpróbál be se gíteni a
köz pont, hogy pó tol ja a meg él he tés -
hez szük sé ges anya gi a kat. 

De ez nem élő élet. Ez csak olyan
„tet szé let”. Mert úgy lát szik, nem csak
tetsz ha lál van, de saj nos van tetszélet
is. Lát szat élet, lát szat hit élet. Úgy tet -
szik, hogy élet, de a va ló ság ban nem
tet szik, mert fel szí nes. Né há nyan még
ki nyit ják a temp lom aj tót va sár na pon -
ként, nagy ün ne pe ken ta lán töb ben. 

Te hát ha az anya gi ak még úgy-
ahogy ren dez he tők is, bi zony sok kal
na gyobb gond a lel ki élet. A gyü le ke -
ze ti lel ki élet. Hang zik az öröm hír a
szó szék ről lel ke sen, pon to san meg -
fo gal maz va, hit ből fa ka dó meg győ -
ző dés sel, és a temp lom pad ma gá nyá -
ban rez ze nés te len ar cok – cse kély
szám ban. Mint ha a szó szék ről nem
is han goz na el sem mi. Rez ze nés te len
ar cok, moz du lat lan, fád lel kek. 

A lé lek bú vár böl csek sze rint azon -
ban azt kell fel fe dez ni és meg lát ni,
ami még van, mint ahogy a po hár
sem fé lig üres, ha nem fé lig te le van.
An nak kell örül ni, hogy még min dig
nyíl nak a temp lom aj tók va sár na -
pon ként, hogy még oly kor – rit kán
– es kü vők re is sor ke rül, és va la mi -
vel gyak rab ban ke resz te lők re. An nak
kell örül ni, hogy min dig van nak,
akik oda tér del nek az Úr ol tá rá hoz,
hogy ma guk hoz ve gyék az Úr Jé zus
szent és drá ga tes tét, az ol tá ri szent -
sé get bű ne ik bo csá na tá ra. 

Kell is an nak örül ni, hogy még
min dig van nak, akik ki nyit ják a pénz -

tár cá ju kat, és já ru lé kot, ado mányt ad -
nak az egy ház cél ja i ra. Van nak, va -
gyunk, élünk, csak majd hogy nem a
sza ka dék szé lén. 

Ezért ál lí tom, hogy vég ső le he tő -
sé günk a pün kösd. Hogy az, ami
még min dig van, su gár zó élet té vál -
jon. Vég ső le he tő sé günk, hogy Is ten
Szent lel ke ki árad jon gyü le ke ze ti éle -

tünk be, hogy le gyen lel ki fel tá ma dás.
Hogy le gye nek Is ten igé jét éhe ző és
szom ja zó lel kek, akik su gár zó öröm -
mel men nek el a temp lom ból a hét -
köz na pok küz del mei kö zé, tud ván,
hogy nem egye dül küz dünk az élet
sű rű va ló sá gá ban, ha nem van ne künk
egy gond vi se lő Is te nünk, aki meg bo -
csá tó sze re tet tel ren dez te az üd vös -
sé günk kér dé sét, hogy mi Is ten or szá -
gá nak pol gá rai va gyunk. Az üd vös ség
örö kö sei. Ezért de rű sek, vi dá mak,
bé ké sek, és en nek az örö me fe je ző dik
ki gyü le ke ze ti éle tünk ki bon ta ko zó
sok szí nű sé gé ben. 

Pün kösd pe dig úgy le het, hogy
árad a Lé lek a szí vünk be, ami kor az
evan gé li u mi igét hall gat juk, be fo -
gad juk, meg szív lel jük, és in du lunk a
misszió élet re hí vó va ló sá ga sze rint
a jó üze net tel má sok fe lé. S ak kor ki -
bon ta koz na a lel ki élet lel ke sí tő meg -
va ló su lá sa a gyü le ke ze tek ben. 

Jé zus tól ta nul tam és ezért val lom,
hogy Is ten fel hoz za a nap ját jók ra és
rosszak ra egy aránt, és ha son ló kép -
pen aján dé koz za meg az em be ri sé get
ter mé ke nyí tő eső vel; de ugyan így
nem hi szem, hogy zsu go ri mó don fu -
kar len ne a mi Urunk a pün kös di Lé -
lek ára dá sá val. Sőt fe let tébb su gá -
roz za fe lénk az ő Szent lel két jók ra és
go no szok ra, hogy a jók még su gá r zób -
ban vall ják meg hi tü ket, és a go no szok
se ma rad ja nak a lel kük meg ke se re dett
ál la po tá ban, hogy sok kal in kább az él -
he tő élet va ló sá gá ban le gyen ré sze
min den ki nek, előbb itt, a föl di küz del -
me ink kö ze pet te, az után pe dig a vég -
ső bol dog ság ban, Is ten gyö nyö rű sé -
ges or szá gá ban. 

Lesz még éb re dés, ami kor a lel ki
élet nek nem csak hal vány je lei lesz nek
egy-egy fá radt gyü le ke ze ti al kal mon,
ha nem lesz nek lel kes ima kö zös sé gek,
bib lia órák, meg ren dült úr va cso rá zá -
sok bűn val lás sal és bűn bá nat tal, és
lesz nek ki nem ha gyott al kal mak.
Mert rá döb be nünk, hogy ahol az
élet igé je hang zik, ott van az élet és
az örök élet él te tő for rá sa. 

Vég ső le he tő sé günk a pün kösd. 
Ga ran cia is van rá: Jé zus Krisz tus!

Aszerzőevangélikuslelkész,aNyu-
gat-békésiEgyházmegyeesperese

Mindigpünkösd
g Ri bár Já nos

„Lesz még éb re dés, 
ami kor a lel ki élet nek 
nem csak hal vány je lei lesz -
nek egy-egy fá radt gyü le ke -
ze ti al kal mon, ha nem lesz -
nek lel kes ima kö zös sé gek,
bib lia órák, meg ren dült úr -
va cso rá zá sok, és lesz nek ki
nem ha gyott al kal mak. 

Egy he te ün ne pel tük egy ház ke rü le -
te ink leg na gyobb tö me ge ket moz gó -
sí tó ta lál ko zó ját, a misszi ói na pot,
mely nek idei mot tó ja: „Kül de tés ben
Is ten csa lád já ban”. Ez a té ma jól kap -
csol ha tó az el ső pün kösd üze ne té hez,
ami kor meg szü le tett Je ru zsá lem ben
„Is ten csa lád ja”, az anya szent egy ház,
az el ső gyü le ke zet. 

Pün kösd ün ne pe eb ben az év ben
az utol só má ju si va sár nap ra esik,
ami egy ben gyer mek nap is. Ez újabb
kap cso ló dá si pon tot je lent, hi szen ép -
pen a pün kös di Lé lek ta nít meg és
sza ba dít fel min ket ar ra, hogy gyer -
me ki bi za lom mal „Ab bá nak”, Atyánk -
nak szó lít suk a vi lág min den ség Urát.
Mind ez le he tő sé get kí nál ar ra, hogy
hi dat ver jünk a vi lá gi gyer mek nap és
Is ten gyer me ke i nek ün ne pe kö zött. 

Az el ső pün kösd kor meg szó la ló
jó eli pró fé cia fő té má ja az „Úr nap já -
nak” meg hir de té se, amely nem egyen -
lő Is ten íté le té vel. A ma gya rá za tos
pro tes táns for dí tás se gít a he lyes ér -
tel me zés ben: „Az Úr nap ja az a nap,
ame lyet Is ten ma ga ha tá ro zott meg,
hogy be avat koz zék a dol gok me ne té -
be, és ér vényt sze rez zen aka ra tá nak.” 

Hisszük és re mél jük, hogy Is ten
2012 má ju sá ban is kész be avat koz ni az
éle tünk be. Pon to san eb ben rej lik pün -
kösd ün ne pé nek iz gal ma: hogy amíg
ka rá csony és hús vét cso dá ja egy sze ri és
meg is mé tel he tet len, ad dig pün kösd -
del úgy kell szá mol nunk, mint Is ten
vissza té rő meg le pe té sé vel. Ilyen meg -
le pe tés volt a re for má ció is, ame lyet
akár má so dik pün kösd nek is te kint he -
tünk. Ugyan ak kor jól tud juk, hogy a
Lé lek sze le fújt már 1517 előtt is, és az
egy ház tör té ne te az óta is te le van éb -
re dé sek kel, meg úju lá si tö rek vé sek kel.
Jó re mény ség gel szá mol ha tunk ezek
esé lyé vel a 21. szá zad ban is.

A Pé ter apos tol ál tal az el ső pün -
kösd kor idé zett jó eli tex tus, az egy ház
szü le tés na pi igé je glo bá lis táv la to kat
nyit: „…kitöltömmajdlelkemetmin-
denemberre.”Mind ez nem egy temp -

lom vagy zsi na gó ga áhí ta tos csend jé -
ben hang zott fel, ha nem a sok nyel vű
vi lág vá ros, Je ru zsá lem za jos for ga ta -
gá ban, igen csak ve gyes, nem zet kö zi
hall ga tó ság előtt. A ki ára dó Lé lek
vi ha ra el sö pör te a bá be li át kot: a
pün kös di kom mu ni ká ci ós for ra da -
lom ban „mindenkiamaganyelvén
hallottaőketbeszélni” (Ap Csel 2,6).
Így va ló sul meg a jé zu si misszi ói stra -
té gia, amely ről az elő ző fe je zet ben ol -
vas ha tunk: a ta núk sza va a meg ka pott
Szent lé lek ere je ál tal ért he tő en és be -
fo gad ha tó an jut el a föld ak kor is mert
vég ső ha tá ra i ról ér ke zők szí vé ig.

Va jon mű kö dik-e ez a cso da 21.
szá za di vi lá gunk ban, ahol saj nos
gyak ran ép pen a glo bá lis öröm üze -
ne tet hor do zó egy ház szi ge te lő dik el,
és rej tő zik el a vas tag temp lom fa lak
fe de zé ke mö gé? Ho gyan tud juk ma
meg szó lí ta ni a tő lünk lel ki leg ta lán
tá vo li a kat és ide ge ne ket?

A ne héz sé geket jól il luszt rál ja a
kö vet ke ző, „fa la kon kí vü li” kis epi zód
a kö zelmúlt ból. Egyik vá ro si gyü le ke -
ze tünk buz gó tag ja tá vo zás ra szó lí tot -
ta fel a temp lom lép cső jén ta nyá zó ide -
ge ne ket. A vissza uta sí tás kis sé pi masz,
de erő sen el gon dol koz ta tó mó don, va -
la hogy így fo gal ma zó dott meg: „Mi -
ért men nénk el? Is ten min den kié!”

A „lép cső fog la ló” is me ret le nek alig -
ha gon dol ták, hogy pro vo ka tív „teo -
ló gi ai té te lük” a jó eli pró fé cia és pün -
kösd fé nyé ben sa já tos meg vi lá gí tást
kap, és ön vizs gá lat ra kész tet. Is ten va -
ló ban min den kié! – ez pün kösd evan -
gé li u ma. De ez csak úgy igaz, ha át tu -
dom he lyez ni a mon dat súly pont ját, és
alá za to san fel is me rem, meg val lom:
min den és min den ki Is te né! Ak kor is,
ha er ről még nin csen tu do má suk…

A jó eli ígé ret szé dí tő táv la to kat
nyit: a Lé lek ára dá sát ki ter jesz ti a kü -
lön bö ző ne mek re, nem ze dé kek re,
tár sa dal mi osz tá lyok ra. Fi ak nak és lá -
nyok nak, vé nek nek és if jak nak, sőt
szol gák nak és szol gá ló lá nyok nak is
ada tik a pró fé tai lé lek. En nek gyü -

möl cse ként nyí lik meg a sze mük új
táv la tok meg lá tá sá ra.

Így tel je se dik be a jé zu si ígé ret: „A
Pártfogópedig,aSzentlélek,akitaz
énnevembenküldazAtya,őtanít
majdmegtiteketmindenre,ésesze-
tekbejuttatmindent,amiténmond-
tamnektek.…ésazeljövendődolgo-
katiskijelentinektek.” (Jn 14,26.16,13)

Er ről a cso dá ról vall Pál apos tol is:
„…nemaszolgaságlelkétkaptátok,
hogyismétféljetek,hanemafiúság
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:
»Abbá,Atya!«MagaaLélekteszbi-
zonyságotamilelkünkkelegyüttar-
ról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk.” (Róm 8,15–16) Így le het
pün kösd va ló ban Is ten csa lád já nak
ün ne pe, ami kor új ra fel fe dez zük is -
ten gyer mek sé günk aján dé ka it.

A jó eli pró fé cia pün kös di be töl té -
se egy ben a ma la ki á si jö ven dö lés
be tel je se dé se is: „Azatyákszívéta
gyermekekheztéríti,agyermekekszí-
vét az atyákhoz…” (Mal 3,24) Az
Ószövetség utol só mon da ta olyan
cso dá la tos ígé ret, amely Jé zus Krisz -
tus ban lett igen né és ámen né. A
pün kösd kor ki ára dó és min den ki
szá má ra fel kí nált Lé lek ugyan is ró la
tesz bi zony sá got. Ne fe led jük: pün -
kösd is, akár csak az egy há zi esz ten -
dő töb bi je les nap ja, Krisz tus-ün nep! 

g Gáncs Pé ter

Imádkozzunk!Urunk, hálát adunk,
hogyLelkedáltalelvezetedegykoriés
maitanítványaidatahúsvétiértetlen-
ségből és hitetlenségből a pünkösdi
megértésreéshitre.Mutasdmeghe-
lyünketésküldetésünketegészvilágot
átölelőcsaládodban,azanyaszentegy-
házban.Ámen.

pün KÖSD ün ne pe – jÓ eL 3,1–2

Istenmindenkié?MindenkiIstené!
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Ezé ki el pró fé tá nak nem min den sza -
va szól köz vet le nül hoz zánk, de van -
nak olyan sza vai is, ame lyek szí ven üt -
nek. Ki je lölt igénk ben szin te vál to gat -
ják egy mást a ré gi és a mai, az el avult
és az ak tu á lis üze ne tek. A ri tu á lis
meg tisz tu lás víz csepp jei szá munk ra
igen tá vo li ak, de a 25. vers má so dik fe -
lé ben em lí tett bál vá nyok – át vitt ér -
te lem ben – na gyon is is me rő sek le het -
nek. Ha son ló kép pen a sza kasz vé gén
adott ígé ret, amely sze rint ab ban az
or szág ban fo gunk lak ni, ame lyet az Úr
őse ink nek adott, na gyon messzi ről kö -
ze lít fe lénk. A 28. ver set zá ró biz ta tás
vi szont, hogy az Úr né pé vé le he tünk,
ő pe dig Is te nünk lesz, el ér het hoz zánk,
bár hol él jünk is, akár a szü lő föl dün -
kön, akár ide gen ben, le gyünk akár
úton lé vők, akár me ne kü lők vagy
meg ér ke zet tek. 

Az alap ige kö ze pén ál ló ígé re tek
vi szont nem tük rö zik a ré gi és az új
ket tős sé gét, el len ke ző leg, aho gyan
meg szó lí tot ták Ezé ki el kor tár sa it,
ugyan az zal az erő vel és fris ses ség gel
szó lí ta nak meg min ket is. Új szív és
új lé lek, kő szív he lyett hús szív: olyan
me ta fo rák ezek, ame lye ket nem kell
ma gya ráz ni. „Azénlelkemetadom
belétek”– ígé ri az Úr, és az ő Lel ke
el éri ben nünk azt, hogy aka ra ta sze -
rint él jünk. Amit a ba bi lo ni fog ság
pró fé tá ja be lénk ül te tett új szív nek
ne ve zett, azt Já nos evan gé lis ta új já -
szü le tés nek, Pál apos tol meg szen te -
lő dés nek hív ta, s nyo muk ban jár
ma is Jé zus né pe, ami kor így éne kel:
„Is ten élő Lel ke, jöjj, hadd le hes sek
szent, / Jé zu som mal lé gyek egy már
e föl dön lent!” (EÉ 244,3)

Pün kösd má so dik napján kí nál ko -
zik szá munk ra az al ka lom, hogy Is -
ten meg újí tó sze re te té nek nagy tör -

té ne ti ívén meg pi hen tes sük a te kin -
te tün ket, és há lát ad junk azért, hogy
az új já szü le tés nek az az ígé re te,
amely már a pró fé ták ál tal ada tott, az
evan gé lis ták és az apos to lok ál tal
meg erő sít te tett, min den kor hit éb -
resz tő i nek az aj kán egé szen má ig új -
ra és új ra meg szó lal. Ha ezt meg lát -
juk, és szí vünk ben fel éb red a há la,
már mi énk lett az ün nep aján dé ka. De
még en nél is töb bet kap ha tunk ezen
az ün ne pen, ha meg pró bál juk sze -
mély re szó ló an meg ra gad ni, hogy
mit kap ha tunk a mi új szí vet aján dé -
ko zó Is te nünk től.

Mit ad hat Is ten ne kem az én kő -
szí vem he lyett? Mi vel ele ve nít heti
meg az élet te lent, mi vel bír hat ja
moz gás ra a moz du lat lan, fan tá zi át -
lan, ha lott kö vet? Sok-sok élet úju lás
tör té ne tét is mer het jük, ezek alap ján
ta lán még min ták is mu tat koz hat nak
szá munk ra, hogy Is ten miként ve szi
el a kő szí vet, hogy hús szí vet te -
remt sen a he lyé re. De vi gyáz zunk!
Ezen az ün nep na pon nem az a kér -
dés, ho gyan újí tott meg az Úr má so -
kat, ha nem az, hogy mit ad hat ne -
kem, hogy meg újul jon az éle tem! Tu -
dom-e, hogy mi től kő szív az én szí -
vem, tu dom-e, hogy mi lyen ütem re
dob ban na az új szí vem, ha az Úr
meg aján dé koz na ve le?

Ré gen na gyon tet szett ne kem egy
Pilinszky Jánosnál ol vas ha tó gon -
do lat, amely sze rint a go nosz una lo -
mig egy for ma, a sze re tet vi szont
szi por ká zó an sok szí nű. Ami a sze re -
tet szí ne it il le ti, ab ban ma is egyet -
ér tek a köl tő vel, a go nosz egy han gú -
sá gát il le tő en vi szont a lé lek mes te -
re – azt hi szem – té ve dett. Azt lá tom
és ta pasz ta lom, hogy a go nosz is
szám ta lan for mát ölt het, szám ta lan

mó don le het go nosz. Nem csak két
egy for ma új szív nin csen, de két
egy for ma kő szív sincs. És ki nek-ki -
nek a szá má ra más és más vál to zást
je lent het az, hogy az Úr el ve szi a kő -
szí vét, és hús szí vet aján dé koz ne ki
he lyet te, at tól füg gő en, ho gyan volt
kő szí vű, élet te len. 

Van kő szív, ame lyet könnyeb ben
fel is me rünk, de van olyan is, amely
ra fi nál tan ké pes el rej te ni – még tu -
laj do no sa elől is – va ló di ter mé sze -
tét. A kö nyör te len ön zés és a nyílt,
sen ki re te kin tet tel nem lé vő gát lás -
ta lan ság nem je lent ne héz fel ad -
ványt: aki nek ilyen a kő szí ve, an nak
elég a sze mé be néz nie azok nak, akik
szen ved nek mi at ta, hogy Is ten hez
for dul jon a vál to zá sért. 

Ne he zebb dol ga van an nak, aki haj -
la mos ar ra, hogy alá ren del je ma gát a
ná la erő sebb nek. Tud ja-e min dig,
hogy mi ből fa kad az alá ren de lés?
Sza ba don vál lalt szol gá lat kész ség -
ből-e, vagy pe dig kri ti kát lan te kin tély -
tisz te let ből? Se gí tő szán dék ból-e,
vagy el len ke ző leg, ké nye lem sze re -
tet ből, hi szen amíg ki szol gál ja a má -
sik nem is in do kolt kí ván sá ga it, ad -
dig le mond hat ar ról, hogy meg ke res -
se és meg ta lál ja a sa ját, ta lán sok kal
ér té ke sebb szol gá la tát, ame lyet he -
lyet te sen ki nem vé gez het el! Ki tud -
ja-e az ilyen em ber ta pin ta ni a kő szí -
vét, amely nem min den el len ál lás sal
da co ló, büsz ke szik la for má já ban la -
kik ben ne, ha nem in kább olyan, mint
a vé kony föld ré teg alatt alat to mo san
la pu ló kő, amely nem en ge di, hogy a
fö lé hul lott ma gok gyö ke ret eressze -
nek és víz hez jus sa nak…!

A pró fé ták, az evan gé lis ták, az
apos to lok s a ré gi és mai hit éb resz -
tők pün kösd je ak kor lesz sze mé lye -

sen a mi ün ne pünk is, ha meg hall juk
és el fo gad juk Is ten től a sze mé lye sen
ne künk szó ló di ag nó zist és íté le tet:
mi az, ami élet te len ben nünk, mi nek
kel le ne élő vé vál nia? És aho gyan a di -
ag nó zis sok fé le le het, úgy bi zo nyá ra
a te rá pia sem lesz egy for ma. Ha pe -
dig az Úr va la ki nek va ló ban az el halt
sejt je it és szö ve te it ve szi ke ze lés be és
töl ti meg élet tel, az so kak nak okoz -
hat meg le pe tést: azok nak is, akik
már olyan jól hoz zá szok tak a má sik
élet te len sé gé hez, hogy a kö ré ren dez -
ték be a ma guk kis vi lá gát, de ma gá -
nak a meg ele ve ne dő nek is, akit akár
meg is ijeszt het a ben ne meg nyí ló új,
élet tel te li di men zió. 

Ami ad dig ki szá mít ha tó volt, csen -
des, mint egy te me tő, az most sod ró -
vá, ki hí vó vá, emész tő vé lesz, mint a
tűz, amely hez Jé zus a Szent lé lek
mun ká ját ha son lí tot ta. A kö vek, ame -
lyek fe lett olyan jó volt me ren ge ni,
meg lá gyul nak, és lük tet ni kez de nek.
Az új bor ki re pesz ti a ré gi töm lőt, az
új folt ki sza kít ja a ré gi ru hát. 
„Azénlelkemetadombelétek,ésazt

művelemveletek,hogyrendelkezése-
imszerintéljetek,törvényeimetmeg-
tartsátokésteljesítsétek”– biz tat ja né -
pét a pró fé ta ál tal az Úr. Ha csak né -
hány új szív el kezd do bog ni a kő szí -
vek ren ge te gé ben, Is ten rend je mér -
té ket ad hat min den ren det len ség -
nek. Ez a mér ték az ő éle té ből fa kad,
eb ből ré sze sül he tünk pün kösd ün ne -
pén sze mé lye sen, élet re szó ló an. 

g Csep re gi And rás

Imádkozzunk! Isten élő Lelke, jöjj!
Töltsdelélettelegyházadat,töltsel
élettelengemis!Ámen.

pün KÖSD 2.  nAp jA – ez 36,25–28

Újszívetadoknektek…!
Az ünne p ig éje

„Aszélarrafúj,amerreakar;hallod
azúgását,denemtudod,honnanjön,
éshovamegy:ígyvanmindenki,aki
aLélektőlszületett”– mond ja Jé zus
az éj sza ka lep le alatt hoz zá lá to ga tó
Ni ko dé mus nak (Jn 3,8). Eb ből so kan
ar ra kö vet kez tet nek, hogy a Szent lé -
lek nem tűr kor lá to zást, nem al kal -
maz ko dik sem mi lyen rend hez. Kö -
vet ke zés kép pen mint em ber al kot ta
rend a li tur gia is aka dá lya a Lé lek ára -
dá sá nak és mun ká já nak. 

Tet sze tős ez az ér ve lés, és ta lán az
a ke se rű ta pasz ta lat is az iga zát lát szik
erő sí te ni, hogy az is ten tisz te le tet
kö tött rend alap ján tar tó egy há zak -
ban nap ja ink ban nem ta pasz tal ha tó
az a di na mi kus nö ve ke dés, mint a li -
tur gi kus kor lá to kat nem is me rő,
úgy ne ve zett sza badke resz tény gyü -
le ke ze tek ben.

Mi előtt el ha mar ko dot tan ítél nénk,
két dol got nem árt meg fon tol nunk:
a lé lek szám be li nö ve ke dés nem ki zá -
ró la gos je le a Szent lé lek mun ká já nak,
és nem is fel tét le nül a Szent lé lek
mun ká já nak je le. Hi szen is me rünk
vi lá gi kö zös sé ge ket, kul tu rá lis vagy
po li ti kai szer ve ze te ket, ame lyek né -
ha az egy há za kat meg szé gye ní tő ha -
té kony ság gal szó lít ják meg a tár sa dal -
mat. De akár egy-egy rock kon cer ten
vagy fesz ti vá lon is irigy lés re mél tó tö -
meg tud össze jön ni. Még sem jut
eszé be sen ki nek, hogy ezt a Szent lé -
lek mun ká já nak tu laj do nít sa.

Mind ez nem zár ja ki, hogy egy gyü -
le ke zet ben a lé lek szám be li nö ve ke dés

tar tós hi á nya vagy az ál lan dó sult fo -
gyás akár a Szent lé lek vissza vo nu lá -
sá ra is utal hat. Óva kod nunk kell
azon ban at tól, hogy en nek okát az is -
ten tisz te let rend jé ben, a li tur gi á ban
ke res sük. Hi szen Jé zus nem kül ső
té nye zők ben je lö li meg a Szent lé lek
vissza hú zó dá sá nak le het sé ges okát,
ha nem az em ber bel ső el len ál lá sá ban,
szí ve hi tet len sé gé ben. Mert a kül ső gá -
ta kat és aka dá lyo kat a Szent lé lek
könnyen le tud ja győz ni és fél re tud -
ja sö pör ni. Hi szen a Szent lé lek Is ten,
és is te ni ha ta lom mal vég zett mun ká -
já nak az em be ri szív hi tet len sé gén kí -
vül sem mi nem szab hat gá tat. 

Ha te hát egy há zunk ban, gyü le ke ze -
tünk ben tar tó san nincs nö ve ke dés,
és tar tó san nem ta pasz tal ha tók a
Szent lé lek mun ká já nak gyü möl csei,
ak kor az okot nem a li tur gi á ban és nem
egyéb kül ső té nye zők ben, ha nem a kö -
zös sé get al ko tók szí vé ben kell ke res ni.

Nem sza bad, hogy er ről bár ki el -
te rel je a fi gyel mün ket akár a li tur gi -
á ra, akár az egy ház szer ve ze ti rend -
jé re va ló mu to ga tás sal. De még az zal
az ön ma gá ban helyt ál ló teo ló gi ai ér -
ve lés sel sem, hogy a Szent lé lek ké pes
le győz ni az em be ri szív el len ál lá sát,
és ké pes a hi tet len ség ből is hi tet te -
rem te ni, sőt a Szent lé lek a hi tet ál ta -
lá ban hi tet len ség ből te rem ti. 

Azt sem von juk két ség be, amit Lu-
ther a KiskátéHi szek egy-ma gya rá za -
tá ban vall: „Hi szem, hogy sa ját eszem -
mel és erőm mel nem tud nék Jé zus
Krisz tus ban, az én Uram ban hin ni, sem
őhoz zá el jut ni, ha nem a Szent lé lek hí -
vott el en gem az evan gé li um ál tal…” 

A Szent lé lek hí vá sá nak azon ban el -
len áll ni is le het. Még hoz zá ma ka csul
és meg átal ko dot tan. És ez a ve szély
azo kat is fe nye ge ti, akik egy szer már
en ged tek a Lé lek hí vá sá nak, és hit re
jut va tag jai let tek a gyü le ke zet nek,
részt vesz nek a gyü le ke zet éle té ben,
és rend sze re sen el jár nak az is ten tisz -
te let re is. Nem rész le tez het jük, hogy
ez az el len ál lás mi min den ben nyil -
vá nul hat meg. Csak a két leg ál ta lá no -
sabb pél dát em lí tem. 

Van nak, akik ma ka csul gá tat épí -
te nek a szí vük ben, ami kor a Szent -
lé lek olyan igék igaz sá ga mel lett ta -
nús ko dik, amelyekkel nem tud nak és
nem is akar nak egyet ér te ni, és ezért
meg tar ta ni és kö vet ni sem akar ják
őket. Ezek fő ként a Hegyibeszédben
ol vas ha tó igék a sze mély vá lo ga tás
nél kü li sze re tet ről, be le ért ve az el len -
ség sze re te tét, il let ve a fel té tel nél kü li
meg bo csá tás szük sé gét. 

Má sok pe dig ko no kul nem akar ják
bűn nek el is mer ni, ami ről a Szent lé lek
min dig mint bűn ről ta nús ko dik az éle -
tük ben. Kö vet ke zés kép pen meg bán -
ni sem akar ják, és – amennyi ben
szo kás ról, szen ve dély ről vagy élet vi -
tel hez kö tő dő do log ról van szó –
sza kí ta ni sem akar nak ve le. Ahol a
Szent lé lek tar tó san ilyen el len ál lást ta -
pasz tal a szí vek ben, ott vissza hú zó dik.
És ez füg get len at tól, hogy ab ban a
gyü le ke zet ben mi lyen li tur gia sze -
rint fo lyik az is ten tisz te let. 

Mind ez zel nem ki tér ni kí ván tam a
kér dés elől: kell-e me der a Lé lek ára -
dá sá nak? Az apos to li le ve lek és el ső -
sor ban Pál le ve lei alap ján biz ton ki je -

lent het jük: nem kell. De mi vel Is ten
Lel ke a rend nek – és nem a ren det len -
ség nek – a lel ke, a gyü le ke zet is ten tisz -
te le tén a jó rend meg őr zé se ér de ké -
ben még is kész ség gel al kal maz ko dik
(lásd 1Kor 14,32–33) ah hoz a me der -
hez, amely előbb-utóbb min den egy -
ház ban ki ala kul, akár li tur gi á nak ne -
ve zik, akár til ta koz nak en nek a ki fe -
je zés nek a hasz ná la ta el len.

A li tur gia te hát olyan me der,
amely nek se gít sé gé vel a Szent lé lek
zűr za var és ren det len ség elő idé zé se
nél kül ré sze sít he ti aján dé ka i ban min -
de nek előtt a szol gá lat te vő ket és szol -
gá la tu kon ke resz tül mind azo kat,
akik nyi tott szív vel vesz nek részt az
is ten tisz te le ten. Pün kösd ün ne pi li -
tur gi á ja pe dig min de nek előtt at tól a
kí sér tés től hi va tott meg óv ni a gyü le -
ke ze tet, hogy az is ten tisz te let em lék -
ün nep pé si lá nyul jon, és a két ezer
év vel ez előt ti pün kösd ről va ló meg -
em lé ke zés ben me rül jön ki. 

A li tur gia cél ja, hogy le he tő leg az
egész gyü le ke ze tet be le von ja a Jé zus
föl tá ma dá sa utá ni öt ve ne dik na pon Je -
ru zsá lem ben vég be ment ese mé nyek -
be. Hogy a gyü le ke zet ne csak ta nú ja
le gyen a pün kösd nek, ha nem ré sze se
is. A li tur gia Lé lek jár ta med ré ben ál -
ló gyü le ke zet ben új ra meg tör tén het a
pün kös di cso da. En nek nem fel tét le -
nül kell, hogy lát vá nyos kül ső je lei le -
gye nek. Ele gen dő, ha a részt ve vők
az zal a bol dog bi zo nyos ság gal hagy ják
el a temp lo mot, hogy: „…szívünkbe
áradtazIstenszereteteanekünkada-
tottSzentlélekáltal.” (Róm 5,5) 

g Vég he lyi An tal

Kell-emederaLélekáradásának?
Pünkösdliturgikuma

ré g i-ú j Liturg iKuS
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Te rem tő mennyei Atyánk! Kö szön -
jük ne ked, hogy ré sze sei le he tünk
Szent lel ked cso dá já nak! Kö szön jük,
hogy mél tat lan sá gunk el le né re mi énk
le het Lel ked aján dé ka! Há lá sak va -
gyunk azért, hogy te min den, ér tel -
mün ket meg ha la dó mó don újat
akarsz kez de ni az éle tünk kel! Hoz zád
for du lunk ezért kö nyör gé sünk kel.

Kö nyör günk hoz zád min den hí vő
em be rért a föl dön. Tégy ve lünk cso -
dát, ra gadd meg Lel ked ere jé vel éle -
tün ket, és emelj ki meg szo kott éle -
tünk meg cson to so dott ke re te i ből.
Lel ked ké pes ar ra, ami ről mi még ál -
mod ni sem me rünk, te adj ne künk
ál mo kat, jö vőt. Lel ked meg mu tat ja,
hogy az éle tünk le het több és tel je -
sebb an nál, mint aho gyan mi hin ni,
re mél ni mer nénk. Ra gadj ki ön ma -
gunk zárt kö re i ből, és for máld éle tün -
ket olyan ná, ami lyen nek te meg ál -
mod tad. Ra gadj ma gad dal, és tedd az
éle tün ket tel jes sé.

Együtt kö nyör günk mind azo kért,
akik le haj tott fej jel, el ke se re det ten,
min dent fel ad va vagy ép pen két ség -
be eset ten élik az éle tü ket. Kö nyör -
günk azo kért, akik eb ben az or -
szág ban na pon ta küz de nek az el sze -
gé nye dés sel, és ki út ta lan nak lát ják az
éle tün ket. In díts ben nün ket ar ra,
hogy ész re ve gyük azt, aki szük sé get
szen ved, és a ma gunk ere jé vel se gít -
sünk a baj ba ju tot ta kon. Kö nyör -
günk azo kért, akik a mun ka nél kü li -
ség ál la po tát élik meg most. Ne en -
gedd őket el ke se red ni, ne en gedd,
hogy fe les le ges nek érez zék ma gu kat
eb ben a vi lág ban. Adj ne kik Lel ked
ere jé vel re mény sé get, hogy ten ni
tud ja nak éle tü kért, jö vő jü kért.

Kö nyör günk azo kért, akik be teg -
ség gel küz de nek, akik be teg sze ret -
tük éle té ért har col nak; azo kért, akik
el fá rad nak, el ke se red nek, két ség be -
es nek eb ben a küz de lem ben. Állj
mel lé jük, és adj ne kik erőt, hi tet és re -
mény sé get. Kö nyör günk azo kért,
akik nek csa lá di éle te ju tott vál ság ba.
Se gíts ne kik meg lát ni azt az utat,
amely a te aka ra tod sze rint va ló,
hogy meg ol dást, bé kes sé get ta lál ja -
nak az éle tük ben. Állj mel lénk,
Urunk, éle tünk min den ne héz ide jé -
ben, és mu tasd meg ne künk azt a sze -
re te tet, ame lyet Jé zus Krisz tus ban ad -
tál ne künk, és amely bé kes sé get,
meg nyug vást ad hat szí vünk nek.

Kö nyör günk, Urunk, egy há zun -
kért! Lá tod, mi lyen sok szor hi ány zik
éle tet adó Lel ked gyü le ke ze te ink -
ből. Add ne künk Szent lel ke det, mert
sem mi más nem se gít het raj tunk. Ha
Lel ke det ki árasz tod ránk, ak kor le -
het új ra re mény sé günk, éle tünk. Te
ma gad mond tad, hogy ha se gít sé gül
hív juk ne ve det, ak kor meg me ne kü -
lünk. Ezért együtt ké rünk: Jöjj el, Te -
rem tő Szent lé lek Is ten, és töltsd be
a mi éle tün ket! Ámen.
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A teo ló gus hall ga tók ból ál ló
Agapé együt tes ének ta ní tá sa
után az egy be gyűl te ket a ven -
dég lá tó in téz mény igaz ga tó ja,
Ónodi Szabolcs kö szön töt te
me leg sza vak kal, majd az egy -
ház ke rü let püs pö ke, Gáncs
Péter üd vö zöl te a meg je len te -
ket, jó elő re fel hív va a fi gyel met
ar ra, hogy a nap of fer tó ri u ma
ez út tal a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet oros há zi Csa -
lá dok Át me ne ti Ott ho nát tá -
mo gat ja. (A nap vé gé re 369
ezer fo rint nyi ado mány gyűlt
össze a ne mes cél ra.) 

A ke rü le ti misszi ói lel kész
nyi tó be szé dé ben azt a kér -
dést fe sze get te, va jon ho gyan
le het csa lá di as sá ten ni egy
gyü le ke ze tet. Jé zus új ra ren de -
zi a csa lá di vi szo nya in kat, még

a ke reszt ről is egy más ra bíz za
övé it. AradiGyörgy szug gesz -
tív igei „ala po zó já ban” az ezer
lámpáséjszakája ren dez vényt
hoz ta fel pél dá nak, amely az
el tűnt gyer me kek vi lág nap já -
hoz kap cso ló dik. Eh hez tár sít -
va tet te fel a kér dést: va jon mi
utá na me gyünk-e az el tűnt,
hosszabb ide je hi ány zó gyer -
me kek nek?
FrenyóV.László elő adá sa a

csa lád ról in kább szo cio ló gi ai
kö ze lí té sű volt. A pestúj he lyi
gyü le ke zet pres bi te re, a Szent
Ist ván Egye tem Ál lat or vos-
tu do má nyi Ka rá nak tan szék -
ve ze tő egye te mi ta ná ra friss
sta tisz ti kák kal szo mo rí tot ta a
hall ga tó sá got a vá lá sok ará -
nyá ról, majd – be hoz va a teo -
ló gi ai di men zi ót – az is te ni
csa lád mo dell tö ké le tes sé gé nek
hang sú lyo zá sá val biz ta tott. 

Ere den dő en az em ber is az
Úr há za né pé hez tar to zott,
ám en ge det len sé ge foly tán ki -
ta szít ta tott on nan. Is ten azon -
ban meg men té si prog ra mot
dol go zott ki ér te… A cél te hát
az is te ni csa lád ba va ló vissza -
ke rü lés vol na. En nek út ja a
sze re tet, me lyet Frenyó a lele-
ményes jel ző vel il le tett. 

Családiösszhangzattan

b Autó-ésbuszkonvojtámadtamegmájus19-énaVölgy-
ségfővárosát.Jószerévelmégkisemnyitottákszemüket
ahelybéliek,mikorramárszinteelárasztottákvároská-
jukataszélrózsamindenirányábólérkezettevangéliku-
sok. A Déli Evangélikus Egyházkerületben – immár
harmadszor – a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziumadottotthontamisszióinapnak.Akülde-
téssikere–testvéregyháziaskifejezésselélve–eleveel
voltrendelve:mesebelihelyszín(akollégiumudvaránja-
pánkertkistóval,fahíddal,virágokkal),hozzánapsütés
ésprofiszervezés.Anagyszínpadazatlétikaicsarnok-
bankapotthelyet.Annakellenére,hogyezMagyarország
másodiklegnagyobbatlétikaicsarnoka,bizonyvoltak,
akikállnikényszerültek.

Az ér ke ző ket a re giszt rá ci ó nál
va ló sor ban ál lás köz ben a la jos -
ko má ro mi fú vós ze ne kar szó ra -
koz tat ta, így a nap jó kedv vel in -
dult, és ezt a to váb bi prog ra mok
csak fo koz ták. A ta ta bá nyai
gyü le ke zet tag jai ha tal mas lel -
ke se dés sel és rend kí vü li szer ve -
zett ség gel fo gad ták és se gí tet ték
a ven dé ge ket. A „sár ga úton”, a
ki he lye zett út jel ző nyi la kat kö -
vet ve min den ki si ke re sen el iga -
zod ha tott a nap két hely szí ne, a
sport csar nok és a Bár dos Lász -
ló Gim ná zi um kö zött.

„Annyi ra jó, hogy ilyen so -
kan együtt le he tünk” – fo gal -
maz ta meg so kak ér zé sét az
egyik részt ve vő hölgy. Hi -
szen a misszi ói nap az idén an -
nak az össze tar to zás nak a
meg ta pasz ta lá sá ról szólt, hogy
va la mennyi en Is ten csa lád já -
nak tag jai le he tünk.

Az „evan gé li kus csa lád” jel -
lem ző i ről be szélt Ef 5,1–2 alap -
ján tar tott nyi tó áhí ta tá ban
Szemerei János püs pök. „Az
evan gé li kus ha lacs kák szem -
ben úsz nak az ár ral, mert a
for rás fe lé úsz nak. A for rást

ke re sik, és ar ra hív nak má so -
kat is” – mond ta. Majd hoz zá -
tet te: az ár ral szem ben úszó
ha lak ként meg erő söd he tünk,
mert a for rás ból, Jé zus Krisz -
tus ból me rít he tünk erőt.

A dél előtt to váb bi ré szé -
ben MesterházyBalázs, a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé -
li kus (Lí ce um) Gim ná zi um
is ko la lel ké sze LeventePéterrel
és DöbrenteyIldikóval be szél -
ge tett. A há zas pár a prog -
ram nak a Lelki-derű-gyakor-
lat cí met ad ta. Sza va ik ban a
hu mor és a mély ség együtt
volt je len. Hi te le sen és meg -
ren dí tő en őszin tén val lot tak
gye rmek ko ruk ról, egy más ra
ta lá lá suk ról, csa lá di tra gé di á -
ik ról és bol dog sá guk ról.

Ezek után a nap a Bár dos
Lász ló Gim ná zi um ban foly ta -
tó dott. Az in téz mény pár hu za -
mo san adott he lyet a te ma ti kus
be szél ge tő cso por tok nak és az
ebéd tur nu sok nak.

A je len lé vők lel kész és la i -
kus cso port ve ze tők se gít sé -
gé vel be szél het ték meg nagy -
ma ma ként, nagy pa pa ként,
szü lő ként, gyer mek ként, egye -
dül ál ló ként vagy ép pen pres -
bi ter ként, gyü le ke ze ti tiszt -
ség vi se lő ként szer zett po zi -
tív és ne ga tív ta pasz ta la ta i kat,
gond ja i kat és örö me i ket. Aki -
nek pe dig ép pen sem az egyik
cso port ban, sem az ebéd lő ben
nem ju tott hely, az az au lá ban
megterített „sü te mé nyek asz -
ta lá nál” me rít he tett erőt, és is -
mer ked he tett má sok kal. 

Istenhalacskái

b ANyugati(Dunántúli)EvangélikusEgyházkerületmisszi-
óinapjánTatabányavárosisportcsarnokateltmegevangé-
likusokkal.Amájus19-italálkozóramintegykilencszázan
zarándokoltakelarégiókülönbözőrészeiből.Arésztvevők
többségétpresbiterekésgyülekezetitisztségviselőkadták.

»jÓL vigyázz AtoK teh át, ho gyAn éLteK!« (ef 5,15)

Küldetésünk
Istencsaládjában

Kerületimisszióinap

DéLen n y ugAton é Sz AKon

f Folytatása4.oldalonf Folytatása4.oldalon

Az idei misszi ói nap észa kon
több te kin tet ben más volt, mint
az elő zők. A szer ve zők – Blat-
niczky János Dániel ke rü leti
misszi ói lel kész, BenceImre es -
pe res, LabossaPéterér di lel kész,
il let ve a ke rü let püs pö ki hi va ta -
la – szán dé kán túl a hely szín is
meg ha tá roz ta a prog ra mo kat. 

Az egész na pos gyer mek- és
if jú sá gi fog lal ko zá sok a szo -
kott nál is szer ve zet tebb for má -
ban zaj lot tak a sport csar nok
mel lett fel ál lí tott sát rak ban.
A Va sár na pi Is ko lai Szö vet ség
(VISZ) mun ka tár sai Kor né li -
usz tör té ne te alap ján be szél -
get tek az Is ten csa lád já hoz
va ló tar to zás ról az óvo dás és
is ko lás kor osz tállyal. A ke -
len föl di gyü le ke zet gyer mek -
mun ká sai a dél utá ni órák ban
ve tél ke dő ket, a bu da vá ri gyü -
le ke zet hit ta ná rai pe dig kéz -

mű ves-fog lal ko zá so kat kí nál -
tak ki csik nek-na gyok nak. 

A leg ki seb bek egész nap az
al kal mi ját szó té ren fá raszt hat -
ták ma gu kat és az ér di gyü le -
ke zet „bé bi szit te re it”. Aki pe dig
el csa var gott a „gyer me kö ve zet -
ből”, az a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ál tal az Or szá -
gos Men tő szol gá lat szá má ra
vá sá rolt, Lu ther-ró zsás men tő -
au tó ba, il let ve a sze mély ze té be
bot lott, akik – há la Is ten nek –
szak mai szem pont ból mind a
né gyen unat koz tak. Jó vol tuk -
ból vi szont so kan szemügyre
ve het ték egy há zunk „men tő-
ak ci ó já nak” ered mé nyét.

Mi köz ben a kin ti – egy re
for róbb – le ve gőn ek kép pen
foly tak az ese mé nyek, a sport -
csar nok ban rend ben zaj lott a
„na gyok nak” szó ló prog ram
Küldetésünk Isten családjá-
ban cím mel.

A Zá ke us Mé dia cent rum
mun ka tár sa, GyőriAndrásTi-
móteus jó vol tá ból ki ve tí tőn is
kö vet he tő szín pa di ese mé nyek
so rát IttzésIstvánnyu gal ma zott
ér di lel kész evan gé li zá ci ó ja nyi -
tot ta. Ef 5,1–2 alap ján Isten
szeretettgyermekei–Azegyház
mint család cím mel szólt a
csar nok ban össze gyűlt, több
mint fél ez res hall ga tó ság hoz. 

Egymásrahangolva

b AzÉszakiEgyházkerületmisszióinapjaidénmájus19-
énazegyházkerületdélnyugaticsücskébenkapotthelyet:
azérdiegyházközségheztartozóSzázhalombattán.Ati-
zennyolcezreslakosúvárossportcsarnokábaazegyház-
kerület gyülekezeteinek feléből érkeztek evangéliku-
sok,mégalegtávolabbfekvőKölcsérőlis,háromszázki-
lométerről.LegtöbbenazÉszak-PestMegyei,legkeveseb-
benaBorsod-HevesiEgyházmegyébőlérkeztek.ABudai
Egyházmegye–amelyelsőízbenadottotthontkerületi
misszióinapnak–résztvevőinekszámátahelyi,érdigyü-
lekezetnépesésaszervezésben,azelőkészítésbenislel-
kesenrésztvevőcsapatavitteszázfölé.

f Folytatásaz5.oldalon

b EbbenazesztendőbenaMagyarországiEvangélikusEgyház(MEE)mind-
háromkerületeDunántúlihelyszínenrendeztemegmisszióinapját.Adéli
evangélikusokBonyhádra,anyugatiakTatabányára,azészakiakpedigSzáz-
halombattárasereglettekmájus19-én.Egyházunklegnagyobbévenkén-
tirendezvényelényegébenbelmisszióialkalom,amelyen–többségükben
–azegyházkerületekheztartozógyülekezetek„keménymagját”képező
tagok(főkéntpresbiterekésmástisztségviselők)vesznekrészt.Elsősor-
bantehátnekikszóltazideimisszióinapközöstémacíme:„Küldetésünk
Istencsaládjában”.Azalábbiakbanamagyarországievangélikusok–nem
isolyanszűk–kerületicsaládiköreibőlérkezetttudósításokatközöljük.
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Ez a faj ta le le mé nyes ség az
egész na pot vé gig kí sér te
Bony há don: a gyors és ha té -
kony bab gu lyás-por ci ó zás tól
a dél utá ni – szó sze rint – szí -
nes prog ra mo kig. A hosszabb
be szé dek után min dig va la mi -
fé le fel ol dó ze nei prog ram kö -
vet ke zett, így fúj ták el nó tá ju -
kat a kis kő rö si fú vó sok, s
nyom ták el a per se lye ző pénz -
csör gést a De ák té ri gim ná zi -
um hang sze re sei, éne ke sei. A
ze nei be té tek ugyan ak kor kö -
zös ség-, il let ve csa lád épí tő
funk ci ót is be töl töt tek. 

Egy csa lád hoz szo ro san
hoz zá tar toz nak a gyer me kek
is, így a szer ve zők ezen a szom -
ba ton a fel nőtt prog ra mok kal
pár hu za mo san szí nes és vál to -
za tos fog lal ko zást kí nál tak szá -
muk ra. A nap üde szín folt ja
volt, ami kor a dél előt ti bib li ai
fog lal ko zás vé gén egy Is ten
fegy ver ze té be öl tö zött ka to na
a szín pad elé ve zet te a több
mint het ven gyer me ket.

A kö zö sen el mon dott asz -
ta li ál dás után „sze rény aga pé”
he lyett la ko ma kö vet ke zett.
Az em ber ele in te hi tet len ke -
dett ma gá ban: le he tet len, hogy
több mint ezer éhes száj jól lak -
jon! A le ve ses kon dé rok és a
po gá csás tá lak azon ban ki -
apad ha tat lan nak tűn tek. Az -
tán a for ga tag ban egy más mel -
lé so dort test vé rek a me leg
étel től ki pi rul va kér dez get ték
szom széd ju kat, ki hon nan jött,
hogy tet szik a prog ram…

Ebéd után a me ző be ré nyi
fú vó sok kí sér ték az evan gé li -
kus him nuszt, me lyet kö zö sen
zen gett az egész sport csar -
nok. Ez zel a ke rü le ti dí jak ha -
gyo má nyos át adá sá hoz meg -
te rem tő dött az ün ne pé lyes
lég kör. Mint ar ról ol va só ink a
ke rü let – la punk múlt he ti
szá má ban meg je lent – mel lék -
le té ből már ér te sül het tek, az
év lel ké szé ül a me ző be ré nyi
LázárnéSkorkaKatalint vá -
lasz tot ták, az év pe da gó gu sa
pe dig a De ák Té ri Evan gé li kus

Gim ná zi um igaz ga tó ja, Kézdy
Edit lett. Az év di a kó nu sa,
FrickerAndrea ka posszek csői
sze re tet ott hon-ve ze tő „ha tá -
ro zott in téz mény ve ze tői uta -
sí tás sal” szó lí tot ta fel ál lás ra
se gí tő kol lé gá it a kö vet ke ző
sza vak kal: „Nél kü lük sem mi
nem len nék.” (Az év em be re -
i vel ké sőbb RadosnéLengyel
Anna ke rü le ti fel ügye lő mi ni -
in ter jút rög tön zött a nagy -
szín pa don.) 

A ke rü let hű ség ér mei mel -
lett az éven ként ki osz tott em -
lék pla ket tek sem ma rad tak
gaz dát la nul. Or dass-em lék -
pla ket tel RibárJános oros há -
zi es pe res, Pró nay-em lék pla -
ket tel a bu da pes ti dr. Gálos
Miklós és a szek szár di dr.Né-
methPál tér he tett ha za. 

Ezen az al kal mon hir det ték
ki a Dé li Egy ház ke rü let ál tal
ki írt Azévigehirdetése pá lyá -

zat ered mé nyét is: a má so dik
és a har ma dik he lye zé sért já -
ró ju tal mat Németh Zoltán
pé csi, il let ve GyőriJánosSá-
muel pest er zsé be ti lel kész ve -
het te át (a bí rá ló bi zott ság az
el ső dí jat nem ad ta ki).

Nem csak a je les sze mé lyi -
sé gek bi zo nyul tak út mu ta tó -
nak a nap fo lya mán – a gyü -
le ke ze tet szí nes irány jel zők
ve zet ték az éden sze rű (ez, ké -
rem, nem túl zás!) is ko la ker ten
ke resz tül a dél utá ni prog ra -
mok hely szí ne i re.

A dél utá ni kis cso por tos
fog lal ko zá sok (szám sze rint
ti zen ket tő!) „desszert” gya -

nánt szol gál tak. A cso por tok
meg kü lön böz te té sé re szín -
szim bo li kát hasz nál tak a szer -
ve zők (a női kör pél dá ul a
ró zsa színt kap ta). Ezek a csa -
lá di as együtt lé tek al kal mat
ad tak a kö zön ség tag ja i nak is
a meg nyi lat ko zás ra. A ti zen -
két szek ció kö zött akadt ki fe -
je zet ten be szél ge tős cso port
is, amely ben pél dá ul a pár kap -
cso la ti trau má val küz dők te -
het ték le ter he i ket. De volt
sze mi ná ri um jel le gű fog lal ko -
zás is – pél dá ul a „na rancs sár -
ga cso port” in kább is me ret ter -
jesz tő prog ram ja, amely nek
té má ját a Wyc lif fe Bib lia for -
dí tók Egye sü le té nek szol gá la -
ta ad ta. 

A szür ke szín nel jel zett
fér fi cso port egyik fér fi as részt -
ve vő jét kér dez tem, mi a konk -
lú zi ó ja fér fi köz pon tú be szél -
ge té sük nek. „Erős nek kell len -

nünk, raj tunk nyug szik min -
den!” – hang zott a vá lasz nagy
ko mo lyan, mély ba ri ton hang -
fek vés ben. 

A nagy szín pa don eköz ben
össz mű vé sze ti fesz ti vál vet te
kez de tét: a bony há di Gabriel
együt tes da la i nak be fo ga dá sát
egy ba let tos lány könnyű tán -
ca tet te tel je seb bé. A szek -
ció be szél ge té sek ről vissza té rő
gyü le ke ze tet a he lyi Zelke
tánc együt tes jó vol tá ból már
né pi es vir tus fo gad ta, majd
egy hu mor ral át szőtt bib li kus
báb já té kot lát ha tott a kö zön -
ség a ten ge li ci Szivárvány báb -
cso port elő adá sá ban.

Az idei meg le pe tés aján dé -
kot a tót kom ló si gyü le ke zet
asszony kö re „sü töt te ki”: a
több mint ezer részt ve vő
mind egyi ke egy ház ala kú mé -
zes ka lá csot vi he tett ma gá val
Bony hád ról. (Er re a mé zes ka -
lács ház ra ala poz ta zá ró áhí ta -
tát SzabónéMátraiMarianna
püs pök he lyet tes.) 

A sok szí nű prog ram el le né -
re iga zi össz hang za tot si ke rült
meg ál mod ni uk és meg va ló sí -
ta ni uk a dé li evan gé li ku sok -
nak! A ko i nó nia, a kö zös ség
Krisz tus ban, mely ről Frenyó V.
Lász ló be szélt, il let ve az „oi ku -
me né”, ame lyet Ara di György
em le ge tett, úgy tű nik, má jus
19-én meg ada tott a bony há di
ke rü le ti misszi ói na pon. 

g Ki nyik Ani ta

A sok fé le fi nom sá got a gyü -
le ke ze tek asszo nyai hoz ták,
ez zel egy faj ta sze re tet ven -
dég ség gé is vál toz tat va a ta lál -
ko zót.

A részt ve vők kö rül be lül
tíz szá za lé kát ki te vő gye rek -
se reg szá má ra egész dél előtt
kü lön fog lal ko zá sok zaj lot -
tak. Já té kok, bar ká cso lás és
arc fes tés is vár ta a kis ven dé -
ge ket a ba kony cser nyei evan -
gé li kus óvo da pe da gó gu sai
jó vol tá ból. A dél után pe dig
ki fe je zet ten ne kik szó ló prog -
ram mal in dult: Le ven te Pé -
ter tar tott kacagókoncertet a
gim ná zi um tor na ter mé ben.
Az in ter ak tív elő adás so rán
azon ban nem csak a gye re -
kek, ha nem a fel nőt tek aj kán
is új ra és új ra fel hang zott a
ne ve tés.

A vi dám ság pil la na tai után
ko mo lyabb té ma kö vet ke zett.
A sport csar nok ba vissza tér ve
ke rült sor az egy ház ke rü let
ak tu á lis ügye i ről szó ló tá jé koz -
ta tó ra. En nek ke re té ben Sze -
me rei Já nos püs pök Pró nay-
pla ket tet nyúj tott át Szabó
György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő nek, meg kö szön ve e
tiszt sé gé ben vég zett hű sé ges
szol gá la tát, majd RátzAndrás,
a je lö lő- és sza va zat szám lá ló
bi zott ság el nö ke be szélt a fo -
lya mat ban lé vő ke rü le ti fel -
ügye lő-vá lasz tás ról. 

A misszi ói nap so rán
ugyan is a ke rü let rend kí vüli
köz gyű lést is tar tott, ame -
lyen a ta gok el fo gad ták a je -
löl tek lis tá ját. Így – az idő ke -
re tet VerasztóJános ke rü leti
misszi ói lel kész se gít sé gé vel
szi go rú an be tart va – a je len -
lé vők előtt mu tat koz ha tott
be a ke rü let mind há rom fel -
ügye lő je lölt je: KissnéKárász
Rózsa je len le gi ke rü le ti má -
sod fel ügye lő, Mészáros Ta-
más, a Fej ér-Ko má ro mi Egy -
ház me gye fel ügye lő je és Végh
Szabolcs, a ba la ton szár szói
evan gé li kus kon fe ren cia-köz -
pont ve ze tő je.

Zá ró áhí ta tá ban Szeverényi
János or szá gos misszi ói lel -
kész szin tén az Efezusileve-
let vet te ala pul. Vi lá gun kat az
üt kö zés fe lé ha la dó Ti ta nic -
hoz ha son lí tot ta, amely a
pusz tu lás ba ro han. A ki ke rül -
he tet len vég el len nem te he -
tünk sem mit; az még is fon -
tos, ho gyan vi sel ke dünk a
ha jón – hang sú lyoz ta. A sze -
mé lyes éle tünk ben, csa lá -
dunk ban meg élt prob lé má -
kat, ne héz sé ge ket lát va is
bíz ha tunk ab ban, hogy Is ten
hű sé ges sze re te te meg tart
min ket.

A na pot a BolykiBrothers
együt tes acappella kon cert -
je zár ta. A dzsessz- és gos pel -
dal la mok kö zött a bi zony -
ság té tel sza vai hang zot tak el.
A bap tis ta mű vé szek nek vé -
gül a né ző ket is si ke rült meg -
éne kel tet ni ük. 

A zá ró ál dás el hang zá sa után
a du nán tú li gyü le ke ze tek tag -
jai – Is ten evan gé li kus ha lacs -
kái – mo soly gó arc cal in dul tak
út nak, szí vük ben ma guk kal
hor doz va az egy csa lád hoz va -
ló tar to zás él mé nyét.

g Adá mi Má ria

f Folytatása3.oldalról
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Kerületimisszióinap

A kis cso por tos be szél ge té sek után meg kí sé relt köz vé le mény -
ku ta tást ne he zí tet te az ál ta lá nos elé ge dett ség, akár kit fag -
ga tott ugyan is az em ber, csak jót hall ha tott, meg se for dult
a kér de zett fe jé ben, hogy egy má sik cso port tal job ban jár -
ha tott vol na, su gár zó arc cal sa ját cso port ját s an nak prog -
ram ját di csér te: „Ez a Wyc lif fe de ér de kes volt!”, „Ezek a gye -
re kek mi lyen te het sé ge sek!” – így a kró ni kás kény te len volt
más „mé rő esz közt” be vet ni. 

A nap fo lya mán a leg na gyobb tap sot ki vál tó ze nei elő adás
két ség kí vül a bé kés csa bai Szente csa lád Évi ne vű le á nyá nak
Adzsungelkönyvéből éne kelt, Beszélaszél cí mű da la volt.
A Családiösszhangzattan el ne ve zé sű prog ram pont Szen -
téi, az az fő sze rep lői mind meg szó lal tak (igaz, az egyik
test vér, Vajk a Ma dách Szín ház szín pa dá ról, ki ve tí tő ről), és
lu the rá nus el hi va tott sá guk ról be szél tek – Áron pél dá ul
hit tu do má nyi egye te münk má sod éves hall ga tó ja. Szen té ék
pél dá ján ke resz tül lát hat ta a kö zön ség, hogy az erős csa lá -
di kö te lék, a val lá sos ne ve lés mi ként se gít he ti a fi a ta lo kat a
kö lön bö ző pá lyá kon te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ban.

A misszi ói nap részt ve vői kö zött vég zett „köz vé le mény-ku -
ta tás” alap ján a leg tar tal ma sabb prog ram DöbrenteyIldikó és
LeventePéterEf 6,1–4 alap ján tar tott lelki-derű-gyakorlata volt.
Az em be ri, csa lá di élet mély sé ge it és csú csa it meg já ró be szél -
ge tést ne héz össze fog lal ni. Né hány idé zet íze lí tő ül:

„Az én éle te met ki nyi tot ta, át szel lőz te, meg újí tot ta ez a
csa lá di öku me né… Én ti tő le tek, evan gé li ku sok tól ta nul tam
meg sza ba don imád koz ni.” (D. I.)

„A kis tü zek, a kis gyü le ke ze tek és a kis nagy ma mák, nagy -
pa pák tart ják meg az egész or szá got.” (L. P.)

„Hogy ér tel me zem ma a ne gye dik pa ran cso la tot? Fel té tel
nél kül sze resd apá dat és anyá dat, ugyan ak kor a tisz te le te det,
vagyis az el is me rő sze re te te det ki kell, hogy ér de mel jék; fel -
té tel nél kül sze resd gyer me ke i det, ugyan ak kor a tisz te le te det,
vagyis az el is me rő sze re te te det ki kell, hogy vív ják.” (L. P.)

„A gye rek nem üres kéz zel jön a vi lág ba. Sok min dent hoz
ma gá val, de nem tud ja egye dül ki bon ta ni. Azért van a szü -
lő, hogy ezt a cso ma got se gít sen ki bon ta ni.” (D. I.)

„Az élet egyik leg na gyobb pil la na ta, ami kor az em ber rá -
döb ben, hogy kül de té se van.” (D. I.)

g Lejegyezte: Adá mi Má ria

DéLen n y ugAton

A Ma gyar or szá gi evangélikus egy ház
püspöki ta ná csá nak nyi lat ko za ta a mű vi

terhes ség meg sza kí tás ké mi ai al ter na tí vá já ról
Ha tá lyos tör vé nye ink a nem kí vánt ter hes ség or vo si kö rül -
mé nyek kö zöt ti meg sza kí tá sá ra – sú lyos vál ság hely zet
ese tén vagy or vo si in dok alap ján – le he tő sé get ad nak. Az
úgy ne ve zett abor tusz tab let ta al kal ma zá sa a mű vi abor tusz
se bé sze ti meg va ló sí tá sá nak ké mi ai al ter na tí vá ja. E le he tő -
ség azon ban nem vál toz tat sem az abor tusz jo gi sza bá lyo -
zá sán, sem teo ló gi ai vagy eti kai meg íté lé sén. 

A tab let ta ma gyar or szá gi törzs köny ve zé se meg tör tént,
bár for gal ma zá sát a kor mány nem kí ván ja le he tő vé ten ni.
Eset le ges ké sőb bi be ve ze té sé vel kap cso lat ban az aláb bi ak -
ra hív juk fel a fi gyel met. 

Míg a leg gyak rab ban al kal ma zott vá ku u mos mód szer a vá -
ran dós ság 14. he té ig al kal maz ha tó, az abor tusz tab let tát – ha -
tás me cha niz mu sa mi att – csak a vá ran dós ság 7. he té ig le het
al kal maz ni. Az abor tusz tab let ta al kal ma zá sá nak idő be li kor -
lát ja ezért egy faj ta kény szert je lent het azon nők szá má ra, akik
még bi zony ta la nok vá ran dós sá guk meg sza kí tá sát il le tő en. Más -
fe lől – szem ben a se bé sze ti be avat ko zás sal – a mag zat ké mi -
ai el haj tá sa több na pig is el tart hat, ami lé lek ta ni lag egy ál ta lán
nem te szi könnyeb bé a meg ho zott dön tés fel dol go zá sát. 

Fon tos nak tart juk, hogy vá ran dós sá guk ide jén a nők mi nél
több szo ci á lis és lel ki se gít sé get kap ja nak, kü lö nö sen ak kor, ha
a gyer mek vál la lás mel let ti dön tés ne héz sé get je lent szá muk -
ra. Lé nye ges, hogy a vá ran dós nő is mer je azo kat a se gít ség -
for rá so kat, ame lyek mag za ta meg tar tá sa, il let ve vá ran dós sá -
gá nak eset le ges meg sza kí tá sa ide jén is ren del ke zé sé re áll nak. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház az or vo si lag in do ko -
lat lan abor tusz el len van, mert hi tünk sze rint az élet a te rem -
tő Is ten aján dé ka, amely nek meg tar tá sá ért mind annyi an fe -
le lős ség gel tar to zunk. Egy há zunk ugyan ak kor a vál ság hely -
zet be ke rült nők irán ti fe le lős sé gét is ko mo lyan ve szi, ezért
lel ki pász to ri oda fi gye lés sel min den kor kész mel let tük áll ni.
Bu da pest/Győr, 2012. má jus 22.

g Gáncs Pé ter elnök-püspök,
dr. Fa bi ny Ta más és Sze me rei Já nos püspökök

ÖsszhangzattanSzentéékkel

AzévdíjazottjaivalLengyelAnnabeszélget

Baptistatestvéreink,aBolykiBrothers
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„Ha vissza te kin tünk az el múlt idő -
szak ra, elő ször elő ke rült az or szá gos
egy ház bu da pes ti épü le té nek pin cé -
jé ből az el ve szett nek hitt ko ro nás to -
rony dísz – kezd te kö szön té sét múlt
va sár nap a sár szent lő rin ci gyü le ke -
zet fel ügye lő je. – Az tán új pa ró kia
épült. Év ről év re új köny vek je len tek
meg a gyü le ke zet múlt já ról és je le -
né ről. Si ke rült a temp lo mot re no vál -
ni. Most pe dig itt áll nak az ol tár előtt
öten, akik el vé gez ték a pi lis csa bai
mun ka társ kép ző
tan fo lya mot, s ki -
bo csát juk őket szol -
gá lat vég zé sé re. Mi
más tölt het né be a
szí vün ket, mint há -
la és ma gasz ta lás Is -
ten meg nem ér de -
melt, min den kép -
ze le tet fe lül ha la dó
aján dé ka i ért?”

Az öt ki bo csá tott
mun ka társ kö zül
né gyen ci gá nyok.
Mind az öten fel -
aján lot ták se gít sé -
gü ket a gyü le ke zet
egé szé nek, idő sö -
dő, be teg, se gít ség -
re szo ru ló gyü le ke -
ze ti ta gok nak. 

A múlt va sár na pi ige hir de tés
alap igé je a je ru zsá le mi di a kó nu -
sok ki bo csá tá sa volt. Az el ső gyü le -
ke zet ben azért kel let tek se gí tők,
mert so kan csat la koz tak hoz zá,
meg so ka so dott a krisz tust kö ve -
tők szá ma. Mi azért imád ko zunk,
hogy a se gí tők mun ká ja ál tal is sza -
po rod jon a gyü le ke zet, és bí zunk
ben ne, hogy így lesz.

Je ru zsá lem ben a hé be rül és gö rö -
gül be szé lő zsi dók kö zött fe szült ség
tá madt. A nyel vi-kul tu rá lis kü lönb -
sé gek könnyen fe szült sé gek for rá sai
le het nek. A mi gyü le ke ze tünk ben
ma gya rok és ci gá nyok él nek együtt.
Ad ja Is ten, hogy min dig si ke rül jön a
Szent lé lek től ka pott böl cses ség gel
és sze re tet tel egyet ér tést és bé kes sé -
get te rem te ni a más-más kul tú rá jú,
kü lön fé le szo ká sok kal, ér ték rend del
bí ró cso por tok, sze mé lyek kö zött! 

Az apos to lok ta ná csá ra Je ru zsá lem -
ben a gö rög nyel vű ek kö zül vá lasz tot -
tak di a kó nu so kat. Eb ben ki fe je ző -
dött az is, hogy a ke resz tény gyü le ke -
zet ben nin cse nek elő jo gok, ős la ko sok,
be ván dor lók, jött men tek; nin cse nek
gaz da gok, sze gé nyek, ta nul tak, ta -
nu lat la nok; nincs sze mély vá lo ga tás,
egy aránt ér té ke sek va gyunk Is ten
sze mé ben és eb ből kö vet ke ző en egy -
más szá má ra is. Mi lyen jó, hogy a

most vég zett mun ka tár sak ki bo csá tá -
sa, szol gá lat ra va ló kész sé ge is bi zony -
sá ga an nak, hogy a mi gyü le ke ze tünk -
ben sin cse nek szár ma zá si, kul tu rá lis
ha tá rok, egyek va gyunk Krisz tus ban!
Gábor és Mari már évek óta se -

gí te nek a ta no dá ban, sze gény, el -
esett, sok hát ránnyal küsz kö dő ci -
gány  gye re ke ket ok tat nak, ne vel nek.
Sze re tik ezt a mun kát, há lá sak a le -
he tő sé gért. Jóska a te me tőt és a temp -
lom ker tet tart ja rend ben. Jól ér zi ma -

gát a ke resz tény kö -
zös ség ben, min den
mun kát szí ve sen el -
vál lal. Szilvi a gyü le -
ke zet pénz tá ro sa, a
ren dez vé nyek szer -
ve zé sé nek mo tor ja.
Annus szol gá lati te -
rü le te most kör vo na -
la zó dik: ima lánc kéz -
ben tar tá sa, ka rá cso -
nyi cso ma gok hoz
aján dék gyűj tés, idő -
sek is ten tisz te let re
ho zá sa stb.

A szolgálatba ál -
lí tott mun ka tár sak
fel ol vas ták az er re
az ün nep re vá lasz -
tott igé i ket, be szá -

mol tak ed di gi szol gá la tuk ról, meg -
osz tot ták a gyü le ke zet tel jö vő beli
ter ve i ket, s ál dás sal, imád ság gal in dul -
tak szol gá la tuk ra. El ső jó té te mé nyük
az a sze re tet ven dég ség volt, amellyel
a gyü le ke zet meg ven dé ge lé sé re ké szül -
tek az is ten tisz te let után.

Ígé re tes kez det, az Úr is ten ad jon
ál dott foly ta tást!

g Karl Já nos né 
Csep re gi Er zsé bet

»ti M A gA toK i S Mint éLő KÖ veK épüL je teK feL LeL K i h áz z á …«

HálaünnepSárszentlőrincen Bajor–magyaróvodai
találkozóSoltvadkerten

b Agyermekekszemélyiségfejlődésénektámogatásabibliaitörténe-
teksegítségével –ezvoltamottójaaközelmúltbanzajlottsoltvad-
kertiszakmaitalálkozónak.Atovábbképzésenmintegynegyven
óvónőésegy„óvóbácsi”vettrésztBajorországból,illetvehazánk
evangélikusóvodáinakképviseletében.

Túl a to vább kép zé sen a prog ram cél ja volt a fel ké szü lés is ar ra a nürn -
ber gi ta lál ko zó ra, ame lyet a ba jor–ma gyar egy há zi test vér kap cso lati
meg ál la po dás meg kö té sé nek hu sza dik év for du ló ja al kal má ból ez év
őszén ren dez nek. A ba jor or szá gi ese mé nyen ugyan is az óvo dai ne ve -
lés is fó kusz ba ke rül majd mint a két egy ház húsz éves múlt ra vissza -
te kin tő együtt mű kö dé sé nek egyik sze le te.

A négy na pos kon fe ren cia fő elő adói dr.VargaGyöngyi és Susanne
Menzke lel kész nők vol tak, de mód szer ta ni be mu ta tót tar tott a Dé li Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let ben az év lel ké szé nek vá lasz tott LázárnéSkor-
kaKatalin is. A részt ve vők in ter ak tív be szél ge té sek, va la mint a he lyi
óvó nők ál tal ve ze tett be mu ta tó cso port fog lal ko zá sok te vé keny ta núi
is le het tek.

A fő cél egy más mun ka mód sze re i nek meg is me ré se, a két óvo dai ne -
ve lé si rend szer kü lön bö ző sé ge i nek és ha son ló sá ga i nak meg ta lá lá sa, il -
let ve az őszi kö zös be mu ta tó al ka lom ra va ló fel ké szü lés volt. A részt -
ve vők nek azon ban a négy nap alatt ter mé sze te sen nem csu pán szak mai
prog ra mok ban le he tett ré szük: volt al ka lom a kö zös ség épí tés re, egy más
meg is me ré sé re is. A há zi gaz da solt vad kerti Evan gé li kus Egy há zi Óvo -
da szer ve zé sé ben lo vas ko csis ha tár já rá son, bor kós to lón és egyéb kö -
tet len prog ra mo kon ve het tek részt a je len lé vők a há zi asszony-óvo da -
ve ze tő LakatosnéHachboldÉva ka la u zo lá sá val. 

A kon fe ren cia lel ki táp lá lé kát – a kö zös reg ge li és es ti áhí ta tok al kal -
má val – a részt ve vő lel ké szek szol gál tat ták. 

A né met és ma gyar nyel ven folyt al kal mon zök ke nő men te sen zaj -
lott a kap cso lat fel vé tel és az együtt gon dol ko dás, kö szön he tő en el ső -
sor ban RévészRita tol má cso lá sá nak – egy há zunk ok ta tá si és is ko lai
osz tá lyá nak mun ka tár sa egyéb ként a szak mai szer ve zés ből is orosz -
lán részt vál lalt. 

Az el ért ered mé nye ket re mény ség sze rint so kan lát hat ják és el len -
őriz he tik majd ősszel Nürn berg ben, egy-egy be mu ta tó foglal ko zás
al kal má val.

g – ho mo ki – 

A lel ké szi szol gá lat ba ál lá sát
meg elő ző en a száz ha lom bat tai
erő mű ben mű ve ze tő ként dol -
go zó lel kész az élet lé nye gé ről,
a sze re tet ről be szélt. 

Az em ber el ide ge ne dett Is -
ten től. Is ten te len sé ge em ber te -
len né tet te – ál la pí tot ta meg.
Aki pe dig nem kö ve ti Is ten
sze re tet pa ran csát, el ide ge ne -
dik em ber tár sá tól, és mind ön -
zőb bé vá lik. Is ten a sze re tet len -
sé get íté let alá vet te, de el küld -
te Fi át, hogy ál ta la éle tet nyer -
je nek azok, akik őt vá laszt ják.
Aki eb ben hisz és él, az ma gán -
éle ti és csa lá di konflik tu sa in is
úr rá le het – nem kell min dig a
mély sé gek ben jár nia. „A leg na -
gyobb kincs a sze re tet. Kérd
Atyá dat, hogy ad ja ne ked!” –
zár ta sza va it Itt zés Ist ván.

A dél előtt prog ram já nak má -
so dik ré szét SzarkaMiklós re -

for má tus lel kész, pár- és csa lád -
te ra pe u ta, kli ni kai lel ki gon do -
zó ve zet te fel Acsaládokvédel-
me,aválságokmegelőzéseéske-
zelése cí mű elő adá sá val. Az ezt
kö ve tő pó di um be szél ge tést dr.
FabinyTamás püs pök mo de -
rál ta. Be szél ge tő part ne re az
elő adón kí vül – a Reformációés
nők te ma ti kus év je gyé ben –
há rom, igen kü lön bö ző hát -
tér ből ér ke zett hölgy volt: Adá-
miMárta, nagy csa lád ban fel -
nőtt hit ok ta tó, BakondinéGa-
rádiZita több gyer me kes édes -
anya és FarkasEdit, a gö döl lői
Tes se dik Sá mu el Evan gé li kus
Sze re tet ott hon és Csa lá dok Át -
me ne ti Ott ho ná nak volt la kó -
ja, je len le gi mun ka tár sa. 

A re fe rá tum ban el hang zot -
ta kat gyak ran fel idé ző, őszin -
te, a kö zön sé get fe szült és
együtt ér ző fi gye lem re sar -
kal ló be szél ge tés al kal mas volt
ar ra, hogy min den kor osz -

tály nak se gít sé get nyújt son.
A püs pök sze mély re sza bott
kér dé sei a csa lád ban be töl -
tött kü lön bö ző sze re pek ből
fa ka dó ne héz sé gek re és ál dá -
sok ra kon cent rál tak. 

Az öt ne gyed órás ebéd idő
meg ad ta a le he tő sé get a vár va
várt vagy ép pen meg le pe tés -
sze rű ta lál ko zá sok ra. Aki nek
to vább ra is bent volt ked ve né -
ze lőd ni, szem ügy re ve het te a
VISZ, il let ve az egy ház me -
gyék be mu tat ko zó stand ja it.
Utób bi ak kö zül az Észak-Pest
me gyei bi zo nyult a leg lát vá -
nyo sabb nak. 

Eköz ben – mert a szük ség
és a jó zan ész így hoz ta – az
egy ház ke rü le ti köz gyű lé si ta -
gok rö vid ülés re gyűl tek össze,
ke zük ben ebéd jük kel, hogy
jó vá hagy ják az egy ház ke rü -
le ti fel ügye lői tiszt ség re je löl -
tek lis tá ját. Ugyan csak a szü -
net ben adó dott a leg jobb al ka -
lom a fel vi dé ki Hosszú szó ról
ér ke zett test vé rek és a mag ló -
di ak ta lál ko zá sá ra – a ke rü leti
misszi ói na pot hasz nál ták fel

ar ra, hogy meg be szél jék bon -
ta ko zó test vér gyü le ke ze ti kap -
cso la tuk to váb bi lé pé se it.

Ko ra dél után OberfrankPál
és Kéri Kitty szín mű vé szek
Szeretetnyelv cí mű, kö zel egy -
órás iro dal mi elő adá sa hang -
zott el. A fér fi és a nő pár be -
szé dé re épült elő adás a fél re -
ér tett sza vak ról, az egy más
mel lett va ló el be szé lés ről, a fi -
gye lem meg ta nu lá sá ról szólt.
Ró lunk és Is ten ről, aki meg ta -
nít ben nün ket sze ret ni. 

FábriGyörgy egye te mi do -
cens, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem rek tor he lyet te se,
egy há zunk stra té gi ai bi zott sá -
gá nak tag ja a ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok kö zött vég zett
szo cio ló gi ai fel mé rés ről szólt,
kü lö nö sen is ki emel ve, hogy a
ha zai lu the rá nus ság ra a csa lád
sze re te te a leg jel lem zőbb. 

Ez után a nyír te le ki Fi la del fia
gyü le ke zet négy nőtag ja tett
bi zony sá got ar ról, ho gyan emel -
te ki őket Is ten a leg na gyobb

em be ri mély sé gek ből, hogy
ma gá hoz ölel ve őket, bol dog
éle tet él hes se nek. Az el hang zot -
tak két ség kí vül min den kit rá -
han gol tak a zá róal ka lom ra.

Az együtt töl tött nyolc óra
szám ta lan pil la na tá ban új ra
meg ta pasz tal hat ták az egy be -
gyűl tek: öröm Is ten csa lád ja
tag já nak len ni. Mert ahol je len
van, ott a vá ra ko zá so kat is
meg szé gye ní tő mó don meg -
áld ja az em be ri igye ke ze tet. 

g Hor váth-He gyi Áron

f Folytatása3.oldalról

A nap leg meg hit tebb ré sze – aho gyan er ről töb ben nyi lat koz -
tak – a zá ró is ten tisz te let volt. Ta lán azért is, mert a sok szí -
nű prog ram ad ta im pul zu sok eb ben az órá ban kezd tek
egésszé össze áll ni. KeczkóSzilviabu da hegy vi dé ki lel kész – há -
rom gyer me kes édes anya – ige hir de té sé nek szív hez és lé lek -
hez szó ló sza vai; az úr va cso rá ra ké szül ve a gyó nás kor egy ként
fel ál ló so ka ság; a misszi ói nap előt ti utol só hé ten a prog ramba
il lesz tett, hu szon öt ta gú svéd StödeKyrkokör kó rus ze nei
alá fes té se; a pax al kal má val meg moz du ló gyü le ke zet mind
ab ban se gí tett, hogy a Krisz tus tól jö vő bé ke és az együ vé
tar to zás ér zé se le gyen úr rá a je len lé vő kön a sport csar nok
fa la in be lül fel épült, alkalmi temp lom ban.
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h i r d e t é s

teo ló gi ai pá lyá zat

A Fraternitás Lelkészegyesület, a Magyarországi
LutherSzövetség és az OrdassLajosAlapítvány teo -
ló gi ai pá lyá za tot hir det a lu the ri teo ló gia jobb meg -
is me ré se, va la mint OrdassLajosmár tírsorsú püs pök
élet mű vé nek tel je sebb fel tá rá sa cél já ból.

A pá lya mű cí me: Illúziókésrealitások–Apoli-
tikaiváltozásokteológiaiértékeléseOrdassLajosige-
hirdetéseibenésegyébírásaibanamásodikpüspök-
sége idején. A pá lyá zat ter je del me: 40–60 ol dal
(jegy ze tek nél kül, dup la sor tá vol ság gal).

A pá lyá zat jel igés. Kér jük a pá lyá zó kat, hogy
mun ká juk hoz mel lé kel je nek egy zárt bo rí té kot,
amely tar tal maz za a jel igét, a ne vü ket, cí mü ket és a
te le fon szá mu kat.

A pá lya mű ve ket 2012. szep tem ber 15-ig vár juk
két pél dány ban a Fra ter ni tás Lel kész egye sü let cí -
mé re: Evan gé li kus Lel ké szi Hi va tal, 8200 Veszp rém,
Kos suth u. 4.

Az el bí rá lás ter ve zett ha tár ide je: 2012. ok tó ber 31.
A leg jobb pá lya mun kák dí ja: I. he lye zett 100 000 Ft,

II. he lye zett 80 000 Ft, III. he lye zett 60 000 Ft.

h i r d e t é s

Má jus 8-án a vá ra ko zás tól fel fo ko zott
han gu lat ban ér ke zünk meg Be reg -
szász ba. El ső utunk az Eu ró pa-Ma gyar
Ház ba ve zet. A kár pát al jai ma gyar
mű vé szet és kul tú ra köz pont já ul szol -
gá ló in téz mény ben ZubánicsLászló
szí nes elő adást tart az Uk raj ná ban ma -
gyar nyel ven meg je le nő la pok ról, a ki -
sebb sé gi új ság írás hely ze té ről. A gye -
re kek ér dek lő dés sel la poz gat ják a he -
lyi ma gyar saj tó ter mé ke ket. 

A szer kesz tő sé gi lá to ga tás után
ide gen ve ze tőnk kel nagy sé tát teszünk
Be reg szász ban, meg ál lunk MikesKe-
lemen,Kölcsey és Petőfi em lék táb lá -
já nál, meg is mer ke dünk a vá ros ala -
pí tá sá nak le gen dá já val. 

A di á kok fi gyel me sen hall gat ják
ve ze tőn ket, hogy az tán más nap ve -
tél ke dő ke re té ben si ker rel ad ja nak
szá mot fris sen szer zett tu dá suk ról.
Ko ra es te Ba la zsé ron fog lal juk el a
szál lá sun kat, amely a Pogány csa lád
volt kas té lya, ma re for má tus kon fe -
ren cia-köz pont. A va cso ra után a
temp lom ban ta lál ko zunk a ba la zsé -
ri re for má tus gyü le ke zet ifi se i vel és
NagySzabolcs tisz te le tes sel. 

Kez det ben mind két di ák csa pat
meg il le tő dött, de ha ma ro san fel csen -
dül nek a mind annyi uk ál tal is mert
egy há zi da lok, és a gi tár szó val kí sért kö -
zös ének lés meg nyit ja a lel ke ket, old -
ja a kez de ti gát lá so kat. Rö vi de sen
olyan nyi tott ság gal és sze re tet tel be szél -
get nek a gye re kek, mint ha rég óta is -
mer nék egy mást, mint ha is ko la tár sak
len né nek: zá po roz nak a kér dé sek, s ki -
pi rult arc cal fi gyel nek a vá la szok ra. 

A bu da pes ti di á kok egy-egy köny -
vet aján dé koz nak ba la zsé ri tár sa ik nak.
Egy he lyi kis fiú olyan bol dog, hogy
min den ki vel alá írat ja fris sen ka pott
ol vas ni va ló ját. A kap cso lat itt nem
sza kad meg: a ba la zsé ri gye re kek kel
még két es tét töl te nek di ák ja ink.

* * *

A tu rul ma da ras Rá kó czi-em lék osz -
lo pot Ti sza új la kon ko szo rúz zuk meg

a má so dik na pon. In nen Nagy sző lős -
re, a Pe ré nyi-kas tély hoz in du lunk. A
kas tély park ban tett sé ta után Huszt
fe lé vesszük az utunk, ahol gya log
me gyünk fel a le gen dás vár rom hoz.
Fent cso dás múlt idé zés re ke rül sor:
az osz tály együtt sza val ja Köl csey
Huszt cí mű ver sét. 

„Olyan jó ér zés volt ott áll ni, ahol
Köl csey is járt, és ve le egy kis idő -
re össze kap cso lód ni” – idéz te fel egy
kis lány a Husz ton át él te ket. S ez zel
ki is mond ta ki rán du lá sunk leg -
főbb cél ját és mo tí vu mát: az össze -
kap cso ló dást. Össze kap cso lód ni az
el sza kí tott or szág ré szek kel, az ott
élt-járt ma gyar tör té nel mi és iro dal -
mi nagy sá gok kal, a ha tá ron tú li ma -
gyar fi a ta lok kal. 

Ha son ló prog ram ke re té ben ta valy
jár tak már a gye re kek Ri ma szom bat -
ban és Bát kán, így össze tud ják ha -
son lí ta ni, hogy mit je lent a ma gyar -
ság nak a ki sebb sé gi lét a Fel vi dé ken
és Kár pát al ján. Ez utób bi he lyen az
volt a be nyo má suk, hogy a ma gya rok
na gyon nyi tot tak, ked ve sek, és örül -
nek a ma gyar szó nak. Szo mo rú an ál -
la pí tot ták meg azon ban, hogy nagy
sze gény ség ben él nek. 

Má so dik na punk ve tél ke dő vel zá -
rul: a pes ti di á kok a ba la zsé ri gye re -
kek kel ki egé szült csa pa tok ban old ják
meg lel ke sen az ad dig lá tot tak ra és
hal lot tak ra vo nat ko zó fel ada to kat. 

* * *

Szin te vé gig a sza bad ban tölt jük a
har ma dik na pun kat, nem is akár mi -
lyen „dísz le tek” kö zött. El ső ál lo -
más ként Mun kács vá rá ban idő zünk,
fel fe dez zük szá mos zeg zu gát, ki ál lí -
tá son is mer ke dünk a tör té ne té vel. 

Mun ká csot el hagy va – út ban a Ve -
rec kei-há gó fe lé – meg ál lunk Szoly -
ván, a gu lág ra el hur colt ez rek em lék -
park já nál. A gye re kek né mán ol vas -
sák az oda ve szett ma gya rok ne ve it,
tud ják-ér tik, ami tör tént. Az em -
lék park ban ko szo rú zunk, Szózatot

ének lünk, és imád ko zunk az ál do za -
tok lel ké ért. Lá to ga tá sunk vé gén az
egyik kis di ák meg kon dít ja a park
ká pol ná já nak lé lek ha rang ját. 

Dél után már visz min ket fel az út
– „a kí gyó bő re” – a Ve rec kei-há gó -
ra. A lát vány cso da szép, a lel kek re
gya ko rolt ha tás erős. Az em lék mű
meg ko szo rú zá sa után hossza san idő -
zünk a he gyen, szív juk ma gunk ba a
hely va rá zsos han gu la tát. „Ez itt egy
vég te len tör té net kez de te.” „Büsz ke
va gyok ar ra, hogy ez va la ha az or szág
ré sze volt.” „Szí ve sen vissza jön nék ide
tú ráz ni is” – hall juk a gye re kek bol -
dog kom men tár ja it. 

* * *

Utol só na pun kon el lá to ga tunk a ba -
la zsé ri óvo dá ba, ahol di ák ja ink ru há -
kat és plüss ál la to kat aján dé koz nak a
kis gye re kek nek, majd ját sza nak is ve -
lük. Itt megint ta pint ha tó a sze re tet;
a gye re kek el ér zé ke nyül nek a ba la -
zséri ap ró sá gok tár sa sá gá ban. Meg -
ha tó lát ni, ahogy a leg na gyobb kó pék
is fi véri gyen géd ség gel éne kel nek,
mu to gat nak a meg szep pent csöpp -
sé gek nek. 

Vé gül a be reg szá szi Kos suth La jos
Kö zép is ko lá ba in du lunk, aho va
könyv cso ma go kat és egyé ni könyv -
aján dé ko kat vi szünk. Az is mer ke dés
után fel ke re ke dik a két di ák csa pat, és
a kö ze li sport pá lyán nagy lel ke se dés -
sel ját sza nak fo ci- és ké zi lab da -
meccset. Dél idő ben el bú csú zunk
be reg szá szi ven dég lá tó ink tól: in dul -
nunk kell vissza, Bu da pest re.

A Beth len Gá bor Alap ke ze lő Zrt.-
nek be nyúj tott pá lyá zat, an nak meg -
va ló sí tá sa és utó éle te ke rek egé szet al -
kot: a gye re kek egy pro jekt na pon
meg hí vott ven dé gek se gít sé gé vel kap -
tak sok ré tű ké pet az úti cél ról. A
hely szí nen ön fe led ten és nyi tot tan
fo gad ták be az új él mé nye ket. Egy hét -
tel a meg ér ke zés után pe dig ké pek kel,
vi de ók kal tar kí tott, in for ma tív él -
mény be szá mo lót tar tot tak a gim ná -
zi um di ák ja i nak és ta ná ra i nak. 

A gye re kek ne vé ben is kö szö net il -
le ti TóthKatalin ta nár nőt, aki nem
kis mun ká val el ké szí tet te a nyer tes
pá lyá za tot, meg szer vez te és lan ka dat -
lan lel ke se dés sel „le ve zé nyel te” a
kár pát al jai uta zást. Ez a négy nap
meg ha tá ro zó él mény volt. Ezeket a
na pokat a gye re kek ma guk ban to -
vább vi szik, s ha el jön az ide je, to vább
is ad ják. 

g Mo nos to ri Ág nes

Határtalanulgazdagodva
ADeákTériEvangélikusGimnáziumdiákjainakkárpátaljaiutazása

b „NemaKárpátokontúlrólhozzukvissza,nemazoroszsztyeppékenszed-
jükösszeazosztályt!”–szabjamegatanárúrerélyesensperszevicce-
senaszámháborútérbelikereteit.Körülöttegyerekkuncogás.Ahely-
színaVereckei-hágó,ajókedvűgyerekekpedigaDeákTériEvangéli-
kusGimnáziumhetedikosztályostanulói,akikaHatártalanul! prog-
ramkeretébennégynapottölthettekelKárpátalján.Aprogramlénye-
ge,hogyamagyarországidiákokmegismerjékazelcsatoltterületektör-
ténelmét,földrajziéskulturáliskincseit,éshogytestközelbőllássák-érez-
zék,mitjelentkisebbségilétbenélni,határontúlimagyarnaklenni.
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Aszolyvaiemlékparkban

AVereckei-hágón

VetélkedőKárpátaljáról

F i z e s s e n  e l ő
l a p u n k r a !
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g D. Ke ve há zi Lász ló

„Nemtudokközösségnélkülikeresz-
tyénségetelképzelni”– val lot ta Zin -
zend orf. Mai„,el ide ge ne dett” vi lá -
gunk ban ér de mes er re is fel fi gyel ni.

* * *

„Mi u tán Eu ró pa kon ti nen tá lis ré szén
Lutherlá tá sai a ha lá lát kö ve tő év ti -
ze dek ben for mu lák ká me re ved tek, a
pi e tis ták (a ne vük ke gye se ket je -
lent) hoz ták el a szel le mi meg úju lás
kö vet ke ző hul lá mát. Ők új ra hang -
sú lyoz ni kezd ték a bib li ai új já szü le -
tés, a sze mé lyes hit és a ha té kony
misszió fon tos sá gát. 

A már a moz ga lom har ma dik ge -
ne rá ci ó já hoz tar to zó NikolausLud-
wigvonZinzendorfgróf be fo gad ta Eu -

ró pa pro tes táns val lá si ül dö zött je it. A
bir to kán me ne dé ket ke re ső cso por -
tok kö zött vol tak HuszJánosszel le -
mi örö kö sei, a mor va test vé rek is,
akik re 1727 au gusz tu sá ban le szállt a
Szent Szel lem. Rö vid del ké sőbb meg -
kezd tek egy ima lán cot, amely a nap
 hu szon négy órá já ban  száz éven át tar -
tott! A mor va test vé rek rend kí vüli ál -
do zat kész ség gel hir det ték az evan gé -
li u mot a vi lág tá vo li tá ja in is, és hi tük
köz vet le nül be fo lyá sol ta a me to diz -
mus ala pí tó já nak, JohnWesleyneka
gon dol ko dá sát is” – ol vas suk egy
éb re dés tör té nész tol lá ból.

A moz gal mat so kan az zal vá dol -
ták, hogy zárt és kis kö zös sé ge ket
ala pí ta nak, és eb ben van is igaz ság.
Csak hogy  ép pen azt kell meg lát -
nunk, hogy Zinzendorfésnépealap-
vetően nyitott és befogadó volt.

Ahogy a pro tes táns ül dö zöt te ket
be fo gad ta, az ma is ér ték, és péld át
mu tat. Ké sőbb misszi ói mun ká juk
árul ko dott nyi tott sá guk ról, és ez a
 kö vet ke ző olyan „örök ség”, amely  el -
gon dol ko dás ra kész tet.

* * *

Az eu ró pai éb re dés „har ma dik ge ne -
rá ci ó ja” él te m eg a herrn hu ti misszió
gyü möl csö ző  sza ka szát. Zin zend orf
ma ga  is a misszióel kö te le zett je volt.
1731-ben ta lál ko zott meg ke resz telt
esz ki mók kal és nyu gat-in di ai né ge -
rek kel. Ez le he tet t a  köz vet len él mé -
nye, de biz tos, hogy előt te is hal lott
a misszi ó ról, már Francke asz ta lá nál
is. A köz vet len ta lál ko zás a szó szo -
ros ér tel mé ben  meg in dí tot ta.

1733-ban ér kez tek herrn huti misz-
szi o ná ri u sok elő ször Grön land ra.
Tu do má sunk sze rint ez volt az el ső
pro tes táns misszió Eu ró pa te rü le tén.
Grön land után el ju tot tak a Vir gin-
szi ge tek re, Su ri name-ba, az afri ka i
Arany-part ra, Észak- és Dél-Ame ri -
ká ba is. Ki emel ke dő kép vi se lő jük
volt DavidZeisbergera de la vár in di -
á nok kö zött. 

„A mor va test vé rek nek eb ben az
idő szak ban több em bert si ke rült meg -
té rí te ni ök, min t a  ko ráb bi pro tes -
táns misszi ók nak együtt vé ve”– ír ta
egy misszió tör té nész.

En nél is lé nye ge sebb, hogy mi lyen
kö vet kez te té se ket von tak le a  mun ká -
juk ból. Stephen Neill A keresztyén
missziók története cí mű mű vé be n
(1974, 13.) így fog lal ja össze a má ig is
ér vé nyes, nagy misszi ói ta nul sá go kat:
•Egyházésiskolaa misszi ói mun ká -
ban is össze tar toz nak.
•A Bibliátmi nél előbb le kell for dí -
ta ni a misszi o nált nép nyel vé re.
•Az evan gé li um hir de té séhe z elen -
ged he tet len  nem csak a nép nyel vé -
nek, ha ne m a gondolkodásának a
meg ér té se  is.
•A misszió cél ja a személyesmegté-
rés,dön tés, élet vál to zás.
• Az új, meg szü le tett egy ház nak
pap sá gá val és ve ze té sé vel mi nél előbb
önállóvákell len nie.

Min den pont hoz hoz zá le het ne
fűz ni kon zek ven ci á kat. Ehe lyett
azon ban ol vas suk a kö vet ke ző mon -
da to kat: „Amisszionáriusokáltalá-
banaztamódszertkövették,hogyleg-
főképpenIstenegzisztenciájáról,tö-
kéletességérőlszóltak.Ezértőkelha-
tározták, hogy Krisztust,mégpedig

mintmegfeszítettetprédikálják;ezel-
érteahallgatókszívét,ésmeglepőha-
tástváltottki.”Vagy i s a herrn hu ti ak
mun ká já val az ad di gi „te o cent ri kus”
misszi ót fel vál tot ta a „krisz to cent ri -
kus” misszió. Ez az év ilyen szem -
pont ból a for du lat éve volt.

Ta lán el le het gon dol koz ni azon: iga -
zán van-e egy ház misszió nél kül?

* * *

„Ap ró ság nak” tű nik, de ta lán so kan is -
me rik az  ad ven ti, ka rá cso nyi „csil la got”,

ame lyet bi zony ne héz össze ál lí ta ni, de
a be le he lye zett vil lany kör té vel va ló ság -
gal ra gyog. Ez sem egy sze rű en „szép
szo kás”. Krisztust,a„tündöklőhajnal-
csillagot”hir de ti. Egy szer re em lé kez -
tet az ér ke ző, a meg szü le tett és a
vissza té rő Krisz tus ra. Bár mit gon do -
lunk is Zin zend orf ról, ta gad ha tat lan,
hogy Krisz tu sát sze re tő és hir de tő
em ber volt. Ér de me s ezt a gon do la tot
„fél re ten ni” és meg őriz ni a kö vet ke ző
 ad ven tig és nagy ün ne pün kig, ka rá cso -
nyig má jus ban is.

* * *

Vé gül már csak a na pi bib lia ol va só
Útmutatóraem lé kez te tek. 1728-ban
szü le tett meg a gon do lat. Egy  nap az
es ti  össze jö ve te len  Zin zend orf „igét
hú zott”, mel létet tek egy éne ket is, és
sze mé lye sen ad ták to vább ház ról
ház ra. 1731-ben je lent  meg  elő ször
nyom ta tás ban kis köny vecs ke ként,
na pi egy-egy igé vel és ének kel. 

Tu dom, ho gy ez  vi tat ha tó bib lia -
ol va sá si mód szer. Leg alább ilyen
nagy sze rű, ha va la ki ele jé től vé gig ol -
vas sa  a  Bib li át mond juk éven te. Még -

is  két száz nyolc van egy  éve ol vas sák
ma már így  vi lág szer te. „A herrn huti
misszió szol gá la ta, hogy  két száz -
nyolc van egy  éve ol vas sák en nek
alap ján a Bib li át a hit ben erő söd ve,
nö ve ked ve” – ol va som egy herrn huti
meg em lé ke zés ben.

* * *

Ez a né hány he ve nyé szett sor esz mél -
te tő em lé ke zés sze re tett vol na len ni.

Aszerzőnyugalmazottegyháztörténész

Zinzendorfgróföröksége
b Háromszáztizenkétévvelezelőtt,1700.május26-ánszületettasokatkri-
tizáltésdicsértgrófLudwigZinzendorf(megh.1760.május9.),azeu-
rópaipietizmusegyiknagyalakja.Életeisérdekesvolna:hogyanletta
grófból„püspök”,alutheránusegyházhozhajlóegyházánakvezetője.Em-
lékezésünkbenmostmégseazéletétidézzük,hanemgondolkozzunkel
azon,mithagyottőésgyülekezeteaminemzedékünkre!Miaz,amia
mainapigérvényesszolgálatából,gondolkodásábólésmunkájából?

Zin zend orf, Ni ko laus Lud wig Graf von
(1700, Drez da – 1760, Herrn hut): né met lu the -
rá nus teo ló gus, a pi e tis ta moz ga lom her ren huti
irány za tá nak ve ze tő alak ja. 1710-től Hal lé ban,
az A.H.Francke irá nyí tá sa alatt ál ló pi e tis ta is -
ko lá ban ta nult, majd pe dig jo got hall ga tott Wit -
ten berg egye te mén. 

1722-ben a bir to kán Her ren hut né ven ala pí -
tott pi e tis ta kö zös ség ben te le pí tet te le a ha zá -
juk ból el űzött Mor va Test vér kö zös ség tag ja i nak egy cso port ját, amely -
ből Ph.J.Spenerecclesiolainecclesia gon do la ta szel le mé ben öku me ni -
kus irá nyult sá gú ima- és élet kö zös sé get szer ve zett. 1734-től Zin zend orf
ma ga volt en nek a kö zös ség nek a lel ké sze, ké sőbb püs pö ke, és ezt az egy -
re na gyobb hír név re ju tó, de a lu the rá nus egy ház zal egy ség ben ma ra -
dó moz gal mat egé szen ha lá lá ig irá nyí tot ta. Kö ve tői kö zös éle té nek meg -
szer ve zé se kor nagy je len tő sé get tu laj do ní tott a ne ve lés nek, a li tur gi kus
és köz na pi együtt lét nek, de je len tős nek tar tot ta a más meg győ ző dé sen
lé vők kel, a kül vi lág gal szem be ni to le ran ci át is. 

Teo ló gi á já ban Zin zend orf Krisz tus fő sé gé nek gon do la tá ból és a hí vek
úr va cso rai asz tal kö zös sé gé ből in dult ki; el ve tet te a ra jon gás és a misz ti -
ka min den for má ját, a pi e tis ták ál tal kép vi selt meg szen te lő dés sel pe dig
Luther ke reszt teo ló gi á ját ál lí tot ta szem be, ame lyet a Krisz tus se be i ről és
vé ré ről ki dol go zott ér zü let teo ló gi á já val egé szí tett ki. A her ren hu ti kö zös -
ség lel ki sé ge, kü lö nö sen pe dig a bib li ás ne ve lés ről val lott el vei a fel vi lá -
go so dás és a ro man ti ka kor sza ká ban is meg ha tá ro zó je len tő sé gű min tá -
nak és mo dell nek bi zo nyul tak szin te az egész pro tes táns vi lág ban.

d Forrás:AzMTAFilozófiaiKutatóintézetének
akadémiai-filozófiainyitottegyeteme–teológiaszak–lexikon

Örök sé günk nek vall hat juk  még  sok más és fon tos, ko moly énekévelegyütt
e gyik leg ked ve sebb „szü lött jét”:

443. ve zess, jé zu sunk

4.Kísérdlépteink
Éltünkvégeig,
Ésharoskadozvajárunk,
Bennedtámaszthaddtalálunk,
Mígcsaktartazút,
Smennybennyitszkaput!

2.Adjerősszívet,
Hogylegyünkhívek!
Éshaterhetkellviselnünk,
Panasztmégsemejtanyelvünk.
Rögösbárutunk,
Hozzádígyjutunk.

3.Sebzettszívünkmajd
Mikorfelsóhajt,
Vagyhamásértbánatéget,
Adjtürelmet,békességet,
Reménnyelteli
Rádtekinteni!

Az új pes ti bap tis ta ima ház ban meg -
tar tott köz gyű lé sen a lel ki pász to rok -
ból és pres bi te rek ből ál ló öt ta gú fel -
ügye lő bi zott sá got is meg vá lasz tot -
ták. Az egy ház to váb bi tiszt ség vi se lői
(misszi ói igaz ga tó, gaz da sá gi igaz ga -
tó, a szak bi zott sá gok és in téz mé nyek
ve ze tői) az or szá gos ta ná cs dön té se
alap ján ve he tik át meg bí za tá su kat. 

Pél da ér té kű volt, aho gyan dr.Mé-
szárosKálmán le kö szö nő egy ház el nök
üd vö zöl te utód ját. Papp János má jus
15-én  fog lalta el hi va ta lát; az új egy há -
zi tiszt ség vi se lők be ik ta tá sa jú ni us 3-

án, va sár nap dél előtt 10 órai kez det tel
lesz az Új pesti Bap tis ta Gyü le ke zet
ima há zá ban (IV., Kas sai u. 26.) né pes
gyü le ke zet és a test vér egy há zak ve ze -
tő i nek je len lé té ben.

Papp Já nos, a bap tis ta egy ház új el -
nö ke 1967-ben szü le tett Sik ló son.
1978-ban lett tag ja a bap tis ta egy ház -
nak be me rí tés (ke reszt ség) ál tal. Ál -
ta lá nos és kö zép is ko lá it Pé csett vé gez -
te. 1987-ben kezd te meg ta nul má nyait
a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mi án.
1989-ben há za so dott meg, fe le sé ge dr.
BőszCsilla jog ta ná csos; két le ány -

gyer me kük van. 1991-ben avat ták
fel lel ki pász tor rá Győr ben, ahol ak -
tív lel ki pász to ri és gyü le ke zet plán tá -
lói mun ká ba kez dett. Hét gyü le ke zet
in du lá sa fű ző dik ne vé hez. Mun ka -
tár sai se gít sé gé vel Mo son ma gyar -
óvá ron, Pá pán, Kő sze gen, Szom -
bat he lyen, Za la eger sze gen in dult
misszi ó juk nyo mán ma mindezeken
a he lye ken élő bap tis ta gyü le ke ze tek
mű köd nek, Sop ron ban pe dig a ko -
ráb bi né met aj kú gyü le ke zet ak ti vi -
zá ló dott ma gyar bap tis ta fi a ta loknak
köszönhetően. 

A rend szer vál to zás után meg ala -
kul ha tott a Ma gyar or szá gi Bap tis ták
Or szá gos If jú sá gi Szö vet sé ge, amely -
nek Papp Já nos a fő tit ká ra volt. Az
egy ház or szá gos ta ná csa 2000-ben
ne vez te ki misszi ói tit kár rá, majd
igaz ga tó vá. Ne vé hez fű ző dik a bap -
tis ta egy ház misszi ói stra té gi á já nak
ki dol go zá sa. Köz egy há zi tiszt sé ge i -
nek so rá ban ve ze tő je volt az egy ház
misszió bi zott sá gá nak, fő szer ve ző je
2006-ban a ma gyar bap tis ták Deb re -
cen ben tar tott har ma dik vi lág ta lál ko -

zó já nak, és ugyan csak fő szer ve ző je a
rö vi de sen, jú ni us 1–3. kö zött tar tan -
dó Reménységfesztiválnak.

Papp Já nos nem zet kö zi meg bí za -
tá sai kö zött em lí ten dő, hogy tit ká ra
a Ma gyar Bap tis ták Vi lág szö vet sé gé -
nek, tag ja az Eu ró pai Bap tis ta Misszió

vég re haj tó bi zott sá gá nak, va la mint a
Bap tis ta Vi lág szö vet ség Misszi ói és
Evan gé li zá ci ós Bi zott sá gá nak. Tag ja

az Evan gé li u mi Ali ansz vá -
laszt má nyá nak, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa több bi zott sá gá -
nak, va la mint a Bap tis ta Teo -
ló gi ai Aka dé mia igaz ga tó ta -
ná csá nak. 

A bap tis ták új el nö ke,
Papp Já nos a vá lasz tá si ered -
mény  kihir de tését kö ve tő -
en meg kö szön te a köz gyű lés
bi zal mát, majd prog ram be -
szé dé ben je lez te, hogy nem
irány vál tást, ha nem se bes -
ség vál tást kí ván el ér ni az
egy ház éle té ben. A köz gyű -
lés tag jai pedig ki fe jez ték,
hogy egy jól szer ve zett egy -
há zi mun ká ban tá mo gat ni
kí ván ják az újon nan meg vá -

lasz tott egy ház el nö köt. 
g Ma ro si Nagy La jos,

aMagyarországiBaptistaEgyház
PresbiteriTanácsánakelnöke

Új egy ház el nö köt vá lasz tot t a Magyarországi Bap tis ta Egy ház
b Történelmesorán176.országosközgyűléséttartottaáprilis28-ána
MagyarországiBaptistaEgyház.Ahategyházkerületbőljelenlevő258
küldöttegy260oldalas,beszámolókattartalmazókönyvbőltájéko-
zódhatottazelmúltnégyévesszolgálaticikluseseményeirőlésater-
vekről.Azegyházvezetőtisztségviselőinek–azegyházelnöknek,afő-
titkárnakésamisszióiigazgatónak–szóbelikiegészítésétkövetően
tisztújítószavazásrakerültsor.AközgyűléstagjaiPappJános lelki-
pásztort,eddigimisszióiigazgatótválasztottákegyházelnökké (ké-
pünkön). Az egyház adminisztratív életét irányító főtitkár ismét
MészárosKornél újpestilelkipásztorlett.
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Die Ver bin dung zwis c hen Un garn und
Deutsch land spie gelt sich für mich
in der po lit is c hen Ge schich te Eu -
ro pas aber auch in der per sön li -
chen Fa mili en ge schich te von vi e -
len von uns – auch in mei ner. Ein
Be wusst se in ent wic keln für di e se
Jahr hun der te al te, schick sal haf te Ver -
knüp fung zwis c hen Bayern und Un -
garn und sich da durch ver wur zelt füh len in der Mit te Eu ro -
pas – das be de u tet für mich di e se Part ner schaft. Da her fin -
de ich es schön und wich tig für un se re Schül er und Schü -
le rin nen in Bu da pest und in Nürn berg sich ge gen se i tig ken -
nen zu ler nen und Fre unds chaf ten zu knüp fen.

TanjaDöhler,Wilhelm-Löhe-SchuleNürnberg

Die baye risch-un ga ris che Part ner schaft
ist für mich von großer Be de u tung,

da sich di e se Part ner schaft in zwan -
zig Jah ren zu ei ner „Part ner schaft
auf Au gen hö he“ ent wic kelt hat. In
vi e len Be re i chen ist die Part ner -

schaft ge wach sen und selbst stän dig
ge wor den. Wert voll ist auch, dass diese

Part ner schaft Jahr für Jahr mit Le ben er -
fül lt wird. Die Part ner schaft zwis c hen der Evan gelisch-Lu the -
ris c hen Kirche in Bayern und der Evan gelisch-Lu the ris c hen
Kirche in Un garn ist ei ne Be re i che rung für be ide Kirchen.

HerbertHöglmeier,KirchengemeindeSchrobenhausen

Német melléklet –  

b VorzweiJahrzehntenunterzeichnetenBischofD.Dr.Bé-
laHarmatiundBischofD.Dr.JohannesHanselmanndie
erstebayerisch-ungarischePartnerschaftsvereinbarung.
DieserVertraghatvielesbewegtundaufdenWegge-
bracht:HeuteverbindetbeideKircheneineherzlichePart-
nerschaft,andenenvieleMenschenAnteilhaben.Grund
genug,diePartnerschaftimOktoberinNürnbergzufei-
ern–dasThemaWegundBewegungliegtdabeinahe.
Doch was macht die Verbindung zwischen unseren
Kircheneigentlichsobesonders?WorinliegtderWert
derbayerisch-ungarischenPartnerschaft?EinigeMen-
schen,diedieVerbindunginverschiedenenBereichenak-
tivmitgestalten,habendieseFragebeantwortet.

g Hol ger Man ke

Die Part ner schaft der lu the ris c hen
Kirchen in Un garn und Bayern ist

die in ten sivs te Be zi e hung, die die
Evan gelisch-Lu the ris che Kirche in
Bayern zur Zeit lebt. Auf al len
Ebe nen der Kirche und mit sehr

vi e len Ein rich tun gen gibt es ei nen
in ten si ven Aus ta usch und ver t ra u -

ens vol le Be zi e hun gen. Auch auf der
Ebe ne der Kirchen le i tun gen hel fen die kon ti nu i er li chen Tref -
fen un ser Verständ nis fü re inan der zu ver ti e fen und so von -
ein an der zu ler nen. Außer dem ist die Part ner schaft mit der
lu the ris c hen Kirche in Un garn ei ne große Hil fe für die Ge -
mein schaft Evan gelis cher Kirchen in Eu ro pa (GEKE), die
auf der Ba sis der Le u en ber ger Kon kor die bes teht. Hi er ist
un se re Part ner schaft ei ne Konk reti si er ung di e ser Kirc hen -
ge me inschaft un ter den evan gelis c hen Kirchen in Eu ro pa
und gleich ze i tig ei ne Mög lich ke it die bes te hen de Ge mein -
schaft exemp la risch zu ver ti e fen.

OberkirchenratMichaelMartin,München

Die Part ner schaft mit Bayern ist die le -
ben dig ste, far big ste und am bes ten
or gan i si er te Ver bin dung un se rer
Kirche und hat sich auf die Zu -
sam menar be it zwis c hen Ge me in -
den, Bil dungs- und dia ko nischen
Ein rich tun gen aus ge we i tet. In zwei
Jahr zehn ten ist schon lang sam ei ne
Ge ne ra ti on in un se rer Kirche so auf ge -
wach sen, dass die Ver bin dung mit Bayern ein be re i chern -
der Te il des alltäg li chen Le bens und Di ens tes un se rer Kirche
ist. Wir hab en be im Tref fen in Nürn berg, das ein wah res
Freu den fest, ein „Ern te fest“ se in wird, für vi e les und vi e -
le Dank zu sa gen!

LeitenderBischofPéterGáncs,Budapest

Die Part ner schaft zwis c hen Bayern
und Un garn ist für mich zu ei ner

ech ten Fre unds chaft ge wor den.
Reg elmäßig be geg nen wir einan -
der, denn in über zehn Jah ren
hab en sich ei ne Fül le von Pro jek -

ten ent wic kelt, die ko or di ni ert
und be t re ut se in wol len. Ich bin

dank bar für die en gen Be zi e hun gen zur
Kirchen le i tung und die Of fen heit, in der wir uns be geg nen.
Klá ra Tarr ist als Lei te rin des Auße nam tes ei ne Säu le der
Part ner schaft und je der ze it an sprech bar, wenn es um Ko -
or di na ti on oder die Or ga ni sa ti on von Be su chen geht.
Zwis c hen den Schu len steht im mer mehr im Vor der -
grund, was die Part ner be wegt. In Kin dergär ten ta us c hen
wir uns über re li gi onspä da go g is che Kon zep te aus und in
den Part ner schaf ten der Di a ko nie er le ben wir die Hera us -
for de run gen von Ar mut und Al ter. Da bei ver bin det uns die
Be geg nung und die Fei er des Got tes di ens tes, die Aus druck
da für ist, dass Got tes Ge ist un se re Part ner schaft ver bin det.

KirchenratUlrichZenker,München

A né met ol dal ez út tal túl lép -
te a ke re te it. De en nek ta lán
szim bo li kus ere je is van ép pen
most, pün kösd kor. A Szent lé -
lek hit re jut tat em be re ket,
erő sí ti őket a hi tük ben – és kö -
zös sé get te remt az em be rek
kö zött. És nem rit kán meg -
tör té nik az is, hogy ha tá rok
győ zet nek le. 

Ba jor–ma gyar test vér kap -
cso la tunk jó pél dá ja a nyel vi,
kul tu rá lis és men ta li tás beli
ha tá rok át lé pé sé nek. A né met
ol dal – amely az Evangélikus
Élet e szá má ban ép pen eb ből
a ba jor–ma gyar test vér kap -
cso lat ból kí ván íze lí tőt ad ni,
meg kí sér li ér zé kel tet ni, hogy
mi a sa va-bor sa egy há za ink
kö zös sé gé nek – szin tén ha tá -
ro kat lé pett túl, még pe dig
„egy ol da lú sá gá nak” meg szo -
kott ha tá ra it.

A rö vid írá sok sok fé le kép -
pen szem lél te tik, mit is je -
lent a test vér kap cso lat. Az
egy há zi ve ze tő ség tag jai épp -
úgy tol lat ra gad tak, mint ba -
jor és ma gyar gyü le ke ze ti ta -
gok, akik a test vér kap cso la tot
gaz da go dás ként él ték meg.
Így állt össze egy ka lei dosz -
kóp sze rű kép, amely fel mu tat -
ja a ba jor–ma gyar kap cso la tok
tel jes sé gé nek kü lön bö ző szí -
ne it és ár nya la ta it.

Az a test vér kap cso lat ugyan -
is, amely nek el ső szer ző dé sét
D.dr.HarmatiBéla püs pök és
D.dr.JohannesHanselmann
püs pök húsz év vel ez előtt hi -
va ta lo san alá írta, élet tel telt
meg. Gyü le ke ze tek és is ko lák,
dia kó ni ai in téz mé nyek, óvo -
dák és más egy há zi ok ta tá si in -
téz mé nyek kö zött lét re jött
kap cso la tok kö tik össze és gaz -
da gít ják a ba jor és a ma gyar
evan gé li ku so kat.

Egy ju bi le um ar ra is kész tet,
hogy vissza te kint sünk ar ra az
idő re, ami kor az egy há za ink
kö zöt ti kap cso la tok hi va ta los
„ka rak tert” kap tak. 

Lát ni kell, hogy kez det ben
úgy gon dos ko dott a ba jor egy -
ház a ma gyar test vé rek ről,

mint ke reszt szü lő a ke reszt -
gyer me ké ről. A ba jo rok sok
gya kor la ti tu dás sal tá mo gat ták
ma gyar test vé re i ket. A kór há -
zi be te gek és a fog va tar tot tak
lel ki gon do zá sá ban volt mit
ta nul ni a ba jo rok tól, akik eze -
ken a te rü le te ken gaz dag ta -
pasz ta la tok kal ren del kez tek.
Azt sem sza bad el fe lej te ni,
hogy anya gi se gít ség is ér ke -
zett ba jor kéz ből. Gon dol -
junk csak az ad dig hasz ná lat -
ban lé vő mo del lek nél jó val
„tél ál lóbb” sze mély gép ko csik -
ra a ma gyar lel ké szek szá má -
ra vagy új temp lo mok épí té -
sé re… Mind ez fon tos, még is
bi zo nyos szem pont ból egy irá -
nyú út volt.

A test vér kap cso lat azt is je -
len ti, hogy kö zö sen jár juk út -
ja in kat. Nem vé let le nül lett
idei ju bi le u munk mot tó ja:
„20éveegyüttazúton”. És év -
ti ze de ken át jár va a kö zös
uta kat ter mé sze te sen vál toz -
nak az idők – ben ne mi is –,
és vál to zik a kö zös ség ar cu la -
ta is. Így fel me rül a kér dés,
mennyi re va gyunk ké pe sek
egyen lő part ne rek ként meg -
él ni egy test vér kap cso la tot.
Te hát nem csak az a kér dés,
hogy mi ba jo rok ként mit ad -
ha tunk ma gyar test vé re ink -
nek gaz dag tu dá sunk ból, ha -
nem ép pen ar ra kell te kin te -
tün ket for dí ta nunk, hogy
mennyi min den ben ta nul ha -
tunk tő lük. 

Ez azt kí ván ja meg, hogy ne
úgy vi sel ked jünk, mint ha mi
már szin te min dent pon to san
tud nánk, és csak ta ná cso kat
kel le ne osz to gat nunk. Ha ezt
a men ta li tást ma gun ké nak
érez zük, és tud juk, hogy ne -
künk is van nak hi á nyos sá ga -
ink, ak kor könnyebb nyi tott
szem mel és szív vel meg lát ni,
ho gyan élik meg a ma gyar
evan gé li ku sok hi tü ket, ho -
gyan élik éle tü ket.

Csak két pél da. Sok ma gyar
gyü le ke zet ben az if jú sá gi mun -
ka azért is élet te li, mert a lel ké -
szek a kon fir má ció után if jú sá -

gi órák kal és tá bo rok kal igye -
kez nek egyben tartani az ifjú -
sá got. En nek kö szön he tő, hogy
a fi a ta lok nem ve szí tik el olyan
könnyen gyü le ke ze ti gyö ke re -
i ket. Ba jor or szág ban az ifi mun -
ka sok eset ben ki sik lik a lel -
ké szek ke zé ből. Ta lán ez
ér ték rend kér dé se is?

A fi a tal, há za su -
lan dó pá rok es ke -
tés re va ló fel ké -
szí té se is in ten zí -
vebb Ma gyar or -
szá gon. Sok he -
lyütt több ször is
ta lál koz nak a lel -
késszel, oly kor fé -
szek ra kó kö rök for -
má já ban. Ez to vább épí ti
a fi a ta lok és a gyü le ke zet
kö zös sé gét. Úgy tű nik,
mint ha Ma gyar or szá gon
sok kal na gyobb esély len ne
a fi a tal pá rok kal éle tük fon tos
kér dé se i ről a hit fé nyé ben be -
szél get ni és így meg nyer ni őket
a gyü le ke ze ti élet szá má ra. Ez
per sze ke vés bé mű kö dik, ha –
mint né hány he lyen Ba jor or -
szág ban – egyet len ta lál ko zó -
ból áll a fel ké szí tés, és fő leg az
es ke té sen el hang zó éne kek ről,
va la mint a tech ni kai kér dé -
sek ről esik szó. Ma rad a kér -
dés: hol le gyen a hang súly?
Eb ben is se gít het a test vér kap -
cso lat.

Kö zö sen úton len ni egy test -
vér kap cso lat ban – ez azt is je -
lenti, hogy egy más tól ta nu -
lunk, hogy egy mást gaz da gít juk
és ko mo lyan vesszük. Ezen kí -
vül azt is je len ti, hogy két év ti -
zed után is ápol ni kell, ele ve nen
kell tar ta ni a kap cso la tot. És
nem utol só sor ban ál lan dó tö -
rek vést is je lent ar ra, hogy
egyen lők ként ta lál koz zunk.

A ter mő föld a gyü möl csö -
ző jö vő höz egé szen biz to san
ké szen áll. Ezt mu tat ják a né -
met ol da lon meg szó la ló „han -
gok” is, ame lyek nem csak a
test vér kap cso lat sok szí nű sé gé -
ről ta nús kod nak. Min den rö -
vid ke hoz zá szó lás ban a ben -
nün ket össze fo nó kö te lé kek

ér té kes nek tar tá sa ér ző dik.
Hogy az em ber több száz ki -
lo mé ter re ha zá já tól is ott hon -
ra ta lál hat. Ott hon ra, hi szen
ott is le het ta lál koz ni evan gé -

li ku sok kal,

akik nem csak
part ne rek ké, ha nem ba rá tok -
ká is vál nak. Ott hon ra, mert az
em ber rá jön, hogy Jé zus Krisz -
tus egy há za más kép pen – és
ta lán in ten zí veb ben – él he tő és
 ta pasz tal ha tó meg, ha a ha zai
tá jak tól messze ke rü lünk, és a
kö zös hit ben test vé rek re ta lá -
lunk. Min den kü lön bö ző sé -
günk el le né re – mé lyen össze -
tar to zunk.

A né met ol da lon meg je -
lent írá sok ter mé sze te sen nem
tud nak tel jes ké pet ad ni ar ról,
hogy tu laj don kép pen mi test -
vér kap cso la tunk leg főbb ér té -
ke. Hogy ezt job ban és iga zán
meg ért hes sük, ta lán szük ség
van a ba jo rok és ma gya rok kö -
zös sé gé nek sze mé lyes meg -
ta pasz ta lá sá ra. Ez tör té nik
egy-egy ba jor–ma gyar gyü -
le ke zet test vér kap cso la tá ban.
És ezt tesszük, ami kor ősszel
ta lál ko zunk Nürn berg ben,
hogy a mö göt tünk ál ló két
év ti ze det ün ne pel jük, és hogy
a kö zös jö vő be ve ze tő hi da kat
to vább épít sük.

g Hol ger Man ke

Ba jor–ma gyar kaleidosz kóp

Szerkesztő
Holger Manke

20éveegyüttazúton
Abajor–magyarpartnerkapcsolatjubileumára
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Es gibt wohl we nig Part ner schaf ten in
un se rer baye ris c hen Land es kirche,
die ei ne solch große Vi el falt auf -
zei gen. Ge me in den, Chö re, Schu -
len, Kin dergär ten und na tür lich
auch die Di a ko nie. Das ist schon
be ein dru ckend. Die Be geg nun -
gen mit un se ren Ge sch wis tern ist
von ver trau ens vol ler Of fen heit geprägt.
In den di a ko nis c hen Part ner schaf ten spi el ten ge me in same
The men, wie Mensc hen im Al ter, Mensc hen mit Be hin -
de rung oder die Vers or gung von Mensc hen in Ar mut und
Not ei ne Rol le. Der fach li che Aus ta usch ist aufg rund der
un ter schi ed li chen Er fah run gen von Be geg nun gen auf
Au gen hö he geprägt. Mir per sön lich macht die Ar be it sehr
vi el Spaß.

FritzBlanz,DiakonischesWerkBayern,Nürnberg

Ne ue Kon tak te, ne ue Mensc hen, das
Ken nen ler nen ei ner an de ren Kul -

tur – das ist im mer ein ung laub -
li ches Er leb nis. Die Part ner schaft
ist beson ders wert voll, da wir,
auch wenn wir aus un ter schi ed -

li chen Län dern stam men und un -
ter schi ed li che Spra chen sprec hen,

doch ähn lich den ken und dadurch
schnell Fre unds chaf ten knüp fen. Die ge me in sam ver -
brach te Zeit hilft auch, den Glau ben zu ver ti e fen. Auch für
die Ge me in den ist das sehr nütz lich: Zu se hen, wie ei ne an -
de re Ge me in de in ei nem an de ren Land ih re Prob le me löst
und das ge me ind li che Le ben auf baut, kann auch uns
selbst hilf reich se in, wie auch das Bi bel wort sagt: „Ei ner trage
des an dern Last.“ So kön nen Ge me in den in ge gen se i tiger
Hil fe ge me in sam zu Ch ris tus un ter wegs se in. Sind wir für -
ein an der of fen, hö ren wir au fe inan der, so kann di e se Ver -
bin dung ei ne ung laub li che Kraft ge win nen.
CsengeundLelleMadocsai,BudapesterBurggemeinde

Ich muss ges te hen, dass ich vor zwan -
zig Jah ren vor dem ers ten Be such
ei ner evan gelis c hen De le ga ti on
aus Pyr ba um, der Part ner ge mein -
de von Csák vár, Angst hat te:
„Jetzt kom men die tüch ti gen,
prä zi sen Deu tsc hen. Und wir
sprec hen kaum ih re Spra che.“ Doch
brach te der Be such rasch po sit ive Er -
leb nis se, da wir so of fen her zi ge, gut gel aun te Mensc hen
ken nen ler nen konn ten. Da durch wurd en nicht nur
sprach li che Hür den, son dern auch Gren zen zwis c hen Ge -
ne ra ti onen und Na ti onen ein ge ris sen. Un se re Part ner schaft
hat sich im mer mehr ge we i tet und wurde bun ter: Un se -
re Chö re und auch un se re Ju gend li chen tref fen sich jähr -
lich. Das be de u tet – außer Ar be it und man cher Or ga ni -
sa ti on – auch, dass aus nahms los je des Tref fen un se re
Freund s chaft ver ti eft.

TamásMészáros,KirchengemeindeCsákvár

Die Part ner schaft be de u tet für mich
le bend i ges Mi te inan der, herz li ches

Be isam men se in, fach li che Gesprä -
che als Beit rag zu ei nem ge me in -
sa men Bil dungs verständ nis, Stär -
kung des Glau bens und des evan -

gelis c hen Pro fils in der Ar be it mit
Kin dern. Ihr beson derer Wert zeigt

sich in der Be geg nung „auf Au gen hö he“,
dem wert schät zen den Um gang, den theo lo g is c hen Dis kur -
sen so wie den re li gi onspä da go g is c hen As pek ten im Hin blick
auf Bil dung in evan gelis cher Ve rant wor tung, dem Ein b lick
in die Le bens welt des an de ren und ei nem von Ver t ra u en
gepräg ten Aus ta usch. Ich bin dank bar, die Part ner schafts -
arbeit beg le i ten zu dür fen und fre ue mich auf wei te re Be -
geg nun gen.
SigridSchmidts,Evang.KiTa-VerbandBayern,Augsburg

  – Deutsche Anlage Redakteur
Holger Manke
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Die baye risch-un ga ris che Part ner -
schaft – das sind für mich in ers ter

Li nie Mensc hen. Na men wie Ul -
rich Zen ker, Mic ha el Mar tin,
Clau  dia Dunckern, Ch ris tof
Hech tel, Dör te und Her bert Högl -

mei er, Fritz Blanz, Hol ger Man ke
und ich könn te hi er noch vi e le, vi e -

le Na men nen nen. Part ner schaft, das auf
un ga risch als „Ge sch wis ter schaft“ be ze ich net wird, be deu -
tet im mer Be geg nun gen. Dass sich Mensc hen be geg nen, die
von der glei chen Per son be wegt, näm lich von un se rem ge -
me in sa men Herrn, et was ge me in sam tun. Part ner schaft ist
an ders aus ged rückt die Ket tenb rüc ke, die Do bos-Tor te, die
„Part ner schafts tür“ von Sch ro ben ha us en, die Ka tha ri na-von-
Bo ra Straße in Mün chen und eben so Ste fan und Gi se la. Wir
ge hö ren zu sam men.
Dr.KláraTarr-Cselovszky,AußenamtderELKU,Budapest

Bis ins Jahr 1983 re i chen die Anfän ge
der Part ner schaft zwis c hen der
Bu da pest er Burg ge me in de und
der Nürn ber ger Ge me in de St.
Sebald zu rück. Gastfre unds chaft
brach te die Ini ti al zün dung: In je -
nem Lu ther jahr be her berg ten
Bu da pest er ein ige Be su cher aus
Nürn berg in ih ren Woh nun gen – und
um ge kehrt. Aus per sön li chen Be geg nun gen er wuchs die
Part ner schaft von St. Sebald für die Bu da vár-Ge me in de.
Auch Ju gend li che be g an nen, sich ge gen se i tig zu be su chen,
Kir chen vor ste her, Presbyter und Pfar rer. Der Fall des Ei -
ser nen Vor hangs und die Gren zöff nung er leich ter ten und
in ten si vi er ten das Hin und Her, zumal es in be iden Ge -
me in den „Mo toren“ gab, die zahl re iche Ju gend be geg nun -
gen or gan i si er ten. Die jun gen Le ute er leb ten die Nor ma -
lität des All tags in den Fa mili en und den Ge me in den in
Bu da pest und Nürn berg: Sie ent wic kel ten „Heimat ge füh -
le“ am je we ils an de ren Ort. Ein ige Deu tsche be g an nen Un -
ga risch zu ler nen. Ehen wurd en ge sch los sen, mitt ler wei -
le auch Kin der ge boren! Wir dan ken Gott für se i nen Se -
gen in der Ver gan gen heit und bit ten ihn da rum, dass die
Part ner schaft – auch wenn sie sich in neu en For men ent -
wic kelt – wei ter re i che Früch te trägt.
PfarrerGerhardSchorr,KirchengemeindeNürnberg-St.Sebald

Den Wert der baye risch-un ga ri schen
Part ner schaft se he ich da rin, dass

der ge me in same Glau be an Ch ris -
tus aus re icht, um Mensc hen, die
verschi e de nen Kul tu ren an ge hö -
ren und un ter verschi e de nen Um -

stän den le ben, zu sam men zu brin gen
und sie zu Fre un den zu ma chen. So

groß ist Ch ris ti Macht im Krei se derer, die
an ihn glau ben! Wir über win den Vor ur te ile, Sprach- und
Kul turg ren zen so wie Auf fas sungs un ter schie de, um einan -
der – als Mensc hen und als Ge schöp fe Got tes – bes ser zu
vers te hen. Di es kann ein wun der ba res und er he ben des Er -
leb nis se in. Wir hab en bis her vi e ler lei Ge schen ke von un -
se ren baye ris c hen Ge sch wis tern er hal ten, zum Be is pi el Of -
fen heit, Gründ lich ke it, Hu mor, gu te La u ne, Fürs or ge – ei -
ne ehr li che ge sch wis ter li che Ge mein schaft. Dank da für!
Je des Tref fen ist ei ne Freu de, je de ge me in same Un ter neh -
mung ei ne in te res s an te Hera us for de rung. Und al le Ge -
füh le, die wir te i len, – Freu de oder Leid – und Ges ten der
Ak zep tanz er zi ehen uns und un se re Ju gend li chen zu
Mensch lich ke it und Res pekt.

PfarrerZoltánPéter,KirchengemeindeCegléd

Für mich ist die Part ner schaft wich -
tig, we il man net te Le ute und ei ne
ne ue Kul tur ken nen lernt, die man
sonst vi el leicht nie er le ben wür -
de. Es ist schön zu se hen, wie
frem de Grup pen einan der ken nen
und schä tzen ler nen und ganz un -
gez wun gen vi el Spaß mi te inan der
hab en, aber da bei ih ren Glau ben nicht
ver ges sen.
VeraKiesewetter,KirchengemeindenEbern/Jesserndorf

Es gab ei ne Zeit, da hat te ich prak -
tisch zu al len an der Un garn-Part -

ner schaft be te i lig ten Ein rich tun -
gen und Ins ti tu ti onen Kon takt
und kann te wohl auch den Groß -
te il der in der Part ner schaft en -

gagi er ten Mensc hen. Das war
Mit te der 90er Jah re. He u te ist die

Un garn-Part ner schaft ein bre it gefä -
cher tes Netz werk mit zum Te il hoch spe zial isi er ter fach -
li cher Zu sam menar be it et wa auf dem Ge bi et der Di a ko nie,
von Schu len oder Kin dergär ten. Se it mei ner Zeit als Pfar -
rer in Bu da pest 1990/91 war ich je des Jahr min des tens ein -
mal in Un garn. Inz wis c hen sind es Be su che bei Fre un den,
und es ist für mich je des Mal ein Hö he punkt im Jahr. Mein
Li eb lings dessert, Som lói Ga lus ka, kann ich inz wis c hen auch
in Fran ken selbst zu be re i ten. Aber in Un garn sch meckt es
im mer noch ein bis s c hen bes ser.
PfarrerChristofHechtel,Gottesdienstinstitut,Nürnberg

Für mich ist di e se Part ner schaft ei -
ne wun der ba re Be re i che rung.
Per sön lich ein mal mit vi e len in -
ni gen Fre unds chaf ten durch den
Ge me in de kon takt mit St. Sebald,
mit Re i se er leb nis sen, mit Mög -
lich ke i ten zur fach li chen Fort bil -
dung durch die Schul part ner schaf -
ten. Auch mei ner Schu le und mei nen
Schül ern bringt letz te re un ver gessli che Er fah run gen, sei
es ein ge me in sa mes Chor pro jekt oder ein Schü ler aus -
tausch. Gott sei Dank da für!

AnikóSólyom,GymnasiumamDeák-Platz,Budapest

Part ner schaf ten zwis c hen Län dern und
Kirchen wach sen aus Kon tak ten

zwis c hen Mensc hen, und sie wer -
den ihr er se its Qu el le vi e ler per sön -
li cher Kon tak te. Ein Be is pi el: Ei ne
Deutsch leh re rin aus Bu da pest

sucht Aus ta usch mög lich ke i ten für
ih re Schül er. Mensc hen in der Part -

ner ge me in de in Nürn berg tra gen den
Wunsch wei ter. Ein Schul lei ter in Fran ken lässt sich be ge is -
tern, stellt sich sch li eß lich für ein ige Be rufs jah re in den Dienst
der Part ner schaft. Bald gibt es ein Dut zend Brüc ken zwi schen
Schu len, da ra us wach sen Be geg nun gen zwis c hen Hun der -
ten von Ju gend li chen und ih ren Lehrkräf ten. Und ihm
selbst ble ibt ein ne u er Ho ri zont und ei ne zwe i te Heimat: Evan -
gelisch und Un garn.

Dr.GerhardPfeiffer,Bobingen
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Slovenská príloha
Stranuzostavila:HildaGuláčiová-Fabuľová

Da ni e la Hor ín ko vá 

Prídi,Požehnaný!
Znej Bo hu ch vá la, Bo hu slá va skve lá,
z úst cirk vi zaz nej hym nus vdač nos ti.
Duch Svätý ohňom po za zí hal ce lá
i srd cia ver né mužom dva nás tim,
z vý sos ti zos laný.

Neohyb né pery učil Slo va ta jom,
za pá lil vi ery, lás ky svet lá jas né,
bezb ran nú hrst ku vyslal k sve ta kra jom
pla men né semä siať, čo nevy has ne,
dar hľb ky poz na ní.

Os vi e til umy, hlad né sý til duše
a pu tom krvi spá jal ná rody,
nád ejou v ra dosť menil doby krus né,
k slo bo de duc ha dví hal z po roby
a napľňal ch rámy.

Jak ni ekdy ožia ril hl avu Krist ovu
za zvu kov hro mu v ri e ke Jor dá ne,
tak svi e ti, krs tí, odv tedy vždy zno vu,
do kiaľ sa Božím všet ko nes ta ne,
pred mo cou zla ch rá ni.

Nuž zli et ni, zos taň, ho lu bi ca bi ela!
Pla mi en kom z ne ba ho rú cim, pro sím,
dnes môj ho dotk ni sa ch lad né ho ce la,
rozv lažuj srd ce čis to tou rosy.
Prí di, Požeh naný!

Uči teľ cirk vi. Úlo ha cirk vi vo sve te,
do kto ré ho je aj dnes vysla ná, nie je
jed no duc há ani ľah ká. Nie div, že
sme občas smut ní a odčas aj pl ní
obáv. Náš Pán rozptyľuje naše obavy
a smú tok. Ne ne chal Svo ju cir kev sa -
mu na se ba, ale dal jej vý bor né ho Uči -
teľa – Duc ha Svä té ho. Cir kev s Ním
nie len smie, ale aj má počí tať, má sa
Ním ne chať po učiť, vi esť, spra vo vať
vo všet kej svo jej čin nos ti. V tex te sú
spo men u té dva vnú tor né prob lémy
cirk vi: uče nie a vzá jom né vzťahy.
S uče ním vždy bo li prob lémy a sta -
ros ti. Rôz ne výk la dy Pís ma spô so bo -
jú roz de le nie, ne jed nosť, tým os la bu -
jú hod no ver nosť zves to va nia. Pán
Ježiš už na začiat ku upozorňu je:
Nes po li e haj te sa na svo ju múdrosť,

na svo je výk la dy, nep res adzuj te svo -
je náz ory. Nec haj te sa vi esť Duc hom
Svätým, On vás na učí všet kému
a pri po me nie všet ko. Dô ležité je pre -
dovšetkým to, čo ho vo ril Ježiš. Je di -
ne Pís mo je zák la dom uče nia cirk vi.
Konflikty, roz pory, ne jed not nosť
v uče ní je potr eb né riešiť na mod lit -
bách. V ni ek torých ve ciach, po kiaľ
nej de o pod stat nej veci, je možné pri -
jať do kon ca aj dva či viac náz orov.
Ne mu sím nut ne pres adiť svo ju prav -
du, môžem žiť aj s bra tom, ktorý to
vi dí ináč. ča som prí d eme k spo loč -
né mu pohľ adu. A tu sme pri dru hom
spo men u tom prob lé me: sú ním vzá -
jom né vzťahy. Ich zák la dom má byť
po koj, ktorý dá va do sŕdc a mysli náš
Pán. Je ho po koj, nie po koj sve ta. 

ZoslanieDuchaSvätého
Nievojenskoumocou,anisilou,alemojímDuchomhovoríHospodinmoc-
ností.(Za cha riáš 4,6)

Vi a no ce, Veľká noc, Zos la nie Svä té -
ho Duc ha – to sú tri hlav né ok ruhy
kresťanských sviat kov. Spom edzi
nich je zos la nie Svä té ho Duc ha naj -
slabsše zapí sa né vo všeo bec nom
vedo mí. Je to ško da, le bo po solst vo
toh to sviat ku je rov na ko závažné a
dô ležité ako po solst vo os tatných
dvoch. Menšia pozor nosť je možno
spô so be ná tým, že si pri Vi a no ci ach
a Veľkej no ci vi e me uro biť cel kom
konk rét ne predstavy o ich ob sa hu,
za tiaľ čo pri svä to dušných sviat koch
– tak sa môže zdať – ide o nie čo ne -
náz or né, ab st rakt né, ťažko predsta -
vi teľné. Túto si tu á ciu pres ne opí sal
Pán Ježiš, keď naz načil, že pô so be nie
Duc ha sa po do bá vet ru: „Vie tor ve -
je, kam ch ce, poču jes je ho hlas, ale
ne vieš, od kiaľ pri chá d za a
kam ide.” Ne do ká zame te -
o re tic ky us po ko ji vo opí sať
pod sta tu Svä té ho Duc ha,
ale výs led ky Je ho pô so be -
nia sú konk rét ne a zvr cho -
va nie dô ležité.

Bib lickým pod kla dom
svä to dušných sviat kov je v
pr vom rade sprá va o zo sla -
ní Svä té ho Duc ha na apoš -
to lov v 2. ka pi to le Skut kov
apošto lov, ale ok rem to ho
množstvo bib lických vý -
rok ov o tom, čo všet ko
On ko ná, ako sa preja vu je
v živo te jed not liv cov a
živo te cirk vi ako spo lo -
čenst  va. Naše poz na nie 
o Svä tom Du chu by sa
obo ha ti lo, keby sme si 
vo svo jej Bib lii neja kou vý -
raz nou far bou pod čiarkli
každú zmi en ku o Ňom.
Ve de li by sme, aké širo ké je po le Je -
ho pô so be nia, a za túžili by sme, 
aby čím viac z Ne ho bo lo vid no aj
na našom živo te.

V lis te Galat ským je zoz nam to ho,
čo apoštol nazý va ov ocím Du cha.
Ide o vlast nos ti, kto ré ma jú cha rak -
te ri zo vať každé ho sku toč né ho kres -
ťa na. Keby stále, nep res taj ne pô so bili
v živo te všetkých, kto rí sa hlá sia ku
kresťanst vu, keby ich pô so be nie
bo lo vid no na osob nom, in di vi du ál -
nom sprá va ní, ke by pô so bi li v naších
ro di nách, ale aj vo všetkých os -
tatných spo ločen stvách, v ktorých sa
kresťan pohy bu je, bol by to cenný
prís pe vok k ozd ra ve niu a obo ha te niu
živo ta v spo loč nos ti. A všet ko to to,
ta ké dô ležité, život ne dô ležité aj
pre nás každo denný život, je od vo -
de né od pô so be nia Svä té ho Duc ha.

Aké ho rá zu je to to pô so be nie?
Ide az da o neja ké ma gic ké pô so be -
nie, kto ré by sa da lo do si ah nuť ma -
gický mi prak ti ka mi a kto ré by ma lo
vplyv na člo ve ka bez oh ľa du na to, či
to ch ce ale bo nech ce? To urči te nie.
Pán Boh be rie vážne ľuds kú dôs toj -
nosť a slo bo du, kto rou On sám ob -
daril nás ľudí. Svätý Duch urči te ne -
láme a ne ponižu je osob nosť člo ve ka,
ale na o pak, po má ha jej k sku toč nej
pl nos ti a slo bo de. V jed nom lis te
apošto la Pav la čí tame krás ne slo vá:
„Kde je Duch Pá nov, tam je slo bo da.”

Ale ako po tom ve die Svätý Duch
člo ve ka k to mu, aby sa v ňom pek né

vlast nos ti sta li fung u jú cou sku toč -
nosťou? čí ta ním a štu diom Bib lie sa
môže každý do pod rob ností zoz ná -
miť s tým, čo je sku toč ná lás ka, ra -
dosť, po koj, zho vi e va vosť, nežnosť,
dob ro ti vosť, ver nosť, krot kosť,
zdržan li vosť. Na o zaj by sme to mali
uro biť, aby sme si os voji li čím pres -
nejšie a pod rob nejšie po zna nie o
tom, ale ti e to vlast nos ti chá pe Svä -
té Pís mo. Le bo lás ka, ra dosť, po koj
a všet ko to os tat né je ni ečo cel kom
iné, keď o tom ho vo rí me bežným
svet ským spô so bom, a ni ečo cel -
kom iné, keď pri tých to úva hách
vy chá d zame zo zves ti Je žiša Kris ta,
z po solst va pro rok ov a apošto lov. To -
to všet ko si môže me a má me os vojiť
usi lovným štú di om

 Božia lás ka
Môžeme pres ne ve dieť, čo zna me ná,
že nás Pán Boh mi lu je ab so lút nou
lás kou a že nás z Je ho rúk nik to
nemôže vytrh núť. Ale ak zač ne me
po cit o vať nes mi er nu ra dosť z to ho,
že sme tak to mi lo va ní a ch rán e ní, ak
nás tá to ra dosť bu de spre vá d zať cez
všet ky život né si tu á cie, tak je ti di elo
Svä té ho Du cha v nás.

Lás ka k iným
Môžeme pres ne ve dieť, čo zname ná
mi lo vať druhých ľudí: mať pre nich
otvo rené srd ce, ve dieť sa cí tiť do ich
po loženia, ve dieť ich po cho piť, a aj ro -
biť konk rét ne ve ci, aby sme im po -
moh li. Ale ak sa to to poz na nie pre -
mení na sku toč nosť, a my sa na o zaj
zač ne me podľa to ho sprá vať, každom
stre ta ní s druhý mi, tak si môžeme byť
is tí, že je to di elo Svä té ho Duc ha v nás.

ra dosť
Môžeme pres ne ve dieť, čo je kresťans -
ká ra dosť: že je to ra dosť z Pá na Bo -
ha, a to nie iba pre dary, kto ré nám dá -
va, ale ra dosť z Ne ho sa mé ho, ra dosť
z to ho, že sme Je ho de ti a že môžeme
na Ne ho ori en to vať svo je myšli en ky
a túžby: ra dosť z Pá na Ježiša Kris ta, ra -
dosť z to ho, že v Je ho spo ločenst ve
môže člo vek cí tiť lás ku a po koj. Ale ak
sa to to poz na nie sta ne živou sku toč -
nos ťou v našom živo te a my bu de me
ra dosť preží vať vo všetkých si tu á -
ciach – ešte aj v ťaz kos ti ach a utr pe -

ní – tak si môžeme byť is tí, že ona je
di elom Svä té ho Duc ha v nás.

po koj
Môze me pres ne ve dieť, čo je po koj
duše. Môžeme nas pamäť poz nať
Ježišovú po nu ku po ko ja: „Po koj vám
za ne chá vam, svoj po koj vám dá -
vam: nie ako svet dá va, vám ja dá -
vam. Nech sa vám nerm úti srd ce a
nest ra chu je.” Ale ak ten to po koj sku -
toč ne po cí ti me a bu de me ho no siť
vždy so seb ou, a zač ne z nás žia riť aj
do nášho prost re dia, tak je to urči te
die lo Svä té ho Duc ha v nás.

od pus te nie
Môžeme te o re tic ky ve dieť, že dru -
hým ľudom má me od púštať, ak aj

nám Pán Boh od pustil a
od púšťa. Ale ak sku toč ne
zač ne me od púštať dru hým
do srd ca, ako to žia da Pán
Ježiš Kris tus, tak taký vnú -
torný div v nás môže vy ko -
nať je di ne Svätý Duch. To -
to pla tí aj o všetkých os -
tatných ve ciach, kto ré sa
spo mín ajú v prečí ta nom
zoz name ovo cia Du cha, ako
aj o všetkých os tatných cha -
rak te r is tických zna koch no -
vé ho kresťans ké ho živo ta,
kto ré Bib lia uvá d za.

Nema li by sme si však
mys lieť, že sme už do si ahli
cieľ svo jej cesty, ak vo svo -
jom živo te môžeme zaz -
na me nať ni ek to ré prejavy
pô so be nia Božie ho Du -
cha. Pred seb ou má me
ne smier  ne dl hú ces tu du -
chov né ho ras tu. Kto si

mys lí, že už do si a hol všet ko, čo bo -
lo tre ba, ten sa ne bez peč ne mý li a
začí na stáť na jed nom mi es te, začí -
na stag no vať To pat rí medzi tie naj -
horšie ve ci, aké sa člo ve ku môžu
pri ho diť. Na šou túžbou mu sí byť,
aby sme ne pres taj ne rá stli, pok račo -
va li na ces te duc hov né ho a mrav -
né ho na pre do va nia. 

Uve do mi li sme si, aké dô ležité, ne -
zas tu pi teľné, ne na hra di tel né mi es to
má pritom Svätý Duch. Pri každom
čí ta ní Svä té ho Pís ma – keď si uvedo -
mí me,čo no vé cen ne by ma lo byť pri -
da né k nášmu duc hov né mu pro fi lu
 ma li by sme pro siť o dar Svä té ho
Duc ha, aby sa aj to no vé poz na nie
pre meni lo v nás na našu osob nú
sku toč nosť. 

Ta ká is tá pros ba by ma la spre vá dzať
aj každú zvesť na službách Božích a pri
každom inom stret nutí s po solst vom
Božie ho slo va. Keď vo svo jom živo -
te po cí ti me ten to nep res tajný pohyb
sme rom dop re du, keď sa nás zmoc -
ní ra dosť cel kom no vé ho ty pu z to -
ho, že sa v našom živo te ob ja vu jú
vždy no vé prv ky kresťans kej exis ten -
cie, po tom po cho pí me, aký oh romný
výz nam má aj tá to tre tia vý roč ná
sláv nosť cir ke v né ho ro ku. Pro sí me
Pá na Bo ha, aby sa aj toh to roč né
sláv nos ti zos la nia Svä té ho Duc ha
stal osobným, osob ne pre ži tým sviat -
kom pre každé ho z nás.

g Ján Grešo
vedúciKatedryNZEBF

Poznaniepremieňa
naosobnúskutočnosť

 Božia lás ka
Lás ka k iným

ra dosť

po koj

od pus te nie
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„Nemhatalommalésnemerőszakkal,
hanemazénlelkemmel!–mondjaa
SeregekUra.”(Zak4,6)

Pün kösd he té ben az Útmutató reg -
ge li s he ti igéi a Szent lé lek egy há zá -
ról ta nús kod nak. Az egy ke resz tyén
anya szent egy ház szü le tés nap ját a hús vét utá ni 50. na pon ün ne pel jük. Vall -
juk, Is ten ad Szent lel ket aján dé kul. „Én a lel ke met adom be lé tek – ezt mond -
ja az Úr –, s azt cse lek szem, hogy az én tör vé nye i met meg őriz zé tek és be -
tölt sé tek.” (Ez 36,27; LK) Az Atya s Fiú Lel ke a Krisz tus ba ve tett hi tet te remt,
és „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) „A Szent lé lek a ke gye lem és vi gasz ta lás Lel ke. Így a Szent há rom -
ság csu pa ke gye lem! Is ten sé gé re néz ve a Szent lé lek az Atyá tól és Fi ú tól el -
vá laszt ha tat lan is te ni lé nyeg. Szá munk ra azon ban Vi gasz ta ló a ne ve.” (Lu-
ther)Őt ígér te Jé zus: „APártfogópedig,aSzentlélek,akitazénnevembenküld
azAtya,őtanítmajdmegtiteketmindenre,éseszetekbejuttatmindent.” (Jn
14,26) „Amikoreljöttapünkösdnapja(…),valamilángnyelvekjelentekmeg
előttük,amelyekszétoszlottak…MindnyájanmegteltekSzentlélekkel,éskü-
lönfélenyelvekenkezdtekbeszélni…” (Ap Csel 2,1–4) Pé ter be szé de, mi ként
a hit val lá sa is, ezt hir de ti: Jé zus a Mes si ás! „TevagyaKrisztus,azélőIsten
Fia.” Jé zus vá la sza ek lé zsi á jának alap kő le té te lét is je len ti: „TePétervagy,és
énezenakősziklánépítemfelegyházamat,ésapokolkapuisemfognakdi-
adalmaskodnirajta.” (Mt 16,16.18) Ez a misszió szü le tés nap ja is; ezt az apos -
to lok kö vet ke ző öt cse le ke de te is bi zo nyít ja: „…erőtkaptok,amikoreljönhoz-
zátokaSzentlélek,éstanúimlesztekJeruzsálemben,egészJúdeábanésSamá-
riában,sőtegészenaföldvégsőhatáráig.” (Ap Csel 1,8) Je ru zsá lem az el ső: „Amint
könyörögtek,megrendültazahely,aholegyüttvoltak,megteltekmindnyájan
Szentlélekkel,ésbátranhirdettékazIstenigéjét.” (Ap Csel 4,31) Sa má ri á ban Fü -
löp hir det te a Krisz tust, de Pé ter és Já nos is le ment, s imád koz tak a meg ke -
resz telt so ka sá gért. „Akkorrájuktettékakezüket,ésrészesültekaSzentlélek
ajándékában.” (Ap Csel 8,17) S Jé zus ta nít vá nyai az óta is bi zony sá got tesz nek,
hir de tik Pé ter pél dá ját kö vet ve po gá nyok nak az evan gé li u mot. Cé zá reá ban,
ami kor Kor né li usz há zá ban Pé ter el kez dett be szél ni, „leszálltrájukaSzent-
lélek”, és ek kor eszé be ju tott Jé zus sza va: „tiSzentlélekkelfogtokmegkeresz-
teltetni”. „AkkortehátapogányoknakismegadtaIstenamegtéréstazéletre.”
(Ap Csel 11,15.16.18) Bar na bás Pált is ma gá val vit te. „Ígytörtént,hogyegytel-
jesesztendeigdolgoztakegyüttagyülekezetben…AtanítványokatpedigAn-
tiókhiábanneveztékelőszörkeresztyéneknek.” (Ap Csel 11,26) Ko rin thus ban Pál
az el le ne sze gü lő zsi dók nak ki je len tet te: „Mostantólfogvaapogányokhozme-
gyek.” Ura igé je bá to rí tot ta: „Nefélj,hanemszólj,ésnehallgass:merténve-
ledvagyok…” (Ap Csel 18,6.9.10) Ne künk is: „Van örök kin csünk (…) // A ke -
gye lem igé je.” (EÉ 286,1.6)

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

ModersohnErnőTeljesedjetekmegLé-
lekkel cí mű köny vét (fordította Szabó
Zsigmond,Gon dos Könyv ki adó, Pár -
kány, 1938) már 1946 már ci u sá ban, a di -
a kó nu si szol gá lat ra ké szü lé sem kor
szor gal ma san ta nul má nyoz tam. Sok
hasz nos ta ná csot kap tam be lő le.

El ső ként azt je gyez tem meg, hogy
a lel ki erőt len ség nem más, mint lé -
lek nél kü li ség. Ahol Lé lek van, ott
ered mé nyes a bi zony ság té te lem. Ah -
hoz, hogy Szent lé lek kel meg tel je -
sed jem, elő ször is el kell hagy nom
min dent, ami a Szent lel ket meg szo -
mo rít ja. Ef 4,25–31-ben Is ten vi lá go -
san ki je len ti, mit nem sza bad
ten nem: 
„Ezért tehát vessétek le a

hazugságot,ésmondjatokiga-
zat,mindenkia felebarátjá-
nak,mivelhogytagjaivagyunk
egymásnak. »Ha haragusz-
tokis,nevétkezzetek«:anap
nemenjenleatiharagotokkal,
helyetseadjatokazördögnek.
Aki lopni szokott, többé ne
lopjon, hanem inkább dol-
gozzék, és saját keze munkájával
szerezzemegajavakat,hogylegyen
mitadniaaszűkölködőknek.Semmi-
félebomlasztóbeszédnejöjjönkia
szátokon,hanemcsakakkorszóljatok,
haazjóaszükségesépítésre,hogyál-
dásthozzonazokra,akikhallják.És
neszomorítsátokmegazIstenSzent-
lelkét,akiáltalelvagytokpecsételve
amegváltásnapjára.Mindenkeserű-
ség,indulat,harag,kiabálásésisten-
káromláslegyentávoltőletekminden
gonoszsággalegyütt.”

Sok min dent meg kel lett ér te -
nem: Is tent kö vet ni annyit je lent,
mint az igaz sá got di cső í te ni, a ha zug -
sá got ke rül ni (Jak 1,20); a szent ha -
rag nem bűn (Jé zus a temp lom ból ki -
űzi a ku fá ro kat; 2Móz 32,19-ben
Mó zes ha rag ja is szent); 1Jn 3,15 sze -
rint a gyű lö let em ber gyil kos ság; bűn,
ha va la ki ről a há ta mö gött be szé lünk,
bűn a rá gal ma zás és a plety ká zás is.
A 133. zsol tár sze rint csak oda küld
ál dást az Úr, ahol test vé ri egyet ér tés
van. A lo pás jog ta la nul szer zett va -
gyon. A szük sé ges ja va kat hű sé ges fá -
ra do zás sal, mun ká val kell meg sze rez -

ni. A pénz szer zés és -köl tés te kin te -
té ben is a Szent lé lek fe gyel me alatt
kell áll nunk. Az Úr le gyen va gyo nunk
in té ző je. 

Min den olyan be széd, amely nem
a Szent lé lek fe gyel me, ha nem óem -
be rünk ha tá sa alatt jön ki a szánk ból,
mind rot hadt. A rot hadt be széd pe -
dig a sá tán tól van (két ér tel mű sza vak,
si kam lós be széd). Az egész sé ges hu -
mor Is ten ado má nya. Bűn nek szá mít
a fe le ba rá ta ink el le ni él ce lő dés is.

Be szé dünk nek min dig le gyen cél -
ja. Hasz nos le gyen az épí tés re, szük -
sé ges és ál dá sos le gyen. Ap Csel 15,3

sze rint: „…nagy örömet szerzének
minden testvérnek.” A ke se rű ség,
düh, egy vissza foj tott, szó val ki nem
mon dott, szen ve dé lyes fel in du lás a
jó ság, nyá jas ság, sze re tet he lyett ba -
rát ság ta lan sá got, ön zést je lent.

Az evés-ivá sért sok lel ki ről le -
mon dunk, mert a has mint is ten
sze re pel. Az Úrért kell en nünk is,
hogy szol gá la tun kat tel je sít hes sük, és
min dent Is ten di cső sé gé re mű vel jünk
(1Kor 10,31). Az evés te hát erő gyűj -
tést je lent a lel ki szol gá la tok hoz.

Min dent meg kell ten nünk, hogy
a Szent lé lek nek na gyobb ha tal ma
le hes sen fe let tünk. Ef 5,18–28 le ír ja,
hogy en nek ér de ké ben mit kell ten -
nünk. Is me rős nek kell len ni a Bib li -
á ban és a zsol tár ban, fegy ver zet ként
is mer ni kell eze ket! Be szé dünk egy -
más kö zött bib li ás be széd le gyen! Is -
mer jük jól az Írás igaz sá ga it, és azo -
kat jól is fe jez zük ki! Zsolt 119,162 sze -
rint: „Úgyörülökbeszédednek,mint
akinagyzsákmányratalál.” Ezt csak
az te he ti meg, aki nek örö me egye dül
az Úr ban van, aki be le egye zik az Úr
ve ze té sé be. 

Az Úr nem azt né zi, hogy mit vég -
zünk, ha nem hogy mi ként vé gez zük
dol ga in kat. „HálaadássaláldozzIs-
tennek, és teljesítsd a Felségesnek
tett fogadalmaidat!” (Zsolt 50,14)
„Akihálaadássaláldozik,azdicső-
ítengem,ésakiilyenútonjár,annak
mutatom meg Isten szabadítását.”
(Zsolt 50,23) „Milyenjóhálátadniaz
Úrnakészengenineveddicséretét,ó,
Felséges…” (Zsolt 92,2) Ezek az igék
azt pa ran csol ják, hogy min de ne kért
há lát kell ad ni Is ten nek. 

Az ige a köl csö nös en ge del mes ség -
re és alá za tos ság ra is fel hív ja fi gyel -

mün ket. Fil 2,3 sze rint: „Sem-
mit ne tegyetek önzésből, se
hiú dicsőségvágyból, hanem
alázattalkülönbnektartsátok
egymást magatoknál…” Az
is ten fé le lem ki csinnyé tesz.
Az alá za tos ság pe dig a szen -
tek ék sze re.

A há zas éle tet is a Szent lé -
lek fe gyel me alá kell ren del -
nünk. Nem le he tünk a test
rab jai. Ha szon ta lan az eve zés,

ha a ki kö tő lán cot nem old juk el.
Ha szon ta lan min den szó, amit a
Szent lé lek ről szó lunk, és min den
éret te ese de zés, ha bű ne ink hez ra -
gasz ko dunk, és azo kat nem akar juk
el hagy ni.

A fel tá ma dás nem cso da, ha nem
a meg szen telt élet, a lel ki éb re dé sek
ter mé sze tes kö vet kez mé nye. Ké szíts
he lyet a Szent lé lek nek! „Mi pedig
tanúi vagyunk ezeknek az esemé-
nyeknek,éstanújaaSzentlélekis,akit
azoknakadottazIsten,akikengedel-
meskednekneki.” (Ap Csel 5,32)

Mind ezek nyo mán ar ra kel lett rá -
döb ben nem: mi lyen messze va gyok
még a Szent lé lek kel va ló meg tel je se -
dés től! De örül tem an nak, hogy ilyen
szé les  kö rű en meg is mer tem az eh hez
ve ze tő utat. Az óta gyak ran vizs gá lom
meg ön ma ga mat, hogy mi ben kell
meg vál toz nom, hogy el nyer jem a
Szent lé lek ural mát lel ki éle tem fe lett.
Ezt az Úr út ján já ró min den ked ves
test vé rem nek sze re tet tel aján lom
pün kösd ün ne pén. Így vá lik lel ki
éle tünk egy re gyü möl csö zőb bé.

g Szen czi Lász ló

Hogyanteljesedhetünk
megSzentlélekkel?

A mon dat, mint va la mi föld ben el rej -
tett mag, hir te len és vá rat la nul nőtt
ha tal mas ra. Pe dig már na pok kal
előbb ké szü lőd tem rá, tud tam is,
hogy mit fo gok mon da ni, még is ab -
ban a pil la nat ban úgy szó lalt meg,
hogy a vi lág min den an gya la oda, a
kis fe renc vá ro si temp lom ra fi gyelt. 

Ke resz te lő volt. Feri ba rá tom – hi -
szen sok-sok be szél ge té sünk alatt
va ló ban az zá lett – meg il le tő döt ten
ké szült a szent ség re. Az egyik ilyen
ta lál ko zá sunk kor mond ta, hogy szá -
má ra kü lö nö sen is so kat mon dó vá
vált a té koz ló fi ú ról szó ló jé zu si pél -
dá zat, ezért in nen vá lasz tot tam azt
a bi zo nyos mon da tot.
Luther egy al ka lom mal azt mond -

ta a Bib lia egyik ver sé re, hogy az
olyan fon tos, hogy arany be tűk kel kel -
le ne a szí vünk be vés ni, ezért azt
aranyevangéliumnak is ne ve zik. Ré -
gen úgy ta nul tuk, hogy az a mon dat
az evan gé li um rö vid össze fog la lá sa. 

Azon a ke resz te lőn azon ban meg -
szó lalt ez a mon dat, és ta lán egy élet -
re vált mind egyi künk szá má ra az
evan gé li um rö vid össze fog la lá sá vá.

A pél dá zat bé li fiú megy ha za a
disz nók kö zül egy szá má ra na gyon is

vissza ta szí tó élet be. Két sé ges, hogy
sér tett ap ja vissza fo gad ja-e egy ál ta lán,
de ha még is, ak kor szol gá ja lesz, rá -
adá sul cél pont já vá vá lik báty ja na pon -
kén ti él ce lő dé sé nek is. Ma gá nak ír tör -
vényt, a ház utá la tos sza bá lyai alá hajt -
ja fe jét, tel je sí te ni fog fog csi kor gat va.
Gyű lö li az ap ját, de elé kell áll nia, ez
éle té nek egye dü li le he tő sé ge.

És ak kor hang zik fel a mon dat.
Egy sze rű lu ká csi nar rá ci ó nak tű nik,
va ló já ban ben ne van min den, amit Is -
ten ről tud nunk kell, le het és ér de mes.
Az evan gé li um rö vid össze fog la lá sa:
„Mégtávolvolt,amikorapjameglát-
taőt,megszánta,elébefutott,nyaká-
baborult,ésmegcsókoltaőt.”

Ez a tá vol ság nem emberi léptékű,
a fiú fény évek re van az ap já tól, az em -
ber az Is ten től. De Is ten át lát ezen a
tá vol sá gon, is me ri ezt a fe szült sé get,
ezt a da cot, ezt a bé két len sé get. Az
apa meg szán ja fia el ron tott él etét,
gör csös gyű lö le tét. Elé be fut. 

El kép ze lem a tisz te let re mél tó ke -
le ti csa lád főt. Hosszú ru há já ban
igen csak ko mi kus, ahogy ro han a fia
fe lé. De ő nem tö rő dik az zal sem, ha
ki ne ve tik. Ami kor oda ér, nem hő köl
vissza, meg öle li, és ez zel be szennye -

zi ma gát a disz nó ól min den bű zé vel,
mocs ká val. És meg csó kol ja a fiát.

A bo lond fi ú nak pe dig ek kor tö rik
össze min den tar tá sa, bol dog szé gye -
né ben rá is mer az ap já ra. Jó vá te he tet -
le nül szem be sül az zal, hogy mit tett.
Mind ez azon ban már nem szá mít,
mert a fe lé ára dó sze re tet na gyobb
még a lel ki is me ret-fur da lá sá nál is. Ez
a mi tör té ne tünk Is ten nel.

Az ige hir de tés re va ló ké szü lés
ide jén nem lát szott ez ilyen ha tal mas -
nak. Ott, a temp lom ban vi szont a ke -
resz te lő per ce i ben a mon da ni va ló
túl nőtt raj tunk. Ma gam is ha tá sa
alá ke rül tem, hir te len úgy ér tet tem
meg ezt a pél dá za tot, ahogy még so -
ha, pe dig ta lán ez volt az el ső, amit
sok-sok éve kap tam a ke resz tyén ség -
ből. Lát tam Fe ri ar cán, hogy őrá is
ugyan így ha tott. Az utol só mon dat
után mély csend ma radt. 

Ha va la ki ma kér dez ne a Szent lé -
lek ről, ak kor ezt a csen det kel le ne el -
mon da nom. A meg ér tés és a fel is me -
rés pil la na tát. A hit éb re dé sét és a
szent ség cso dá ját.

A fiú pe dig be lé pett a ház ba, ha -
za ér ke zett.

g Ko czor Ta más

Az evan gé li um rö vid össze fog la lá sa

pün kös di ze nés vi gí lia
A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Teo ló gi ai, Ke -
resz tyén Egy ség és If jú sá gi Bi zott sá ga szer ve zé sé ben pün kös di ze nés vi -
gí li át tar tunk má jus 25-én, pén te ken 18–20 óra kö zött a ME ÖT ká pol -
ná já ban. Igét hir det PatakyAlbert pün kös di egy ház el nök; ze né vel szol -
gál a Mystral együt tes, és di cső í tést éne kel az ÉgÍgérő gos pel kó rus is. Utá -
na sze re tet ven dég sé get tar tunk. 

Tisz te let tel hí vunk és vá runk min den ér dek lő dő test vért er re az ese -
mény re.
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A há za ló be csen get egy la kás ba:
– Ve gyen fé sűt, nad rág szí jat, fa ze -

kat, szap pant, láb tör lőt…
– Nem kell sem mi! Min de nem van!
– Ak kor ve gyen egy imád sá gos -

köny vet, és ad jon há lát be lő le az Is -
ten nek, hogy min de ne van!

* * *

Az ame ri kai fel ke rül a menny or szág -
ba, és min den ki nek cso dá la tos ha zá -
já val di csek szik. Egy idős úr nak pél -
dá ul a Ni a ga ra-víz esés ről ára do zik.

– Hát az is va la mi? – kér de zi a kis
öreg.

– Mi ért, ura sá god ta lán lá tott már
na gyobb vi zet is?

– Meg hi szem azt!
– Hát ki cso da ön?
– Nóé a ne vem.

* * *

A ki rán du ló el té ved az er dő ben, és az
épp ott gom bá szó ha ran go zó val ta -
lál ko zik. Tő le kér se gít sé get.

– Mond ja, ké rem, van eb ben az er -
dő ben tu ris ta jel zés, amely nek a se gít -
sé gé vel ki ju tok in nen?

– Nincs, de ha fel má szik egy fá ra,
meg lát ja a temp lo munk tor nyát.

– Ké rem, én rö vid lá tó va gyok.
– Ak kor majd hall ja a dé li ha rang -

szót.
– De nem is hal lok va la mi jól.
– Hát, aki se nem lát, se nem hall

jól, az ül jön ott hon, és ne mász kál jon
az er dő ben!
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

huM or z SáK

Ez a ked ves, he gyes bó bi tát vi se lő
kis ma dár ere de ti leg a sztyep pék és
a gyér nö vény ze tű le ge lők ma da ra
volt, ma el ső sor ban az utak men tén,
ho dá lyok, ál lat tar tó te le pek kö ze lé -
ben lát juk, de költ a vá ro sok ban is.
Majd min de nütt meg ta lál juk a vi dé -
ki ben zin ku tak nál, ahol a fü ves ré -
sze ken sza lad gál, de ugyan így meg -
te lep szik kis vá ro si fut ball pá lyá kon,
te re ken is. Több nyi re jel leg ze tes hí -
vo ga tó ja hív ja fel rá a fi gyel met.

A pá rok a köl té si időn kí vül is
össze tar ta nak. Ha fe lé jük kö ze le -
dünk, elő ször sza kad nak, majd le kus -
had nak, és hí vo ga tó ju kat hal lat va
pu hán odébb re pül nek.

A búbos pacsirta ta vasz tól őszig
ro va rok kal, té len gyom mag vak kal
táp lál ko zik. Ré geb ben, ami kor a fa -
lu si ut cá kon még lo vas sze ke rek
jár tak, tél idő ben gya ko ri lát vány
volt a „ló cit ro mot” bon to ga tó, az ab -
ban ta lált, fé lig emész tett ma gok kal
táp lál ko zó bú bos pa csir ta.

Ügye sen al kal maz ko dik a je len
kor kö ve tel mé nye i hez is. A Dinnyés–

Pá kozd kö zöt ti úton fi gyel tem meg,
hogy a kö zel ben fész ke lő pár rend -
sze re sen az út test re járt táp lá lé -
kért. Alig ha ladt el egy au tó, már is
ott ter mett va la me lyi kük, hogy a
szél vé dő ről le per gett ro va ro kat
össze szed je.

A pa csir ták a ta la jon köl te nek, és
ez alól a bú bos pa csir ta sem ki vé tel.
Fész két gon do san el rej ti a fű kö zötti
kis mé lye dé sek ben. A vá ro sok ban
azon ban, ahol a sok ku tya és macs -
ka mi att a föl dön a to já sok és a fi ó -
kák nem len né nek biz ton ság ban –

az al kal maz ko dás újabb je le ként –,
la pos te te jű há zak ra köl tö zött.

A to jó egye dül kot lik, pár ja a kö -
zel ben éne kel, de – el len tét ben pél -
dá ul a me zei pa csir tá val – nem csak
a ma gas ban ke ring ve, ha nem ki lo mé -
ter kö vön, ke rí tés osz lo pon ül ve is
da lol. Éne ké be na gyon sok után zást
ke ver.

A pá rok éven te két szer köl te nek,
egy szer re há rom-öt fi ó kát ne vel nek.

Ezek ti zen egy-ti zen há rom nap alatt
kel nek ki, kö rül be lül tíz na po san
hagy ják el a fész ket, és há rom he te sen
már tel je sen ön ál ló ak.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Hogy hív ták ré geb ben a bú bos pa -
csir tát?
2. Mi lyen sú lyú le het ez a ma dár?
3. Hány pár él ha zánk ban?

Búbospacsirta

Me SéLneK Az áLL AtoK

Válaszok:1.pipiske;2.30-40gramm;
3.körülbelülkétszázötvenezerpár.

3.
Já kób nak össze sen ti zen két fia szü le -
tett. Mind kö zül a leg ked ve sebb Jó zsef
volt szá má ra, a ti zen egye dik. Ki csi ko -
rá ban ké nyez tet te, dí szes, cif ra ru hák -
ban já rat ta. Jó zsef pe dig so kat árul ko -
dott test vé re i re, ezért a báty jai nem
sze ret ték, és fél té ke nyek vol tak rá.

Ka masz ko rá ban Jó zsef két szer is
fur csát ál mo dott: a báty jai ne ki szol -
gál tak ál má ban. Ami kor ezt el me sél -
te ne kik, úgy meg ha ra gud tak rá,
hogy el ha tá roz ták, meg ölik. Vé gül
nem tet ték meg, ha nem egy szá raz
kút ba dob ták. Hi á ba ki a bált, jaj ga tott
és kér lel te őket Jó zsef, nem se gí tet -
tek raj ta. De hogy a ha lá la még se szá -
rad jon a lel kü kön, inkább el ad ták rab -
szol gá nak egy épp ar ra já ró ke res ke -
dő ka ra ván nak. Ap juk nak pe dig azt
mond ták ott hon, hogy Jó zse fet egy
vad ál lat tép te szét a me zőn. Já kób na -
gyon meg si rat ta sze re tett fi át, és
öreg ko rá ig gyá szol ta.

Jó zsef ez idő alatt Egyip tom ban a
fá raó egyik fő em be ré nek, Po ti fár nak,
a test őr pa rancs nok nak lett a rab szol -

gá ja. Po ti fár na gyon meg sze ret te Jó -
zse fet, nem so ká ra há zá nak a kul csait
is rá bíz ta.

Egy nap azon ban Po ti fár né ha mis
vád ja mi att Jó zsef bör tön be ke rült.
De az Úr ott is ve le volt. Ami kor pe -
dig a fá raó ál mát is meg fej tet te, az
egyip to mi ural ko dó a he lyet te sé nek
ne vez te ki. 

Az álom sze rint hét esz ten de ig
gaz dag és bő ter més, utá na vi szont
hét esz ten de ig tar tó éh ín ség várt a
bi ro da lom ra. Ezért a fá raó – Jó zsef
ja vas la tá ra – nagy ga bo na rak tá ra kat
épít te tett, hogy azok ból a hét szűk
esz ten dő alatt az em be rek ke nyér nek
va ló bú zát vá sá rol has sa nak. A rak -
tá rak fel ügye le té vel a fá raó Jó zse fet
bíz ta meg.

Az ín sé ges idők ben Já kób fi ai is el -
men tek, hogy ga bo nát ve gye nek. A
dí szes egyip to mi ru há ba öl tö zött
öccsü ket per sze nem is mer ték meg.
S ahogy térd re bo rul tak előt te, Jó zsef -
nek eszé be ju tott egy ko ri ál ma.

Nem bír ta so ká ig, hogy a test vé rei
ide gen úr ként te kin tse nek rá, és egy

idő múl va fel is mer tet te ma gát – volt
is nagy öröm! Az ak kor már idős ap -
ját is oda ho zat ta ma gá hoz, aki az -
után egész csa lád já val ott élt Jó zsef
kö ze lé ben.

Az Is ten Jó zse fet hasz nál ta fel
esz kö zül Iz rá el fi a i nak meg men té -
sé re.

AzalábbibetűhálóbanJákóbnak,
tizenkétfiánakésegyikfeleségének
a nevét rejtettük el. Függőleges
vagyvízszintesiránybanhaladva
keressétekmegéshúzzátokkiaz
ittfelsoroltneveket.Egybetűtöbb
szóhoz is tartozhat. A megma-
radt15betűbőlhárommásikne-
vetolvashattokössze:Jákóbegyik
feleségéét, Jákób lányáét és azt
azújnevet,amelyetJákóbazIs-
tennel való tusakodás után az
Úrtólkapott.Eztaháromnevet
kellbeküldenetek.

RúbenSimeonLévi
JúdaDánNaftáli
GádÁsérIssakár

ZebulonJózsef
BenjáminJákóbLea

TestvérekaBibliában
g ye r Me Kvár

b Mostaniötrészessorozatunkbanolyantestvérektörténetételevenít-
jükfel,akikrőlazÓszövetségben olvashatunk.Mindegyikrészhezegy-
egyfaladatistartozik.Ezekhelyesmegfejtéseitösszegyűjtveküldjé-
tekelasorozatbefejezéseutánszerkesztőségünkcímére(Evangéli-
kusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!Aborítékraír-
játokrá:Gyermekvár.
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Meg hí vó az ÖtK köz gyű lé sé re
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez évi köz gyű lé sét (a hu szon ket -
te di ket) jú ni us 15-én (pén te ken) 14 és 18 óra kö zött tart ja a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok
kör út ja 3.) szék há zá ban. Fő té má ja: azEurópaiUnióésMagyarország,
amely ről dr.BölcskeiGusztáv püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke tart elő adást. 

Min den öku me ni kus lel kü le tű ke resz tyént és ér dek lő dőt sze re tet tel
hí vunk és vá runk. A fő elő adást kö ve tő en a ko ráb bi évek ben min dig élénk
esz me cse re ke re té ben szól tak hoz zá a részt ve vők a té má hoz, amely nap -
ja ink ban kü lö nö sen so ka kat ér de kel ha tá ra in kon be lül és kí vül egy aránt.
Az egy más sal szo ro sabb együtt mű kö dést és köl csö nös meg ér tést mun -
ká ló öku me ni kus ta lál ko zó igé je: „Istenamioltalmunkéserősségünk!”
(Zsolt 46,1)

h i r d e t é s

Meg hí vó
Győr-mo so ni egy ház me gyei misszi ói nap lesz má jus 28-án, pün kösd hét -
főn Győ rött, az evan gé li kus Öreg temp lom ban (Pe tő fi tér 2.).
Program
10.00: Is ten tisz te let úr va cso rá val. Igét hir det: KissMiklós es pe res.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en: Misszió a jö vő ért – kö ze le dik a re -
for má ció kez de té nek 500. év for du ló ja. Az új egy ház me gyei el -
nök ség ter vei. Be szél ge tés ar ról, hogy mit hagy junk el, mit ve -
zes sünk be, töb bek kö zött a kon fir má ci ó ban.

12.00: Ebéd (sze rény virs lis ebé det biz to sí tunk).
13.00: Cso por tos be szél ge tés. A gon do la tok meg fo gal ma zá sa és ki he -

lye zé se a temp lom ban fel ál lí tott „vár ka pu ra”.
14.00: Kon cert: or go nál WagnerSzilárd egy ház ze nész, éne kel Somo-

gyiBalázs.
14.30: Fó rum.
15.00: Úti ál dás – KoháryFerenc lelkész.

A ren dez vény ide jé re a gyer me kek nek fel ügye le tet és prog ra mot biz to -
sí tunk. Kér jük, hogy aki te he ti, hoz zon po gá csát vagy sü te ményt a ven -
dég lá tás hoz. A kí nál ni va lók ból ver senyt is szer ve zünk, ezért kér jük, hogy
aki eb ben részt kí ván ven ni, egy jel igés do boz ban ad ja le az ál ta la ké szí -
tett sü te mé nye ket. Ezen a na pon az egy ház me gye gyü le ke ze te i ben – egy-
két ki vé te les al ka lom tól el te kint ve – nem lesz is ten tisz te let. 

Min den kit sze re tet tel vár nak a szer ve zők!

h i r d e t é s

Ke resz tény film- és könyvvá sár
Jú ni us 8–10. között az Urá nia Nem ze ti Film szín ház ad ott hont az I. ke -
resz tény film- és könyv vá sár nak. Az ün ne pi könyv hét alatt zajló ran gos
ese ményt az Eta lon Film Ki adó a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal
és a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Kál vin Ki adó já val szo ros együtt -
mű kö dés ben szer ve zi.

A ren dez vényt a szá mos já ték film és do ku men tum film mel lett ki ál -
lí tás, be szél ge té sek és kon cert szí ne sí ti.

fil mek
• Szé csi Zol tán: Gömörilámpással…–CzentheZoltánportréja
• D.Bonhoeffer–AgentofGrace – a köz is mert né met evan gé li kus lel -

kész éle te (já ték film)
• Afehérruhásvándor–II.JánosPálpápaélete (len gyel do ku men tum -

film)
• AlbertSchweitzer–EgyéletAfrikáért – já ték film; Azélettisztelete (do -

ku men tum film)
• AlbertSchweitzer–Azélettisztelete (do ku men tum film)
• OrdassLajos,amártírsorsúevangélikuspüspök (do ku men tum film)
• Istenmindignagyobb–TriptichonKendeh-KirchknopfGyörgyéleté-
ről (do ku men tum film)

• Terézanya–Istenszegényeineknevében (já ték film)

Kon cert
• Bu da Folk Band – vi lá gi nép ze ne Er dély re for má tus vi dé ke i ről

A fil mvetítése ket kö ve tő en a mo zi ká vé zó já ba be szél ge té sek re in vi tál -
juk a kö zön sé get. A vá sár ide je alatt az Eta lon Film, a Kál vin és a Lu ther
Ki adó, va la mint a Good News köny ves bolt szín vo na las ki ad vá nya i val ta -
lál koz hat nak az ér dek lő dők.

A ren dez vény ről in for má lód ni az aláb bi hon la po kon le het: www.ke-
resztenyfilmek.hu;www.urania-nf.hu.

–Hogyanlettaműszakitudomá-
nyokkandidátusábólateremtésün-
nepfőszervezője?

– Ti zen két éves ko rom óta já rok a
ke resz tény élet úton, és há la Is ten nek,
nem tér tem le ró la so ha. Ma ga mat
„Já nos-ke resz tyén nek-ke resz tény -
nek” lá tom, ami azt je len ti, hogy fi -
a tal sá gom tól kezd ve együtt nőt tem
Krisz tus sal. 

A Bu da pes ti Mű sza ki Egye te men
vé gez tem 1956-ban vil la mos mér nök -
ként, majd 1983-ban vá ros épí té si
szak mér nök let tem. Vég zett sé gem
okán fo lya ma to san a kör nye zet tel
kap cso la tos té má kon dol goz tam, vil -
la mos mér nök ként több akusz ti kai
ku ta tó cso port nak is tag ja vol tam. A
zaj kel tet te ter he lés kér dé se i vel fog -
lal koz tam, il let ve eh hez kap cso ló -
dó an egy nagy té má val: a kör nye zet -
ba rát vá ros épí tés sel. 

Ta nul má nya im mal pár hu za mo -
san már ti zen hét éve sen is ten tisz te -
le ti szol gá la tot vé gez tem Bu da hegy -
vi dé ken, majd 1979-ben be ke rül tem
az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mia
el ső ként in du ló le ve le ző ta go za tos
cso port já ba. Ezt ku ta tás ve ze tő ként
be osz tás vesz tés árán ak kor még igen
koc ká za tos volt fel vál lal ni, ért he tő –
po li ti kai – okok ból. 

– Tudatosan mikor és hogyan
kapcsoltaösszeakörnyezetvédelmet
ateológiával?

– Tu laj don kép pen tel jes egy ség be
ke rült ez a ket tő az éle tem ben. Ész re -
vet tem, hogy a kör nye ze ti té ma a vi -
szony lag el ha nya golt te rü le tek kö zé
tar to zott az egy ház ban és ele in te még
a tár sa da lom ban is. 1971-től fog lal koz -
tam elő ször a Köz úti Köz le ke dé si Ku -
ta tó in té zet ben kör nye zet vé del mi
ügyek kel egy mi nisz té ri u mi meg bí zás
alap ján. Az egyik mi nisz té ri u mi elő -
adó azt mond ta, hogy a környezetvé-
delem szó val ak kor ta lál ko zott elő ször. 

Szá mom ra vi lá gos sá vált, hogy a ter -
mé szet és a vi lág ép sé ge múl ha tat la -
nul fon tos, az em ber fe le lős ség gel
tar to zik ér te. A Bib lia a jé zu si sze re tet -
pa rancs alap ján is fe le lős sé te szi ezért
az em bert. Mert a sze re tet ál tal a fe -
le lős ség tár sa dal mi vá vá lik. Ezt úgy ér -
tem, hogy a sze mé lyes prob lé mák és
bű nök te rü le té ről to vább kell lép ni, és
meg kell  ér te ni, hogy a sze re tet társa-
dalmiméretű sze re tet, amely a kör nye -
zet vé de lem és a jö ven dő tár sa da lom
irán ti fe le lős ség alap ja. 

A fej lő dés tör té net ben is egy ér tel -
mű vé vált az, hogy a te rem tés vé de lem
és te rem tés gon do zás ősi ke resz tény
fel adat. Ez zel együtt vi szont az is

igaz, hogy a kör nye zet vé de lem új ke -
resz tyén-ke resz tény fel adat is.
–Miebbenazősi,ésmiazúj?
– Ősi gyö ke rei van nak. Meg is mé -

telt ószö vet sé gi ta nú ság az, hogy azért
is mél tó az Úr, hogy Is ten nek ne vez -
zék, mert ő az, aki nem fá ból fa ra gott
bál vány, ha nem Elohim, vagy is te-
remtő Is ten. Az Ószövetségben ezen túl
el kez dő dik az üdv tör té net fo na la is:
tud juk, iszo nya tos bű nö ket el kö ve tő
sze mé lyek ről is szól nak az ószö vet sé -
gi köny vek, Dá vid tól kezd ve – aki gyil -
kos és há zas ság tö rő volt – so rol hat -

nánk az ilye ne ket… És még is in nen ér -
ke zett a vi lág meg vál tó ja!

De nem csak a meg vál tás ban volt
sze re pe Jé zus nak. Jánosevangéliuma
azt ír ja: „ŐkezdetbenazIstennélvolt.
Mindenáltalalett,ésnélkülesemmi
semlett,amilétrejött.” Ez azt je len ti,
hogy Krisz tus örök ké va ló és te rem tő
is. Ezt a logosz fo gal má val a gö rö gök -
nek ír ták, de a 21. szá zad ban ne künk
is meg kell ta nul nunk al kot ni és hasz -
nál ni új sze rű és tu do má nyos fo gal ma -
kat Krisz tus sal, a te rem tés sel és kör -
nye zet vé de lem mel kap cso lat ban,
amely szin tén e vi lág fej lő dé si fo lya mat
ré sze, és eb ben le het új.
–Érdekeskörnyezetvédőszempont-

bólavilágmegváltásáraúgygondol-
ni,hogyhaKrisztusrésztvettaterem-
tésében,ésmegisváltotta,akkormiért
van mégis ilyen szenvedéseket-hiá-
nyosságokat is hordozó helyzetben.
Mitjelentezazállapot?Hovafejlődik?

– Na gyon ne héz meg ér te nünk,
hogy ha meg van vált va, ak kor mi ért
ilyen. Krisz tus a vi lág lét re ho zó ja és
meg vál tó ja, de ez a vi lág egy ki bon ta -
ko zó vi lág, amely ál ta lunk is mert pe -
ri ó du sá ban mil li árd évek ben szám lál -
ha tó ki bon ta ko zá son megy ke resz tül.
Er ről a vi lág ról Pál apos tol vi lá gos sá tet -
te, hogy mi még nem va gyunk ké szen,

és egy va jú dó vi lág ban élünk. „Hiszen
tudjuk,hogyazegészteremtettvilág
együtt sóhajtozik és együtt vajúdik
mindezideig.Denemcsakezavilág,
hanemmégazokis,akikaLélekelső
zsengéjétkapták,mimagunkissóhaj-
tozunkmagunkban,várvaafiúságra,
testünkmegváltására.Mertüdvössé-
günkreménységreszól.” (Róm 8,22–24)
Bel ső fej lő dést tük röz egész Bib li ánk is!

Te hát a vi lág va jú dó és nem be fe -
je zett. Nem kap tuk ké szen. A fej lő -
dés tör té ne tét vál lal ta fel Krisz tus, és
hagy ta, hogy test vé re ink kel együtt va -
júd junk az Is ten fo gal mán, az Is ten
tu laj don sá ga in vagy azon, hogy sze -
ret-e vagy nem sze ret az Is ten…
Krisz tus el hí vott min ket, hogy mun -
ka tár sai le gyünk az ige hir de té sé ben
és a jó cse lek vé sé ben. Az em be rek fel -
ada ta, hogy a vi lág ki bon ta ko zá sa
Krisz tus irá nyá ba foly jék, és vé gül el -
jus son oda, hogy meg ér jen Krisz tus
ide jé re a hely zet. Amint az idők tel -
jes sé gé ben mond ták el elő ször, hogy
Jé zus Krisz tus Is ten Fia, Meg vál tó.
–Ezekszerintazemberekfelelőssé-

geateremtettvilágkibontakoztatása?
– Sok kal több ez az em be rek szá má -

ra, nem csu pán fe le lős ség. Mert lé te -
zé sünk nemcsak azt von ja ma ga után,
hogy az ál ta lunk ke let ke zett hul la dé -
kot a meg fe le lő mód szer rel kell ke -
zel nünk, ha nem azt is, hogy Jé zus te -
rem tő tár sai va gyunk. Vál lal ni kell a
fej lő dés tör té net ből a ránk eső részt. 

En nek a teo ló gi á nak a cso dá ja az,
hogy ilyen mó don van az élet nek
iga zán, tu do má nyo san is fel fog ha tó ér -
tel me. Hogy részt ve szek Krisz tus
szel le mé vel együtt a va jú dó vi lág ki -
bon ta koz ta tá sá ban. A kon fe ren cia
cél ja, hogy be mu tas sa: van eti ká ja a vi -
lág nak és a ke resz tyé nek nek. Ezen be -
lül a ke resz tyén eti ka be le tar to zik a
sze re tet eti ká já ba, ez pe dig azt von ja
ma ga után, hogy fe le lő sek va gyunk a
vi lá gért. Eb ben a vi lág ban fel is mer jük
Jé zust mint te rem tőt, és tisz tes ség gel
ál lunk meg előt te, és vég re hajt juk a te -
rem tés gon do zá sát, Krisz tus ba rát ja -
ként gya lo gol va a vi lág or szág út ján a
kör nye zet vé de lem el ké pesz tő ne héz -
sé gű me ne té ben. 

Rend kí vül fon tos ez. Itt a ke zem,
dol gozz, Is te nem – ének lik az af ri ka -
i ak. Jé zus Krisz tus je len tő sé ge nem
sze gé nye dik el ez zel. Bol do gan él jük
a meg vál tás cso dá ját, csak fel sze ret -
ném hív ni a fi gyel met pár el ha nya golt
do log ra. Jé zus Is ten (2Pt), aki nek ré -
sze volt a te rem tés ben a ka no ni zált
szö ve gek sze rint és a Niceaihitvallás
szö ve ge sze rint is. 

Ha gyo mány, hogy a pré di ká ci ók
al kal má val hű sé ge sen el mond ják lel -
kész test vé rek a bűnt és a meg vál tást,
de nem mond ják el, hogy szö vet sé get
kö töt tünk Krisz tus sal, mely ál tal mun -
ka társ sá vál tott meg min ket a bűn ha -
tal má ból. A sze rez te té si igé ben az
sze re pel (1Kor 11,25a), hogy ez az „új
szövetségazénvéremben”,te hát iga zá -
ból Jé zus szá já ba ad ták a leg ősibb
meg fo gal ma zást, mely sze rint szö vet -
sé ge sé vé tett min ket. Már az Ószövet-
ség ko rában ha tal mas je len tő sé ge volt
en nek, még in kább a 21. szá zad be li ké -
pes sé gek ide jén. 

Jé zus új szö vet sé gé nek is óri á si sú -
lya van, mert ez zel fel emelt min ket
Is ten mél tó sá gá ba. Így nem csak a
bűn meg bá ná sa és fel ol do zá sa fon tos
az éle tünk ben, ha nem az is, hogy az
Úr is ten áll a lé te zé sünk hát te ré ben,
és a va jú dó em bert bíz za meg, hogy
ir gal mas sa ma ri tá nus ként a baj ban
le vő, vér ző föld se be it be kö töz ze. 

g Gomb kö tő Be á ta

Környezetvédelem
–mintmarkánskeresztényéletcél

Beszélgetésdr.SzécheyBélával

b „ŐaláthatatlanIstenképe,azelsőszülöttmindenteremtményközül.
Mertbenneteremtetettmindenamennyenésaföldön,aláthatókés
aláthatatlanok,akártrónusok,akáruralmak,akárfejedelemségek,
akárhatalmasságok:mindenáltalaésreánézveteremtetett.Őelőbb
voltmindennél,ésmindenőbenneállfenn”– ezzelabibliaiigével(Kol
1,15–17)alegegyszerűbb–deegybennagykihívásis–bevezetniazt
ateológiaimegközelítést,amelyetdr.SzécheyBéla, aJézusTestvérei
ÖkumenikusDiakóniaiRendapátjahirdet.Ezazigeszakaszazértfon-
tos,merttöbbekközötterreabibliaialapraépítettapáttestvérünk
akkor,amikoramájus31.ésjúnius3.közöttmegrendezendő22.terem-
tésünnepés-konferenciamottójáula„Krisztusszolgálataateremtés-
ben”mondatotválasztotta.Azidőpontpedignemvéletlenülvanközel
ajúnius5-eikörnyezetvédelmivilágnaphoz–amelyrőlszinténmegem-
lékeznekezenazalkalmon–,hiszenapiliscsabaikonferenciaváltoza-
tosprogramjaiközöttaföldkörnyezetiterhelhetőségétőlkezdveazegy-
házteremtésiteológiájáigrengetegaktuáliskörnyezetetikaielőadásis
hallható lesz majd. Ezt megelőzően viszont indokoltnak tartottuk
megkérdezniakonferenciafőszervezőjét,SzécheyBélátarról,hogymi
az,amiőtésmunkatársait,alegkülönbözőbbterületekendolgozószak-
embereketarraserkenti,hogyakörnyezetvédelemmelmindaMagyar-
országiEvangélikusEgyházbanlelkészként,mindpedigökumenikusszin-
tenilyenmagasszínvonalonéskitartássalfoglalkozzanak.

egyházunk püs pö ki ta nácsa
2012. má jus 16-i ülé sé nek 4. ha tá ro za ta

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa Köz gyű lé sé nek aláb -
bi ha tá ro za ta alap ján ja va sol juk és ajánl juk a gyü le ke ze tek nek a te rem -
tés vé del mi hét meg ün nep lé sét. 
„Nemzetköziegyháziszervezetekésökumenikusdokumentumokfelhí-

vásaivalösszhangbanaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa
Közgyűléseajánljatagegyházainak,hogyaTeremtőirántihálánkéshó-
dolatunkkifejezése,ateremtettvilágtudatosmegőrzéseésfelelősvédelme,
továbbáökumenikusegyüttmunkálkodásunkkiszélesítéseésmegerősíté-
seérdekében2009-tőlaszeptemberutolsóésazoktóberelsővasárnapjakö-
zöttiidőszakotteremtésvédelmihétkénthirdessükmegésünnepeljükaMa-
gyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsatagegyházaihoztartozógyü-
lekezetekbenésintézményekben.
MagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsánakKözgyűlése,2008.
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repta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,
III.,Mezőu.12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10.
(úrv.) Hokker Zsolt; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor;
de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,
VII.,Városligetifasor17.; de. 11. (úrv.) Réz-Nagy Zoltán; Ferencváros,IX.,
Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,
Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.
de. 8. (úrv.) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; XI.,Németvöl-
gyiút138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10.
Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné;
XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,Temp-
lomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.
(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősök
tere10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u.
de. fél 11. dr. Agod Anett; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. dr. Agod
Anett; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút
146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné
Sze ker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Győ -
ri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; Pest-
erzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Solymár
Gá bor; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Gé za; Budakeszi,Főút
155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lacknerné Pus kás Sára.

istentiszteleti rend • 2012. május 28.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Dr.FabinyTamás püs pök a meg hí -
vón sze rep lő ige alap ján (Zsid 13,8)
szólt az el nök ség hez és az
egy ház me gye né pé hez. „Jól
vé gez té tek a mun ká to kat,
mert új ra bi zal mat kap ta -
tok. A man dá tu mot azon -
ban el ső sor ban Jé zus Krisz -
tus tól kap já tok, aki ről az
ige azt mond ja, hogy teg-
nap, ma és mindörökké
ugyanaz.” 

Fon tos, hogy a vál to zó vi -
lág ban őt, a vál to zat lant
tud juk hir det ni. A ben ne
meg ta pasz tal ha tó örök ké -
va ló ság táv la ta össze ha son lít ha tat lan
egy hat éves cik lus sal – vé ges idő ben
vé gez zük szol gá la tun kat, a vég te -
len ség tu da tá ban. A püs pök Luther-
hez és Melanchthonhoz ha son lí tot ta
az el nök sé get, akik ma guk is meg tes -

te sí tik a fel szen telt lel kész és az ok -
ta tás nak el kö te le zett ta nár pá ro sát.

Az is ten tisz te le ten az acsai és er dő -
kür ti gyü le ke zet össze vont ének ka ra is
szol gált MekisPéter ve zény le té vel. 

Az ün ne pi köz gyű lé sen el hang zott
szék fog la ló be szé dé ben az el nök ség
mind két tag ja rá vi lá gí tott a ko run kat

fe nye ge tő ér ték sem le ges ség re és az
iden ti tás tu dat ha nyat lá sá ra. Me kis
Ádám mind ezt Krisz tus hi á nyá ra és
mel lő zé sé re ve zet te vissza. A ke -
resz tyén ér ték rend min den vi hart ki -
állt. Az en ged mé nye ket te vő egy ház
azon ban el vesz ti hi te lét, hi tét és ere -
jét. Az egy ház nak nem azt kell kér -
dez nie, hogy mi kor al kal mas vagy al -
kal mat lan az idő, ha nem szün te le nül
hin te nie kell a ma got – mert ki más
ten né meg ezt he lyet te?

Roncz Bé la min de nek előtt a „hár -
mas hát or szá gért” adott há -
lát; mint mond ta, enél kül
nem áll hat na is mét az egy -
ház me gye élén. A csa lád, az
aszó di gim ná zi um és szü le i
vá ceg re si gyü le ke ze té nek
min dig meg ér tő tá mo ga tá sa
na gyon fon tos volt szá má ra,
se gí tett fel ada tai el vég zé sé ben. 

A kö vet ke ző évek re a ré -
gi-új fel ügye lő cé lul tűz te
ki, hogy az egy ház me gye
evan gé li kus gyer me kei az
evan gé li kus ok ta tá si in téz mé -

nyek hez ta lál ja nak. Ez a misszi ói tö -
rek vés szo ro san össze függ má sik el -
ha tá ro zá sá val: egy ház me gyé jé ben hat
év alatt min den gyü le ke ze tet leg -
alább két szer meg lá to gat. 

g HHÁ 
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II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,
III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.
tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–
38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.)
Cse lovsz ky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés is ten tisz -
te let) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél
10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv., konfirmáció) Aradi György;
Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút
57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–
33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, li -
tur gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy
Pé ter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11.
(úrv., gyermek-istentisztelet) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyiút138. de. 9.
(úrv.) dr. Blá zy Árpádné; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.Magyartu-
dósokkrt.3. du. 6. (gospel-istentisztelet) Körmendy Petra; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,
KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.,
kon fir má ció) Ta má sy Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Ta más né; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rá-
kospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Er -
zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv.) Börönte
Már ta; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.
9. (úrv.) dr. Bács kai Károly; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11.
(úrv., konfirmáció) Nagy né Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146.
de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács
Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pest-
szentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Deák
Lász ló; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,Hun-
gáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bul csú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10. (úrv.) Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyü-
lekezetiterem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lackner Pál.

istentiszteleti rend • 2012. május 27.
Az es pe res ik ta tá sát BálintnéVarsá-
nyiVilma lel kész és KeczkóPál, az ün -
ne pi is ten tisz te let nek he lyet adó bu -
da hegy vi dé ki gyü le ke zet lel ké sze vé -
gez te. A fel ügye lő ik ta tás al kal má val
pe dig Ben ce Im re es pe res állt az ol tár -
tér be, hogy be ik tas sa el nök tár sát. 

Igé vel dr.FabinyTamás szol gált Ap -
Csel 1,4–11 alap ján. Krisz tus hang ja
menny be me ne te le után még erő seb -
ben hang zik fe lénk. Ő az, aki se gít ab -
ban, hogy éle tünk ben az ige cse lek vés,
tör té nés és lé te zés le hes sen – mond -

ta az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke.
– Kü lö nö sen fon tos ez a fe le lős ség -
gel fel ru há zott ve ze tők ese té ben, akik
– gya kor ta szem előtt lé vő – pél dák
kör nye ze tük ben. Jó, hogy a Reformá-
cióésnők te ma ti kus év ben női fel ügye -
lőt bíz hat meg az egy ház. „Vé gez zé tek
ezt a szol gá la tot hű ség gel, szen ve -
déllyel hir det ve és meg él ve Is ten igé -
jét” – zár ta sza va it a püs pök.

Az újon nan bi zal mat ka pott es pe -
res – mint mondta – kü lö nö sen is
kon cent rál ni sze ret ne ar ra, hogy a rá -

bí zott egy ház me gyé ben a gyü le ke ze -
tek ke rül je nek elő tér be az egy re nö -
vek vő ad mi niszt rá ci ó val szem ben.
Más rész ről igye kez ni fog, hogy te ma -
ti ku san és cél zot tan fel tár ják a fe hér
fol to kat – amelyeket az evangélikus
egy ház még nem ért el –, hogy az ott
élő, de gyü le ke zet hez még nem tar -
to zó lu the rá nu so kat meg szó lít sák. 

Eb ben a misszi ó ban min den bi -
zonnyal hű sé ges mun ka társ lesz az
újon nan meg vá lasz tott fel ügye lő –
Né me thy né Uzo ni Han na –, aki
hat gyer me kes édes anya ként (és
nem so ká ra ti zen két sze res nagy ma -
ma ként) el kö te le zett ke resz tyén,
miként a csa lád ja is az ge ne rá ci ók
óta. Az egy ház me gyei fel ügye lő vé
vá lasz tott pres bi ter „ci vil ben” ker -
tész mér nök, ok ta tó és – töb bek kö -
zött – a Nagy csa lá do sok Or szá gos
Egye sü le té nek (NOE) ala pí tó tag ja. 

g Horváth-Hegyi Áron

Szolgálniszenvedéllyel
b Mennybemenetelünnepén,május17-énazÉszakiEvangélikusEgy-
házkerületbeniskezdetétvetteazegyházmegyeielnökségekbeikta-
tásánaksora.Egyhónapalatthatelnökségteszeskütéskapigeimeg-
erősítéstamostkezdődőhatévesciklusra.ElsőkéntaBudaiEgyház-
megyeelnökségeálltazoltárhoz:BenceImre, akiespereskéntmáso-
dikciklusátkezdimeg,ésNémethynéUzoniHanna, akiFabinyTibor-
tól vetteátazegyházmegyeifelügyelőitisztséget.

b AzÉszak-PestMegyeiEvangélikusEgyházmegyetizenötegyházköz-
ségeegyhangúlagszavazottismétbizalmatazegyházmegyeielnökség-
nek:MekisÁdám esperesnekésdr.RonczBéla felügyelőnek.Ünnepé-
lyesbeiktatásukra–amelyenazegyházmegyelelkészikaránakdöntő
többségerésztvett–május20-ánkerültsorazesperesszolgálatihe-
lyén,Acsán.Azesperesiktatástazegyházmegyekorelnöklelkésze,Esz-
lényiLászló, illetveBabkaLászló espereshelyettesvégezte,afelügye-
lőtpedigazimmáronújrabeiktatottesperesfogadtahivatalába.

Dr.FabinyTamás püs pök a fel tá ma -
dott Jé zus Pé ter hez in té zett kér dé sé -
ről szólt ige hir de té sé ben. Pé ter há -
rom szo ros ta ga dá sa után Jé zus le he -
tő sé get adott ta nít vá nyá nak ar ra,
hogy há rom szor igen nel vá la szol jon
ar ra a kér dés re: „Sze retsz-e en gem?” 

– Ma Jé zus tő led kér de zi ezt –
hang sú lyoz ta a püs pök. – Nem az a
kér dé se, hogy sze re ted-e az egy ház -
me gyét, a gyü le ke ze te ket, az egy ház -
me gye lel ké sze it, ha nem hogy „sze -
retsz-e en gem?”. Mert ez a sze re tet
ala poz za meg az tán a má sik em ber fe -
lé irá nyu ló sze re te tet, az es pe re si szol -
gá lat sze re tet ben va ló vég zé sét.

Fa bi ny Ta más nak a be ik ta tott fel -
ügye lő höz is volt né hány sze mé lyes
sza va. „Ist ván di a kó nus hit tel és Szent -

lé lek kel tel jes fér fi volt, Ist ván fel ügye -
lő is le gyen ilyen!” – hang zott az Észa -

ki Egy ház ke rü let püs pö ké nek biz ta tá -
sa Ap Csel 6,5-re utal va, ahol Ist ván di -
a kó nus meg vá lasz tá sá ról esik szó.

Az ün ne pi is ten tisz te le tet köz -
gyű lés kö vet te. El hang zott Sza bó
And rás és Koncz Ist ván szék fog la ló
be szé de, majd az es pe re sek ne vé ben
Zsarnai Krisztián haj dú-sza bol csi
meg vá lasz tott es pe res, a Nóg rá di
Egy ház me gye lel ké szei ne vé ben pe -
dig BlatniczkyJánosDániel szü gyi
lel kész kö szön töt te a ré gi-új es pe rest,
illetve a fel ügye lőt. PozsonyiAnna,
aki két cik lu son ke resz tül volt fel -
ügye lő, és aki nek ti zen két évi hű sé -
ges szol gá la tát szin tén ezen az is ten -
tisz te le ten kö szön te meg az egy ház -
me gye, egyet len rö vid mon dat ban
össze gez te leg fon to sabb ta pasz ta la -
tát: „Él még ez az egy ház!”

Az al ka lom a va nyar ci gyü le ke zet
bő sé ges ven dég lá tá sá val és az zal a re -
mény ség gel zá rult, hogy Sza bó And -
rás har mad szo ri igen je az el kö vet ke -
zen dő hat év ben is annyi ál dást hoz
majd az egy ház me gyé nek, mint
amennyit az el múlt tíz év ben ho zott. 

g HHÁ

Háromszorosigen
b Nemelőszöradottotthontavanyarcievangélikusoktemplomaespe-
resiktatásiistentiszteletnek,hiszenlelkészüketimmárharmadszor-
ra választották meg esperesüknek a Nógrád megyei evangélikus
gyülekezetek.SzabóAndrás elnöktársaKonczIstván lett,akimostin-
dulteszolgálatába,hogyazesperesselegyüttvigyékvállukonazegy-
házmegyeügyeit.
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hoz zá szó lás egy ke rek asz tal-be szél ge tés hez 
a Reformációésnők té má já ban
Ro gate va sár nap ján dr.VargaGyöngyi,hit tu do má nyi egye te münk do cen se nagy
ívű, tör té nel mi vo nat ko zá so kat és a mai hely ze tet is is mer te tő és át fo gó elő -
adást tar tott. Az ál ta la el mon dot tak hoz csu pán né hány él mé nye met sze ret -
ném hoz zá ten ni, mint aki az ese mé nyek nek ma ga is át élő je és ré sze se volt.

Teo ló gi ai ta nul má nya i mat az 1950-es évek ben vé gez tem. Ak kor a nők szá -
má ra sem az or di ná ció, sem a hi va ta los lel ké szi mun ka nem volt le het sé ges.
Fér jem mel lett „ci vil ként” vé gez tem egyik nagy gyü le ke ze tünk ben hu szon két
éven ke resz tül a gyer mek-, if jú sá gi, női és a pasz to rá lis mun kát. A gyü le ke zet
mind ezt há lá val és öröm mel fo gad ta. Más ra re mé nyem sem le he tett.

Ami kor azon ban 1980-ban or di nál tak, a gyü le ke zet egy han gú lag meg vá -
lasz tott a má so dik lel ké szi ál lás – most már – tel jes jo gú be töl té sé re. Ké sőbb
az öku me ni kus női mun ká ban is részt ve het tem, a vi lág sok or szá gá ban jár -
tam ha zánk és egy há za ink kép vi se le té ben. A női mun ka ren ge teg örö mé ben
és él mé nyé ben volt ré szem. Is ten nek mind ezért há lás va gyok. 

A mai hely zet egé szen más. A nők szá má ra min den szol gá la ti le he tő ség
nyit va áll. Ma más ve szély fe nye get. A gyü le ke ze tek több sé gét nők al kot ják.
A nők min den szol gá lat ban meg áll ják he lyü ket. A ve szélyt va la ki tré fá san
így fo gal maz ta meg: a fér fi a kat kell új ra vissza hoz ni és ak ti vi zál ni a gyü le -
ke zet ben. Ez el ső sor ban a nők fel ada ta.

Az együtt-re kell ten nünk a hang súlyt. Nőkésférfiakegyütt tölt he tik be
iga zán fel ada tu kat az egy ház ban: hit tel, tu dás sal, erő vel, len dü let tel, Is ten
Szent lel ké nek irá nyí tá sá val. 

Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra (Budapest)

A re for má ció meg in du lá sát kö ve -
tő en az evan gé li kus gyü le ke zet Nagy -
bör zsöny ben min den bi zonnyal az el -
sők kö zött ala kult meg Ma gyar or szá -
gon. Az át té ré sük ről nin cse nek pon -
tos in for má ci ó ink, de az 1580-as
évek től kezd ve – jó részt – is mer jük
az itt szol gált lel ké szek ne ve it. Fel te -
he tő, hogy a hét fel vi dé ki bá nya vá ros -
hoz ha son ló an a la kos ság dön tő ré -
sze ki állt a lu the ri ta nok mel lett. 

1697-ig az úgy ne ve zett bá nyász -
temp lom szol gált is ten tisz te le ti hely -
ként. Az 1710 utá ni het ven év rend -
kí vü li szen ve dé se ket rótt a prí má si
bir tok hoz tar to zó lu the rá nu sok ra.
Evan gé li kus temp lom hí ján éven te
egy szer a bá nyász test vér vá ros ba, a
fel vi dé ki Sel mec re in dul tak nagy -
pén te ki, úr va cso rás is ten tisz te let re. 

1785. feb ru ár 2-án – a tü rel mi ren -
de let nyo mán – szen tel het ték fel fa -
temp lo mu kat. Ugyan ek kor épült a lel -
kész la kás is, amely több szö ri át épí tés
és re no vá lás után ma is áll és hasz ná -
lat ban van. 

1843–44-ben több ször volt tűz vész
a fa lu ban, s el ér te a temp lo mot és a pa -
ró ki át is. Az anya köny ve ket va la ki – ki -
lé té re nem de rült fény – ki men tet te a
pusz tu lás ból, így ma is ku tat ha tók az
igen jó ál la pot ban meg ma radt, 1784-
től da tált do ku men tu mok. 

1847. ok tó ber 3-án le rak ták az új kő -
temp lom alap ja it. 1852-ben, a Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni 16. va sár na pon
StromszkySámuel szu per in ten dens és
SzeberényiGusztávbá nya ke rü le ti püs -
pök szen tel te fel a temp lo mot. Idén
ősszel tehát a száz hat va na dik szen te -
lé si év for du ló ra ké szü lünk. 

Az Is ten há zá val egy idős ol tár kép a
fel tá ma dott Krisz tus nak a mag da lai
Má ri á val va ló ta lál ko zá sát áb rá zol ja. A
fest mény cí me: „Neillessengemet!”Az
ol tár mel lett jobb ról Mó zes, bal ról Pál
apos tol – tíz éve res ta u rált – szob ra lát -
ha tó. A szó szék te te jén a pré di ká ló Lu-
thert fa rag ták meg a mes te rek. A
temp lom fő be já ra ta fö lötti kő táb lán ol -
vas ha tó gyü le ke ze tünk hit val lá sa, a gót
be tűk kel vé sett fel irat: „Gott ist die Lie -
be!” – Az Is ten sze re tet! 

A re for má ció kez de té nek négy szá -
za dik év for du ló já ra GregersenNils
fel ügye lő kely het és pa té nát ado má -

nyo zott sze re tett egy há zá nak, me lyek
ma is hasz ná lat ban van nak.

1928-ban a hí vek ado má nyá ból
to rony órát vá sá rol tak, amely je len leg
is szin te ere de ti ál la po tá ban meg őriz -
ve, me cha ni kus szer ke zet tel mu tat -
ja ke gyel mi időnk mú lá sát.

A to rony ban há rom ha rang la kik. A
na gyot és a ki csit 1921-ben ön töt te
WalserFerenc, míg a kö zép sőt 1859-
ben AndreasSchaudt ké szí tet te. Gyü -
le ke ze tünk vi szon tag sá gos tör té ne té -
ről vall a kis ha rang fel ira ta: Was Gott
uns nahm, gab er uns wie der Glocken
und Frieden. (Amit Is ten el vett tő lünk,
azt is mét oda ad ta ne künk: ha ran go kat
és bé két.) 1942-ben a Gregersen csa lád
ado má nya ként szí nes és mí ves ólom -
üveg ab la ko kat ka pott a temp lom. 

A II. vi lág há bo rú bor zal ma i ból
alig fel ocsúd va né met nem ze ti sé gű
köz sé gün ket el ér te a ki te le pí tés ré me.
Kö zel száz húsz csa lá dot érin tett ez a
ször nyű igaz ság ta lan ság.

Az Ipoly dé li fo lyá sá nak bal part ján
egye dü li evan gé li kus egy ház köz ség -
ként nem csu pán „vég vár ként” él gyü -
le ke ze tünk, ha nem sok kal in kább kap -
cso la tot is je len tünk a szlo vá ki ai ma -
gyar lu the rá nu sok kal. A fel vi dé ki
Százd és Ipoly sza kál los evan gé li ku sa -
i val test vér gyü le ke ze ti együtt mű kö dést
ápo lunk. 

Ka to li kus test vé re ink nek há la, az ő
temp lo ma ik ban Let ké sen és Szo bon is
tart ha tunk is ten tisz te le te ket. Fel újí -
tott gyü le ke ze ti há zunk ban, a Re -
mény ség Ház ban ren ge teg hit ta nos és
if jú sá gi cso port töl tő dik fel fes tői fek -
vé sű köz sé günk ben. Kis fa lu si gyü le ke -
zet ként vall juk: areménységnemszé-
gyenítmeg!

g Laj tos Já nos lelkész

iS ten tiSz te Let-KÖz ve tí téS A MA gyAr rá Di Ó BAn

ANagybörzsönyi
Evangélikus
Egyházközség

evangélikus
istentisztelet 
a Magyar
rádióban
Június 3-án, Szent -

há rom ság ün ne pén 10.04-től
istentiszteletet közvetít a Magyar
Rádió Nagy bör zsöny ből. Igét
hirdet LajtosJános lelkész.

               

„halljátok… 
az igéket” 

(ApCsel 2,22)

A Bibliából hagyományosan gyülekezeti tagok, gimnazisták, 
egyetemisták, ismert közéleti személyiségek, művészek, 
sportolók olvasnak fel.

18 órától zenés ökumenikus istentisztelet
a Deák téri templomban

PÜNKÖSDI BIBLIAOLVASÁS 
TÖBB NYELVEN

2012. MÁJUS 28. 14 ÓRÁTÓL
(PÜNKÖSDHÉTFŐ)

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
LÉPCSŐJÉN

TÉMA:

„ISTEN IGAZSÁGA 
és a társadalmi igazságosság”

A Wikipédia a vi lág egyik leg na -
gyobb en cik lo pé di á ja; bár ki nek nyu -
godt szív vel ajánl ha tó, hogy ha va la -
mi vel kap cso lat ban in for má ci ó ra
van szük sé ge, ak kor ott kezd je el a né -
ze lő dést. Jó eset ben nem is kell to -
vább ke res gél nie, mert ha mar meg -
ta lál ja a szük sé ges ada tot vagy azt a
né hány lin ket, amely a meg fe le lő
ol da lak ra mu tat. Mint az in ter net vi -
lá gá ban még sok he lyen, itt sem árt,
ha jól el bol do gu lunk az an gol lal,
ugyan is az ol da lak több sé ge ezen a
nyel ven ér he tő el. Ezért a ma gyar ta -
lá la tok nál is ér de mes át vál ta ni an gol -
ra, ugyan is va ló szí nű leg így még
rész le te sebb le írást kap ha tunk az
adott té ma kör ből.

A Wikipédia ha tal mas adat bá zis,
de a könnyű na vi gál ha tó ság tól el te -
kint ve csak nem tel je sen olyan, mint
egy óri á si, nyom ta tott le xi kon so ro -
zat. Vagy is em be rek ír ták em be rek
szá má ra. Ez alap ve tő en nem is prob -
lé ma, amíg nin csen szük sé günk olyan
in for má ci ók ra, ame lyek ott van nak
ugyan a szö ve gek ben, ám ren ge teg
ide ig tar ta na ki bá nyász ni őket. 

Egy egy sze rű pél dá val meg vi lá gít -
va: ha egy vá ros nak van sa ját Wi ki -
pé dia-ol da la, ak kor azon ál ta lá ban le -
ír ják, hogy mek ko ra a lé lek szá ma, és
ki a te le pü lés pol gár mes te re. Ha te -
hát csak ezek re az in for má ci ók ra
van szük sé günk, ak kor elég be ír ni az
adott vá ros ne vét a Wikipédia ke re -
ső jé be – vagy akár a Google-ba,
min den bi zonnyal az el sők kö zött lesz
a ta lá la tok kö zött – és el ol vas ni a fenti
ada to kat. 

Ha azon ban ar ra len nénk kí ván csi -
ak, hogy me lyik a tíz leg na gyobb vá -

ros, amely nek női pol gár mes te re
van, már nem tud nánk egy sze rű vá -
laszt ad ni. Eh hez az összes vá ros ol -
da lát vé gig kel le ne néz ni, egye sé vel
ki men te ni eze ket az ada to kat, majd
kü lön prog ram ban ren dez ni és ott le -
kér dez ni.

A szemantikusweb fo gal mát már
rég óta em le ge tik. A fen ti prob lé ma
meg ol dá sát is ez je lent he ti – vagy is
a már meg lé vő szö ve ges in for má ci -
ó kat kell úgy fel dol goz ni, hogy azo -
kat ne csak az em be rek ért sék meg,
ha nem a gé pek is. Az em ber ugyan -
is igen jó a szö veg ér tés ben, a prog ra -
mok vi szont job ban mű köd nek, ha
min den egyes adat ról le het tud ni,
hogy az va ló já ban mi lyen tí pu sú in -
for má ció.

Ko ráb ban már in dult kö zös sé gi
kez de mé nye zés a Wikipédia sze -
man ti kus sá té te lé re, ez a pro jekt a
DBpedia(http://dbpedia.org).A ta -
valy szep tem be ri hely zet je len tés sze -
rint több mint 3,64 mil lió elem van
az adat bá zi suk ban. Kö zöt tük 416
ezer sze mély, 526 ezer hely, 106 ezer
ze nei al bum, 60 ezer film ta lál ha tó.

A WikimediaDeutschland ve ze tő -
jé nek már ci u si be je len té se még is új
fe je ze tet nyit, ugyan is a Wikidata
(http://meta.wikimedia.org/wi-
ki/Wikidata) név re ke resz telt pro jekt
túl lép min den ed di gi pró bál ko zá -
son, mi vel ez az adat bá zis tel jes
mér ték ben in teg rá lód ni fog a Wiki-
pédia rend sze ré be.

Mi lyen plusz elő nyök kel jár hat ez?
A fen ti pol gár mes te res pél dá nál ma -
rad va: ed dig, ha egy vá ros ve ze tő jé -
nek meg vál to zott a sze mé lye, ak kor
az összes kü lön bö ző nyel vű Wi ki pé -

dia-ol da lon mó do sí ta ni kel lett ezt az
in for má ci ót. Hogy ez meg tör tént-e –
il let ve hogy mi kor –, az azon ban a
kü lön bö ző or szá gok ban mű kö dő
szer kesz tők sza bad ide jé nek a függ -
vé nye volt. Ezen túl azon ban elég
lesz csak a köz pon ti adat bá zis ban
mó do sí ta ni ezt az ér té ket, és az au -
to ma ti ku san fris sül ni fog min den
egyes la pon.

A Wikidata si ke re bo rí té kol ha tó, fő -
leg, hogy olyan tá mo ga tók van nak
mö göt te, mint a Gordon and Betty
MooreFoundation, az AllenInstitute
forArtificialIntelligence vagy ép pen a
Google.Rá adá sul az am bi ci ó zus ter vek
sze rint a pro jekt már idén lát vá nyos
ered mé nye ket kí ván fel mu tat ni.

Per sze tűn het úgy, hogy az egész
nem több, mint „szu per erő” a kvíz fel -
ada to kat ki öt lők nek, akik nek in nen től
kezd ve csak egy sze rű ke re sé se ket kell
vég re haj ta ni uk. Azon ban re mél he -
tő leg az ok ta tás ban is ki vá ló an fel le -
het majd hasz nál ni eze ket az ered mé -
nye ket. Pél dá ul tud juk, hogy me lyik
volt Pál apos tol ide jé ben a leg na -
gyobb ke resz tény gyü le ke zet? Na jó,
ezt ta lán még igen. De me lyik volt pél -
dá ul az ötö dik leg na gyobb? 

Né ha úgy ér zem, hogy a szá mí tó -
gé pes adat ke ze lés tör té ne te még
csak most kez dő dik…

g N. B.

Akereshetőségnyomában
e g yh áz é S viL ág h áLÓ

Rovatgazda:NagyBence

„Szen tel tes sék meg a te ne ved! Az -
után mondd: Uram, Is te nem, édes
Atyám! Szen teld meg a te ne ve det
mind ben nünk, mind az egész vi lá -
gon. Törd össze és sem mi sítsd meg
a po gány ság, min den tév ta ní tó vagy
pár tos ko dó lé lek utá la tos sá gát, is -
ten te len sé gét és eret nek sé gét. Mert
ha zu gul hasz nál ják ne ve det, ve le
rú tul vissza él nek, bor zasz tó an ká ro -
mol ják, s kér ked ve mon do gat ják: ez
a te igéd! Ez az egy ház pa ran csa! Pe -
dig min den sza vuk az ör dög ha zug -
sá ga és csa lárd sá ga! Be szé dük kel
rád hi vat koz va ál no kul fél re ve zet nek
sok sze gény lel ket az egész vi lá -
gon, sőt azonfe lül még gyil kol nak,
ár tat la nul vért on ta nak, ül dö zik hí -
ve i det, mert azt vé lik, hogy az ilyen
do log gal is ten tisz te le tet vé gez nek.
Édes Uram, Is te nem! Té rítsd meg a
ha mis ta ní tó kat, állj út juk ba né kik!
Té rítsd meg azo kat, akik még meg -
tér het nek, hogy azok ve lünk s mi ve -
lük együtt meg szen tel jük és di cső -
ít sük a te ne ve det igaz, tisz ta ta ní -
tás sal s jó ra va ló, szent élet tel. De állj
út juk ba azok nak, akik nem akar nak
meg tér ni, hogy ab ba kell jen hagy ni -
uk a te szent ne ved hi á ba ve vé sét,
gya lá zá sát, meg szent ség te le ní té sét
és a sze gény lel kek fél re ve ze té sét.
Ámen.”

d� LutherMárton:
Így imádkozzál!

(BalikóZoltánfordítása)

Se Mper refor M AnDA

w w w . m y l u t h e r . h u

Kelenföldi koncertmeghívó
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet tisz te let tel meg hív ja Önt és csa lád -
ját volt kán to ra, SulyokImre ze ne szer ző és or go na mű vész szü le té sé nek
100. év for du ló ja tisz te le té re ren de zett ju bi le u mi hang ver seny so ro zat má -
so dik kon cert jé re, amely J.S.Bach,LisztFerenc és KodályZoltán, anagy
tanítómesterek cím mel jú ni us 2-án, szom ba ton 18 óra kor lesz a ke len -
föl di evan gé li kus temp lom ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.). 

A hang ver se nyen köz re mű kö dik Pál Diana (or go na), Péterváry
Ádám (zon go ra), SzontaghMárton (csel ló), va la mint a ke len föl di evan -
gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra BenceGábor ve ze té sé vel. Az al ka -
lom ra a be lé pés díj ta lan.

Öku me ni kus kó rus ta lál ko zó
Pün kösd más nap ján, má jus 28-án, hét főn 17 órá tól rendezik meg a IX.pé-
csiökumenikuskórustalálkozótnégy ka to li kus és egy-egy re for má tus, bap -
tis ta és evan gé li kus kó rus rész vé te lé vel. Ez al ka lom mal a pé csi evan gé li kus
gyü le ke zet szer ve zi a ta lál ko zót, s ad he lyet a ren dez vény nek.
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VASÁRNAP

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne:
Mon te ver di: La u da te Do mi nus
9.25/DunaTv
Élőegyház(vallásihíradó)
10.30/m1
KérdésekaBibliában
10.45/m1
Reformátusmagazin
11.40/m1
Evangélikustemplomok
Mezőberényben
(is mét lés: 14.45 / m2)
12.30/VörösmartyRádió
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vo ros mar tyra dio.hu)
21.20/Bartókrádió
Azemberihangdicsérete
Ben ne: De man ti us: 
Pün kös di ve spe rá sok

HÉTFŐ

10.04/Kossuthrádió
Reformátusistentisztelet
14.50/DunaTv
AlbertSchweitzer,
egyéletAfrikáért
(német–dél-afrikaiéletrajzi
film,2009) (114’)
15.06/Kossuthrádió
Pünkösdidallamok
aközépkorban
15.30/Kossuthrádió
Pünkösdlelke
21.55/m1
MR2Akusztik+aMüpából
(koncertfilm)
A Ghy mes együt tes kon cert je
22.25/m2
Ahétműtárgya
A Szent lé lek el jö ve te le-ol tár
Csík szent lé lek ről 
22.55/DunaTv
LisztFerenc:MissaSolemnis
–Esztergomimise

KEDD

7.35/DunaTv
Írott-kőNatúrpark
(magyarismeretterjesztőfilm,
2000) (52’)
10.15/DunaWorld
Delta
(tudományosmagazin)
10.50/m2
Nemzetiértékeink
Esz ter gom
12.35/Tv2
Táncosvisszatér
(kanadai–amerikaicsaládi
film,2001) (87’)
18.30/m1
Maradjtalpon!(kvízműsor)
20.00/DunaTv
Cigányokideje
(franciazenésfilm,2008)
(106’)
0.00/m1
Angijelenti (dokumentumfilm)
El tű nő szak mák

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55/m2
1100évEurópaközepén
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Sza mos men ti domb ság, 
Me ző ség, Ka lo ta szeg
14.00/m1
Gasztroangyal
Az eper ha zá ja
14.15/DunaWorld
Reformátusmagazin
20.00/DunaTv
Befejezetlenélet
(amerikai–németfilmdráma,
2005) (110’)
23.10/m1
KorTárs
Kép ző mű vé szet, épí té szet,
de sign, di vat

CSÜTÖRTÖK

15.00/PaxTv
Kerékpártúraegyháztörténeti
utakon
(magyarismeretterjesztő
filmsorozat)
Több is ve szett Mo hács nál
16.15/DunaWorld
Balatoniutazás
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Ahol a gyógy vi zek fa kad nak
22.45/DunaTv
MüpArtclassic–KocsisZoltán
jótékonyságihangversenye
aNemzetköziGyermekmentő
Szolgálatjavára
(magyarkoncertfilm,2012)
(116’)
23.25/m1
Némakiáltás
–Rekviemamegnem
születettgyermekekért
(magyardokumentumfilm,
2006) (78’)

PÉNTEK

10.45/m2
Zsigmondkirályajándéka
(Magyarismeretterjesztő
film)
14.10/PaxTv
Kőbezártidő
Er dély ka pu já ban
14.20/RTLKlub
Riadóafedélzeten
(amerikaicsaládifilm,2004)
(88’)
15.45/DunaTv
Magyartörténelmi
arcképcsarnok
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
21.25/DunaWorld
Aholaszivárványvégetér
(magyardokumentumfilm,
2003) (94’)
22.00/DunaTv
Napok,évek,évszázadok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
Szent-Györ gyi Al bert

SZOMBAT

11.00/m1
Borászokborásza
Díj át adó gá la mű sor
14.10/m1
Avilágmadárszemmel
(angoltermészetfilm-sorozat)
Eu ró pa
16.15/DunaTv
Énekazesőben
(amerikaijátékfilm,1952)
(92’)
17.00/Bartókrádió
Klasszikusésjazz
Bá lint Já nos (fu vo la) 
és Oláh Kál mán (zon go ra)
kon cert je
20.30/m2
Frisslevegő
(magyarfilm,2006) (109’)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ra dio17.hu)
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6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Ben ne: 
va sár na pi or go na mu zsi ka
8.00/CivilRádió
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ci vil ra dio.hu)
9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: 
Char pen ti er: Te De um
9.40/m1
Reformátusifjúságiműsor
10.04/Kossuthrádió
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseanagybörzsönyi
evangélikustemplomból
Igét hir det: 
Laj tos Já nos lel kész
10.25/m1
Evangélikusmagazin
(is mét lés: 13.30 / m2)

va sár nap (má jus 27.)
HűazIsten,akielhívotttiteketazőFiával,JézusKrisztussal,amiUrunk-
kalvalóközösségre. 1Kor 1,9 (Zsolt 102,28; Jn 14,23–27; Ap Csel 2,1–18; Ef 1,3–
14) Pün kösd kor a Szent lé lek ér ke zé sét és az egy ház szü le tés nap ját ün ne pel -
jük; azt, hogy kö zös ség ben le he tünk az Úr Jé zus sal és a hí vő test vé rek kel. Amíg
eklézsiaként em le get ték az egy há zat, ad dig ta lán na gyobb hang súly ke rült
a gyü le ke zet hez tar to zás ki in du ló pont já ra, Is ten meg szó lí tó sze re te té re, hi -
szen ez a gö rög ere de tű szó az elhívottak kö zös sé gét je len ti. A mai ün ne pen
Pál apos tol lal együtt há lá val gon dol ha tunk ar ra, hogy el hí vá sunk van, s ez
a Krisz tus sal va ló kö zös ség re szól.

hét fő (má jus 28.)
AkikhittekPéterbeszédének,kitartóanrésztvettekazapostolitanításban,
aközösségben,akenyérmegtörésébenésazimádkozásban.Ap Csel 2,42 (1Sám
12,24; Mt 16,13–19; 1Kor 12,4–11; Zsolt 150) Az ün nep má so dik nap ja szo -
kás sze rint ar ra irá nyít ja a fi gyel mün ket, hogy mit kez dünk az zal, amit Is -
ten ér tünk tett. Ho gyan vá la szo lunk az el hí vás ra? En ge dünk-e a Lé lek ve -
ze té sé nek? A pün kösd kor ala kult el ső gyü le ke zet jel lem zői sze rint ér de mes
ma ön vizs gá la tot tar ta nunk: nö ve ke dünk-e az Is ten-is me ret ben, ak tív
részt ve vői va gyunk-e a gyü le ke zet nek, élünk-e rend sze re sen az úr va cso ra aján -
dé ká val, és ele ven-e az ima éle tünk?

Kedd (má jus 29.)
Haddtartsunkveletek,merthallottuk,hogyveletekvanazIsten!Zak 8,23 (1Pt
2,12; Ap Csel 4,23–31; 1Kor 12,1–11) Za ka ri ás a ba bi lo ni fog ság ból va ló ha za -
té rés után ar ról az idő ről pró fé tált, ami kor majd nem csak Is ten né pe ta pasz -
tal ja meg és di csé ri az Úr nagy sá gát, ha nem – lát va a ve lük tör tén te ket – a po -
gá nyok is az egy Is ten hez tér nek. Ez az ige a ke resz tény em ber nek is ko moly
fel ada tot ad: an nak fe le lős sé gét, hogy az éle tünk ben mun kál ko dó Is ten sza -
ba dí tó tet te it lát va ro ko na ink, is me rő se ink is ar ra a fel is me rés re jus sa nak, hogy
ve lünk van az Úr, és ők is kö vet ni akar ják őt.

Szer da (má jus 30.)
Milyenfélelmesezahely!Nemmásez,mintIstenházaésamennykapuja.
1Móz 28,17 (1Tim 3,15; Ap Csel 8,/9–11/12–25; 1Kor 12,12–26) Ami kor Já kób
csa lás sal meg sze rez te az apai ál dást, el kel lett me ne kül nie ott hon ról. Nagy -
báty ja há zá ba igye ke zett, de út köz ben kü lö nös él mény ben volt ré sze. Égig
érő lét rá ról ál mo dott, és az Úr biz ta tó ígé re tét hal lot ta ar ról, hogy meg őr zi
őt az úton. Fel éb red ve még is fé lel mes nek lát ta a he lyet, mert a szent Is ten -
nel va ló ta lál ko zás meg ré mí tet te. A mi éle tünk ben is le het tek olyan hely ze -
tek, ami kor múl tunk ter hei elől me ne kül ve és bű ne ink sú lya alatt ros ka doz -
va az Úr je len lé te fé le lem mel töl tött el. Ta lán nem is baj, ha nem vesszük túl
könnye dén: Is ten ve lünk van, és meg se gít.

Csü tör tök (má jus 31.)
Békességmindnyájatoknak,akikaKrisztusbanvagytok. 1Pt 5,14 (Zsolt 119,165;
Ap Csel 11,1–8; 1Kor 12,27–31a) Az apos to li le ve lek ál ta lá ban lel ki jó kí ván -
ság gal, ál dás mon dás sal zá rul nak. A mai ige Péterelsőlevelének utol só mon -
da ta, amely a Krisz tus-hit ben já ró test vé rek nek szól, és bé kes sé get kér rá -
juk. A há bor gó lé lek nek, nyug ta lan szív nek, két sé gek kö zött gyöt rő dő em -
ber nek nagy szük sé ge van ar ra a bé kes ség re, ame lyet egye dül az Úr ad hat
meg. Ta lán sa ját le ve le ink, ta lál ko zá sa ink vé gén már nem is na gyon tö rő dünk
a sab lo no san oda ve tett jó kí ván sá gok kal, de ma ne így te gyünk ez zel az apos -
to li igé vel! Bát ran ve gyük ko mo lyan!

pén tek (jú ni us 1.)
AkiazUratféli,annakerősoltalmavan. Péld 14,26 (Mt 7,24; Ap Csel 11,19–
26; 1Kor 12,31b–13,7) Egy olyan vi lág ban, ahol sok min den bi zony ta lan, és
könnye dén össze om la nak em be ri éle tek, egy re in kább érez zük: rá va gyunk
szo rul va a gon dos ko dás ra, tá mo ga tás ra. Kell egy erős kéz, mely meg tart; egy
biz tos pont, mely nem ren dül meg; egy olyan va la ki, aki nek meg van a ha tal -
ma és a sze re te te, hogy meg óv jon ben nün ket. A pél da be szé dek bölcs író ja sze -
mé lyes ta pasz ta la tát hit val lás ban mond ja el, hi szen tud ja: a hí vő em ber nek
az erős Is ten az ol tal ma zó ja.

Szom bat (jú ni us 2.)
Íme,azÚrfélelmeabölcsesség,ésarosszkerüléseazértelem. Jób 28,28 (1Pt
1,17; Ap Csel 18,1–11; 1Kor 13,8–13) A ré gi ko rok em be re tö re ke dett a böl cses -
ség re, és tud ta: ezt egye dül Is ten ad hat ja meg az őt fé lők nek, és ez zel együtt
jár az igye ke zet is a bűn től va ló tar tóz ko dás ra. Va jon ma tö rek szünk-e ar -
ra, hogy bölccsé vál junk, vagy csak gyűjt jük a tu dást, vég zett sé get iga zo ló
bi zo nyít vá nyo kat? S igyek szünk-e tu da to san ke rül ni a rosszat, vagy in kább
csak a le bu kást pró bál juk meg el ke rül ni?

g Hu lej Eni kő

Újnap– újkegyelem

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibólmájus27-étőljúnius3-áig

APRÓHIRDETÉSEK

Ba la ton bog lá ron, strand tól 2 perc re
szo bák ki adók – 30/977-2329.

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

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

Köszönetnyilvánítás

A ba la ton bog lá ri Evan gé li kus
Temp lom Ala pít vány ku ra tó ri u ma
meg kö szö ni mind azok támo ga tá -
sát, akik 2010. évi adó juk 1%-át ala -
pít vá nyunk nak aján lot ták fel. 

A be folyt 66 287 Ft-ot a temp -
lom eresz csa tor ná já nak ja ví tá sá -
ra hasz nál tuk fel.

Ma da rász Ist ván né 
kuratóriumielnök

Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ja
A Női Misszi ói Szol gá lat sze re tet tel hív ja az ér dek lő dő ket a Nemejt
hibát cím mel Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban jú li us 24–31. kö zött egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik számára
meg ren de zen dő kon fe ren ci á já ra.

Je lent kez ni a kö vet ke ző el ér he tő sé ge ken le het jú ni us 10-ig: Női Misszió,
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; mar ta.pin ter@lu the ran.hu; 20/824-2791.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ta va szi so ro za tá -
nak cí me: Anemlelkészilelkiszolgálategyházunkban.A kö vet ke ző al -
ka lom jú ni us 14-én, csü tör tö kön 17 óra kor kez dő dik az or szá gos iro da
ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). 

Áhí tat: KarlnéCsepregiErzsébetlelkész. Elő adás: Van-ekényszerhely-
zetaszórványhelyzetbenanemlelkésziszolgálatigénybevételére?–Bakay
Péter, egyházunk cigánymissziós referense és dr.GarádiPéter felügyelő.

h i r d e t é s

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det ProtestánsFel-
sőoktatásiSzakkollégiumába (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.) nap pa li ta go za -
tos pro tes táns egye te mi és fő is ko lai hall ga tók szá má ra. To váb bi in for má ci -
ók a fel vé te li fel té te le i ről a www.mpta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050 te -
le fon szá mon kaphatók. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je: 2012. jú ni us 10.


