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Anglikán Egyház Magyarországi Képviselete 
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    Városgondozási Bizottsága 

Bp.II. PMH Pénzügyi Osztály 

Evangelische Michaelsbruderschaft 

International Ecumenical Fellowship barátai 

MEE Országos Irodája 

Természet és Környezetvédő Tnnárok Egyesülete 
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Az Ünnep Díszvendége: 
       Némethyné Uzoni Hanna egyetemi docens 

 

 Ünnep elnöke: 

       Prof.Prof.Dr.h.Széchey Béla József C.Sc. IHS. apát 

 

 

Munkatársak: 
Altziebler Károly, Békássy Csaba, Biczó Dénes, Biczó Gézáné, Cecilia Bella, Errath 

Franz, Erdélyi Attila, Furján Ildikó, Frank, Gutai András, Horváthné Irénke, Ilyés 

Melinda, Kis Paulina, Lakatos József, Maloschik Antalné, Pfuscher Emese, Szabó Erik, 

Szenczy Mária, Szilágyiné Judit, Dr.Tarnóczi Tibor,Thiering Etelka, Dr.Zsigmondy 

Árpád 

 

 

 

 



 

Környezetvédelmi Világnap, a Teremtés 28. Ünnepe 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődés hetéhez illeszkedő szatellit rendezvény 

 

2018. május 24. csütörtök 
17,30   Köszöntő.  „Harcra hát magyar nép„ 

17,40   Wittenberg az Esperes optikájával / Győri Gábor esperes / 

18,30   Az IEF nemzetközi szövetség nyilatkozata és elemzése / Békássy Csaba / 

19,00    Erős várunk az Isten / Lakatos József versmondó művész / 

19,20   A Magyar Országgyűlés Jövendő Nemzedékek Védelmét Ellátó Biztos helyettese,  

Dr. Bándi Gyula professzor úr részéről elhangzó köszöntés ismertetése.  

19,30   Jövőbetekintő gondolatok az Egyház egysége és a közös felelősségvállalások 

            dolgában ; ismertetés / Elnökség - Ilyés Melinda / 

19,50   Napvégi konzultáció 

20,10   Záró áhitat / Dr.Zsigmondy Árpád lelkész / 

 

2018. május 25. péntek 
14,30  Ökumenikus istentisztelet /A reformátori egyház megújulása Namibiában, az 

500+1 látás érvényesülése: Jézus a Kozmosz megváltója is – D. Szebik Imre ny. 

püspök – Rezessy Miklós lelkész/. 

15,40   Vágyak és Valóság Ábrahám ősatyánk, a betlehemi köszöntők esetében és az 

Evolucióban megvalósuló kreacionista hitélet során. / Prof.Dr. Széchey Béla 

József/ 

17,25  Megmondatott a régieknek: ÉN PEDIG az Új Szövetség valós új elemei  /Péter  

           Zoltán lelkész / 

18,00  Kerekasztal megbeszélés: quod erat demonstrandum&quod est credendum –  

- tudásunk és hitünk együttes valósága / Bencze András püspökh, Dr.Erdélyi  

Attila docens, Dr.Magyar Imre, a tudományok doktora, Dr.Zsigmondy Árpád  

lelkész /. Tanácskozás Taizé-i szabályok szerint. 

19,00  Fiuk, fel a fejjel / Versmondó Lestyán Katalin  

19,20  Imaest  / Biczó Dénes térképész,  Pfuscher Emese hitoktató / 

 

2018. május 26. szombat 
 

10,00  Konzultációs nap, szenvicsekkel kiegészítve 

   Good seed igeolvasás ( Kis Paulina / 

Szatellit formájú kapcsolódás  a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa – 

országgyűlési Bizottság hetes programjához, a Nemzet és a Családok 

fenntarthatósága témakör bevezetésével / Pfuscher Emese hitoktató, Dr. Széchey 

Béla  lelkész / 

Some idea and proposition in the interest of Christian belivers in Africa  

/ Mitchelle Wangari univ.student / 

JTR közgyűlés  az IEF kapcsolat tárgyában 

 

 

 

  

 



                                

 

 

 
   500 + 1  elv és az együttes tevékenység lehetőségei 

 

 500+1 éves a reformáció. Nem szakadásnak indult, hanem az eredetihez 

visszaformálódás volt a cél.  A fél évezred vége felé a részegyházak Krisztushoz 

közeledése egymáshoz közeledés is. Beér püspök úr is azt mondta volt, hogy a 

Krisztussal való találkozásunk nyomán különbségeink másodlagossá válnak. 

De az egyedül az Írás alapján, egyedül kegyelemből üdvözülés, egyedül hívő 

rábízás általi felismerés a mai világképünkben új felismerésekhez is vezet. A 

teremtő IGE művét védeni és gondozni jogunk és kötelességünk. Vágyból 

valóság, bár még csak ünnepi jelek, a közös ünnepi élés az Úr szent vacsorájával 

/az eucharistiával / az oltári szentséggel, de igaz valóság is.  

Az 500 utáni növekedést jelző szám mutatja, hogy a Reformációt – a Maga 

gondjaival és szépségeivel és méltósága teljességében,  de az Egy Anyaszent-

egyház társegyházaiként, tehát  együtt folytatni kívánjuk. 

 A reformáció Egyházainak eminens, kibővülő lehetősége és kötelessége az Úr 

Jézus megváltói, helyettesítő áldozatának a tiszta tanítása mellett a Teremtő és 

Fenntartó szolgálatának a gazdagabb módon, kibővített látás szerint képviselete. 

Mindez annál is inkább fontos, mert csak ebben a rendszerben látható világosan, 

hogy Jézus barátai, vele együtt a Teremtő társai is és így teremtő társak. Miköz-

ben a társteremtői szolgálatot felismerjük és hangsúlyozzuk, egyúttal kibontako-

zik számukra a kapcsolódó felelősségi rendszer csaknem végtelen méretűvé váló 

valósága. 

Maga, a köznapi ember is óriási távolságokkal és hatalmas időbeni kifejezések-

kel találja magát szembe, szinte minden tevékenysége „ mennyei „ távolságok-

ban történő felelősségvállalásra kényszeríti. Tehát nemcsak a Mars-expedició 

során kell kizárnia minden ottani fertőzésveszélyt, hanem a fényévre lévő 

kozmikus elemek fenntarthatósága gondját is magára kell vállalnia az emberi 

nemzetségnek. Tudományos ismereteink nyomán belátjuk, hogy véges, csupán 

200.000 éves a transzcendens gondolatának a felmerülése  őseink életében, most 

pedig már többször százezer éves életszakaszokban  kell mérlegelni „ földi „ 

tevékenységünk hatását. Tehát  egyes földtörténeti döntéseink csaknem a „ sub 

auspiciis aeternitatis „ felelősségi rendszerében állnak elénk felelős döntés 

igényével. Utódaink létének lehetőségeit mi magunk befolyásoljuk 

döntéseinkkel,  éghajlatalakító magatartásunkkal. 

Elképesztő a szomszédsági magatartás egyidejű felemlítése ugyanazon templo-

mi szolgálat során a hatalmassá növekedett téridővel történő elszámolási kötele-

zettségünkkel együtt. Ez is a Reformáció továbbvitele. 

 



 

 

 

 

 
 

 


