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[Lelkész:]Nagyokéscsodálatosak
ateműveid,mindenhatóÚrIsten,
szerető mennyei Atyánk! Jézus
Krisztusbantestvérünkkélettél,az
örökéletnyitottságávalésörömé-
velajándékoztálmeg.Azőnevé-
benkérünk,hallgasdmegimád-
ságunkat.
[Lektor:]Könyörgünk,Atyánk,

hogyebbenavilágban,aholannyi
bántó zaj, hamis hang, hazug
beszédhangzikel,szólhassona
tégeddicsérőének,aróladtanú-
ságottevőigehirdetés,abátorsá-
got,örömötéséletetajándékozó
evangélium. Jézus Krisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lektor:] Könyörgünk azo-

kért,akikcsakpanaszranyithat-
ják ki szájukat, vagy már pa-
naszkodnisemtudnak,mertfá-
sultancipelikéletükterheit.Te
Fiadbanmegmutattad:szereted
azembert,ésnekedisfájnakter-
hei. Segíts, hogy a terhek alatt
roskadókmeglássák:teottvagy
velükaterhekalatt.Ezadjonvi-
gaszt,reménységetéserőt.Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lektor:]Könyörgünkegyhá-

zadért,gyülekezetünkért.Igédés
szentségeid által arra hívtál el
bennünket,hogyevangéliumod
ajándékátmegéljükmindennap-
jainkban. Segíts nekünk, hogy
ebbenazelhívatásbanmindenki
megtaláljaaztahangot,amelyen
szólhat,énekelhet.Segítsmegbe-
csülnünkamásikbankapottaján-
dékot.Neengedd,hogyemberi
hibáink,bűneinkmiatthamisan
szóljon egyházad hangja. Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lektor:]Könyörgünkazért

is,hogymindannyianúgyjár-
hassunkebbenazéletben,hogy
mindenkétségésfájdalomelle-
nére meg tudjunk maradni a
benned való reménység bizo-
nyosságában. Tölts el minket
újraésújraabennedvalóöröm-
ben,abennedvalóéletbizton-
ságában.Segítsmeghallanunka
tetisztahangodat,segítsmeg-
hallanunkmásokpanaszátésse-
gítségkérését. És kérünk, adj
nekünk is tisztahangot, téged
dicsérőénekreindulólelket,ate
vigaszodat,örömhíredetmegélő
életet. Jézus Krisztusért ké-
rünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass

megminket!
[Lelkész:]Nagyokéscsodála-

tosakateműveid,mindenható
ÚrIsten,szeretőmennyeiAtyánk.
Hálátadunkneked,hogyegyhá-
zadénekeösszecsendülazelőre-
mentektégeddicsérőénekével,és
bennünketisvárszeljövendőor-
szágodban,aholteleszelminden
mindenekbenörökkönörökké.
[Gyülekezet:]Ámen.
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Azsinagógaelőttiteretmegtöltőtöme-
getBandiLászló, azÉletMeneteAla-
pítványkuratóriumánaktagjaésHe-
gedűsD.Géza Kossuth-díjasszínész
köszöntötte. Bandi László kiemelte:
atizennegyedikalkalommalmegszer-
vezettéletmenetemegmutatja,hogy
egyedülaszabadság,a„felnőttembe-

reksajátakaratánnyugvóbelátás”te-
remthetimegaztamegnyugvást,bé-
kességet,amelyreMagyarországona
zsidóéskeresztényemberekegyaránt
vágynak. Ezt a szabadságot jelenti,
hogy van holokauszt-emléknapunk,
amelynemkipipálandóprotokollese-
mény,hanemazőszintevisszaemléke-

zésésazelgondolkodásnapja–fogal-
mazott.Sokmindentörténtéstörté-
nik,hogykölcsönösenbelássuk,„bár-
melyikporcikánkatériseb,azazegész
közösségnek fáj, éskárversenyezni,
hogykinekmifájjobban”–mondtaa
szónok.Szavaiszerintazalapítványti-
zennégyévedolgozikazért,hogyhi-

daképüljenekszomszédésszomszéd
között,hogyhegedjenekamélysebek.
„Azértdolgozunk,hogyvisszautasít-
sunkmindenfélerasszizmustéskire-
kesztést,mertmimegpróbáltukmeg-
tanulniaholokausztleckéjét:egypo-
fonból,egyrosszízűmegjegyzésbőlis
kialakulhatatragédia”–mondtaBan-
diLászló.
HegedűsD.Gézaarrahívtafelafi-

gyelmet,hogyaholkevésatudás,azis-
meret,ottnagyasodródásésaszelle-
mikiszolgáltatottságveszélye,ezpe-
digbizonytalanságot,szorongástszül,
ami agresszív, intoleráns nézeteket
keltmásokszármazásával,vallásával,
bőrszínévelszemben.Akitudatlan,az
szorongésfél,ezértütmindent,ami
más–fogalmazott.

Az em ber el tud al ja sod ni  
A rendezvény fő szónoka az idén
Kossuth-díjjalkitüntetettRöhrigGé-
za színész,költő,aSaulfia címűOs-
car-díjas film főszereplője volt, aki
arrólbeszélt,hogyAuschwitzkétte-
kintetbenisvégérvényesenmódosítot-
taanormákat.„Egyrésztláthatóvátet-
te,mirevagyunkképesekegymással
mi,emberek,mennyireésmennyien
eltudunkaljasodni,másrésztazisfáj-
dalmasanegyértelművévált,miaz,ami
mégbeleféramennyeiAtyánakanél-
kül,hogybeavatkozna”–fogalmazott.
„Elmozdult, örökremegváltozott az
önmagunkrólésaJóistenrőlalkotott
képünk.Auschwitzazatörténelem-
ben,amiatudománybanarelativitás-
elmélet.Senkinemérti,demindenki-
revonatkozik”–fűztehozzáRöhrig
Géza.

f Folytatása3.oldalon

Azéletmeneteaholokauszt
áldozatainakemléknapján
Bu da pes ten az élet me ne te áp ri lis 17-én, va sár nap dél után a Do hány ut cai zsi na gó gá tól in dult. A só fár hang já ra a
tö meg a Ká roly kör út – De ák tér – Jó zsef At ti la ut ca – Szé che nyi tér – Zrí nyi ut ca út vo na lon ke resz tül a Szent Ist -
ván-ba zi li ka előt ti tér re tar tott. A ren dez vény szó no kai a ki re kesz tés ma is fe nye ge tő ve szé lye i re fi gyel mez tet tek,
va la mint a ke resz té nyek és zsi dók össze fo gá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz ták.
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Azünnepélyesdíjátadóraazegyház
zsinatánakülésszakánkerültsor,ame-
lyenaz1956-osmagyarforradalommal
valószolidaritásvállalásmiattmeghur-
coltéselítélterdélyievangélikuslelké-
szekről és teológiai hallgatókról is
megemlékeztek.Ünnepibeszédében
SemjénZsolt kijelentette:„Azégiha-
záhozishűtlenaz,akiaföldinemzeti
közösség sorskérdései elől dezertál.
Ezértvan,hogyakereszténységésa
nemzetielkötelezettségnemegymás-
salszembenállódolgok,hanempont
egymásterősítők.”
Az 1956-os forradalomról szólva

akormányfőhelyettesmegemlítette:a
pestisrácoknaksemmiesélyüknemvolt
aVörösHadsereggelszemben,mamégis
őkállnakatörténelempiedesztálján,az
egykoriSzovjetuniópedigeltűntatör-
ténelemsüllyesztőjében.Úgyvélte:de-
mokratának lenniannyit jelent,hogy

nemszabadfélni.„Aküldetésünkaz,
hogyneféljünk,aJóistennekszándéka
vanvelünk,magyarokkal”–fogalmazott
aminiszterelnök-helyettes.
KelemenHunor többekközöttarról

beszélt,hogyazerdélyimagyarközös-
ségakkorlehetsikereséserős,haaz
egyházaitovábbraisfolytatjákközéleti
szerepvállalásukat.AzRMDSZelnö-
keszerintismétolyanidőketélakö-
zösség,amikornapmindnapszembe-
sülakisebbségilétkihívásaival.
KelemenHunoremlékeztetettarra,

hogyegyévvelezelőttWashingtonban
tájékoztatottottanidöntéshozókata
romániaimagyarsághelyzeténekala-
kulásáról,ésazakkorelmondottakbe-
kerültek az Egyesült Államok Kül-
ügyminisztériumaáltalkészítettRo-
mánia-jelentésbe. „A rakétavédelmi
pajzsalattazemberijogoktánmégsem
kerülnekzárójelbe”–jegyeztemegaz

elnök.Hozzátette:harendezettatöbb-
ségésakisebbségviszonya,abizton-
ságiskönnyebbengarantálható.
AzeseményenCsendesLászló egy-

háztörténészbeszéltarrólatizenegyer-
délyievangélikuslelkészrőlésteológiai
hallgatóról, akiket meghurcoltak és
bebörtönöztekaz1956-osforradalom

mellettikiállásukmiatt.„Azegyenes
emberitartásthagytákránkörökség-
ként”– fogalmazottCsendesLászló.
Az erdélyi evangélikus 1956-osok

emléktáblájátAdorjániDezsőZoltán
püspökleplezteleakolozsvárievan-
gélikustemplomban.
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ReményikSándor-díjjaltüntettékkiKolozsváron
KelemenHunortésSemjénZsoltot
A Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház Re mé nyik Sán dor-dí já val tün -
tet ték ki áp ri lis 14-én Ko lozs vá ron Ke le men Hu nort, a Ro má ni ai Ma gyar
De mok ra ta Szö vet ség (RMDSZ) el nö két és Sem jén Zsoltot, Magyarország
kormányának mi nisz ter el nök-he lyet tesét (képünkön).
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A ke resz tény ér tel mi sé gi fó rum
következőalkalmánabudahegy-
vidéki evangélikus templomban
(Xii.ker.,kékGolyóu.17.)április25-
én18.30-korEgy szív se bész gon do -
la tai címmeldr. Papp La jos szívse-
bészprofesszorelőadásahangzikel.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem felvételthirdeta2016/
2017-es tanévre nappali tagoza-
tondoktori(PhD-)képzésreegye-
temihittudományi,illetvevallástu-
dományi végzettségűek részére.
aképzéskétszakaszbóláll,időtar-
tama8félév.(azelsőképzésisza-
kasz4félév.)Jelentkezésilapigé-
nyelhetőazEvangélikusHittudo-
mányi Egyetem rektori hivatalá-
banvagyletölthetőazintézmény
honlapjáról,azEtNmenüpontalat-
tiirattárból.afelvételieljárásdíja
9000forint.adíjataz intézmény
számlaszámára(11707024-20272733-
00000000)kellátutalássalbefizet-
ni.(amegjegyzésrovatbanfelkell
tüntetni: Jelentkezés/jelentkező
neve.)afelvételijelentkezésakkor
érvényes,haajelentkezőbefizette
afelvételieljárásdíját.adíjatrózsa-
színpostautalványonisföllehetad-
ni,ezesetbenabefizetésigazolá-
sát kérjük a jelentkezési laphoz
csatolni.
apályázathozcsatolandódoku-

mentumok:születésianyakönyvi
kivonat;hittudományivagyvallás-
tudományi egyetemi vagy Ma
végzettségetigazolóoklevélhite-
lesítettmásolata;egymodern(el-
sősorban német vagy angol)
nyelvből legalább középfokú,
komplex,államilagelismertnyelv-
vizsga-bizonyítvány; rövidszak-
maiéletrajz;egyrövidtudomá-
nyosdolgozat;ajelentkezőeddi-
gitudományostevékenységének
bibliográfiája. további informá-
ciókadoktoriiskolahonlapjánol-
vashatók:http://te ol.lu the ran.hu/ 
in dex.php/hu/di/; jelentkezésiha-
táridő:április29.afelvételikonzul-
tációidőpontja:május27.

Men tál hi gi é né szakirányútovább-
képzésiszak.asemmelweisEgye-
temMentálhigiénéintézete2016.
szeptemberi indítássalmentálhi-
giéné szakirányú továbbképzést
hirdet elsősorban humán segítő
foglalkozásúszakemberekrészére.
a felvétel kritériumai: legalább
alapképzésiszakonszerzettdiplo-
maakövetkezőképzésiterületek
valamelyikén: bölcsészettudo-
mány,társadalomtudomány,mű-
vészet,művészetközvetítés,orvos-
és egészségtudomány, pedagó-
gusképzés,jogiésigazgatási,gaz-
daságtudományok,nemzetvédel-
miéskatonai,sporttudomány,hit-
tudomány,valamintszemélyesal-
kalmasság. a képzés időtartama
4 félév, 120 kredit, havonta két
nap(péntek,szombat).ajelentke-
zésilapletölthetőazintézethonlap-
járól:www.men tal.sem mel weis.hu.
további információ a honlapon,
valaminta06-1/266-0878-astelefon-
számon.

HIRDETÉSEK
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Fájdalommaltudatjuk,hogyJan-
csovicsnéSzalaiMária 80eszten-
dős korában elhunyt.Temetése
Győrben,aNádorvárosiközteme-
tőbenleszmájus9-én14órakor.

Agyászolócsalád

Anegyedszázadalattfelnőttfiatalokés
hozzátartozóiknépescsapataáprilis
4-énahelyiművelődésiházbanren-
dezettrajzkiállításmegnyitójántalál-
koztak.Egykorióvodás,SandaZsom-
bor, aGraziZeneművészetiEgyetem
hallgatójaművészicsellójátékkalhan-
goltaráaközönségetazünnepiper-
cekre.Akarácsony,húsvét,pünkösdté-
mábanhirdetettrajzpályázatraszínvo-
nalasmunkákérkeztek–azóvodások-
tólafelnőttekigterjedtapályázókkö-
re.A„családikategóriában”arajzok
mellett igényes installációk és kéz-
műves-alkotásokisszülettek.Ameg-
nyitónBorbásZoltánművész-tanárér-
tékelteadíjazottmunkákat.
A programsorozat csúcspontja az

április8-ánRáczTamás irányításával
tartottgálaműsorvolt,amelyenmin-
den elérhető egykori ésmai óvodás
részvételével láthatott nagyszabású
műsorosestetaszínháztermetzsúfo-
lásigmegtöltőközönség.Azeneianyag
színvonala Stanka Erika énektanár
szakmaihozzáértésétdicsérte.Azün-
neplőközönségetésajubilálóintéz-
ménytGáncsPéter evangélikuselnök-
püspökköszöntötte.Azestetkövetőva-
csoránameghívottvendégekimmár

kötetlenbeszélgetésekbenidézhettékföl
azóvodáhozkötődőemlékeiket.
Április9-éndélelőttcsaládisport-

nappalfolytatódottazeseménysoro-
zat.Délutánafelekezetekközöttibib-

liaversenyenazóvodaidolgozókésaz
óvodásokszüleiiscsapatotalkottak.
Adr.ZsednaiJózsefné helyilelkészál-
talszerkesztettszellemitornaizgalmai
után a gyülekezet asszonyköre látta
vendégülaversenyrésztvevőit.

Ajubileumihétzáróeseményeként
az óvodások liturgiai szolgálatával
zajlott vasárnapi istentiszteleten az
igehirdetés szolgálatát Szemerei Já-
nos, aNyugati(Dunántúli)Egyházke-
rületpüspökevégezte1Kor3,6(„Énül-
tettem,Apollósöntözte,deanövekedést
azIstenadta”) alapján.Apüspökaz
egymásmunkájáraépülőgyülekezet-
rőlbeszélt,amelyazörökÚrszolgála-
tábanvégzifeladatát–lelkészként,ta-
nítóként,egyháztagként…Kiemelte,
hogymikéntVárpalota1780-banépült

evangélikustemplomátahazaiprotes-
tánsegyházaklegelsőépületeiközött
tartjuk számon,avárosevangélikus
óvodájaarendszerváltásutánielsőke-
resztényóvodakéntkezdtemegműkö-
dését.ÁmanövekedéstazIstenadja!

Az istentisztelet folytatásában dr.
ZsednaiJózsefnéüdvözölteavendégek
sorábantöbbekközöttPrőhleGergelyt,
aMagyarországiEvangélikusEgyház
országosfelügyelőjét,dr.HuszárPált, a
Magyarországi Református Egyház
Zsinatának világi elnökét,Valentínyi
Erikát, az Evangélikus Pedagógiai-
szakmaiSzolgáltatóésTovábbképzőIn-
tézetelőadóját,SzücsGábort, apápai
GyurátzFerencEvangélikusÁltalános
Iskola igazgatóját ésTalabérMártát,
Várpalota polgármesterét. A vendé-

gekköszöntésétkövetőenazünnepiis-
tentisztelettöbbmintkétszázrésztve-
vőjeatemplomudvarárólfelengedett
kékszínűlufikkaljuttattakifejezésreIs-
tenhűségeirántérzettháláját.

g BORBÁS ZOLTÁN

Jubiláltarendszerváltásutánielsőkeresztyénóvoda
Ta va szi vi rág pom pá ba öl tö zött vá ros ban ün ne pel te fenn ál lá sá nak hu szon -
ötö dik év for du ló ját a For rás Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da, amely 1990 szep -
tem be ré ben, Pin tér Mi hály lel kész sé ge ide jén a rend szer vál to zás utá ni Ma -
gyar or szág el ső ke resz tyén óvo dá ja ként kezd te meg mű kö dé sét. Az in téz -
ményt a kez de tek től el kö te le zett hit tel és sze re tet tel ve ze ti Las su Ta más né
óvó nő, aki nek a szer ve zé sé ben áp ri lis 4–10. kö zött egész he tes ren dez vény -
so ro zat tal zá rul tak a ju bi le u mi tan év ün ne pi al kal mai.

Kéthetihírszőttes

A történelmi egyházak vezetőinek
részvételével tartottak ökumenikus
imaalkalmat április 7-én a Jezsuita
RomaSzakkollégiumszervezésében.
AbudapestiSzentIstván-bazilikában
azimádságot– SzékelyJános eszter-
gom–budapesti segédpüspöknek, a
MagyarKatolikusPüspökiKonferen-
ciacigánypasztorációsreferensénekve-
zetésével–KocsisFülöp görögkatoli-
kusérsek-metropolita,BogárdiSzabó
Istvánpüspök,aMagyarországiRefor-
mátusEgyházzsinatánaklelkésziel-
nökeésLaborcziGéza evangélikuslel-
kész,aKeresztényRomaSzakkollégiu-
mi Hálózat elnöke tartotta. A kol-
légiumdiákjaivaléstanáraivalegyütt
voltjelenaJezsuitaRomaSzakkollé-

giumrektora,AntalIstván.Aliturgiá-
banaBoldogCeferinoAlapítványtemp-
lomikórusánaktagjaiszolgáltak.
Anemzetköziromanapalkalmából

aJezsuitaRomaSzakkollégiummás-
nap cigánypasztorációs szimpóziu-
motistartott.Azeseményenatörté-
nelmiegyházakvezetőivelésképvise-
lőivelbeszélgettekcigánypasztorációs
éscigánymisszióstevékenységeikről,
majd két fiatal cigány pap beszélt a
munkájuk során jelentkező kihívá-
sokrólésörömökről.Azelsőkerekasz-
tal-beszélgetésrésztvevőjeNyesőÁg-
nes reformátuslelkész,FabinyTamás
evangélikuspüspök,valamintKocsis
Fülöp görögkatolikus érsek-metro-
politavolt.

ÖkumenikusimaalkalomaSzentIstván-bazilikában

Egyházunkországosirodájagyüleke-
zetiésmisszióiosztályánakszervezé-
sébenáprilis8–9-énrendeztékmegPi-
liscsabán az országos hittanverseny

gyülekezetidöntőjétésazevangélikus
gyermeknapot. A táncházzal zárult
péntekinaponagyülekezetekfelsőta-
gozatos hittanosainak részvételével
zajlottaverseny,szombatdélelőttpe-
dig–aKözel együttesvezetteközös
éneklésésLacknernéPuskásSáralel-
késznyitóáhítataután–az1–4.osztá-
lyostanulókmérhettékösszetudásu-

kat. A „csak” gyereknapra érkezők
ezalatt sportolhattak, barkácsolhat-
tak.MindezekbenaKÖSZI(Keresz-
tényÖnkéntesekSzövetségeazIfjúsá-
gértésGyermekekért)ésazEvangé-
likusHittudományiEgyetemhallga-
tóisegítettekaszervezőknek.
EbédutánTakátsEszter ésJuhász

Kristóf interaktív zenésbábelőadása
mozgattamegaközönséget,majda
nagyszínpadonapilisigyülekezetkó-
rusa,azIzsópka adottkoncertet,míg
atemplombannéptáncotlehetettta-
nulni.
Azünnepélyeseredményhirdetés-

korkiderült,hogyigazánjólfelkészült
négyszázötvengyermekmérteössze
tudásátahuszonötödikhittanverseny
gyülekezetidöntőjében.Ajubileumi
születésnapot hatalmas tortával is
megünnepelték.(Felszeleteléseazért
lett épp Simonné Nagy Ilona tiszte,
mertazapácailelkésznőmáralegel-
sőhittanversenylebonyolításábanisse-
gédkezett.)Egyházunkközpontihon-
lapján nemcsak az eseményről ké-
szült fényképek, hanem a verseny-
eredményekismegtalálhatók.

Jubileumihittanversenyazevangélikusgyermeknapon

Huszonharmadikalkalommalrendez-
ték meg a Nyíregyházi Evangélikus
KossuthLajosGimnáziumbanAzÚrér-
kezéseországosökumenikusszavalóver-
senyt.Azegyháziközépiskolásokszámá-
rahirdetettvetélkedődöntőjébejutott
tizenhárom fiatalnak április 8–9-én
Luther-énekeketészsoltárparafráziso-
katkelletttolmácsolniuk.A–mintegy
a reformáció kezdetének ötszázadik
évfordulójáraisfelkészítő–versünne-
petpéntekenBozorádyZoltán nyugal-
mazottesperesésdr.BánszkiIstván, a
gimnázium nyugalmazott igazgatója,
aszavalóversenyéletrehívójanyitotta
meg.AznapRatkóJózsef-emlékműsor,
szombatondélelőttavendéglátóintéz-
ménykamarakórusánakfellépésegaz-

dagítottaaprogramot,továbbáArefor-
mációkincsei címmelmegjelentkötet
szerkesztőpárosa–KollegaTarsolyIst-
ván ésKovácsEleonóra–mutattabeim-
pozánskönyvét.
AzsűrielnökeCserepesCsilla veze-

tő szaktanácsadó, a nyíregyházi Zay
AnnaEgészségügyi,InformatikaiSzak-
középiskolaésKollégiummagyar–ének
szakostanáravolt,melletteakormány-
hivatalmunkatársa,aszinténmagyar
szakosKövesdiÁgnes, valamintdr.Ko-
vácsLászlóAttila, aNyíregyháziEvan-
gélikusEgyházközségigazgatólelkésze
ésSallaiGábor, agyülekezettagjafog-
lalthelyet.

(AzEvangélikus.huoldalonateljes
eredménylistamegtalálható.)

Negyedikalkalommalrendeztekkon-
ferenciátazevangélikusiskolákkuta-
tótanárainak.Azáprilis8-irendez-
vényházigazdájaezúttalpestszentlő-
rinciintézményünk,aSztehloGábor
EvangélikusGimnáziumvolt.Azis-
kolaépületelőttakonferenciakereté-
benlepleztékleanévadómellszobrát,
KocsisElőd alkotását.Aszoboravatón
–akonferenciátismegnyitó–Gáncs
Péter elnök-püspök, majd Kucsák
László országgyűlésiképviselő,végül
dr. Füzéki Bálint egykori „Sztehlo-

gyermek” méltatta Sztehlo Gábor
evangélikuslelkészkivételesszemélyi-
ségét.Tudományésküldetés címmel
folyamatbanvanakonferenciaanya-
gaittartalmazó,immáronharmadik
kötetszerkesztése.Dr.ÉrfalvyLívia, a
konferenciamegálmodójaarrólisbe-
számolt,hogyszeretnénekkutatódi-
ák-mozgalmatisindítani.Akövetke-
zőkonferenciáramárelőadóként is
várjákazokatadiákokat,akikelőke-
lőbbhelyezéstértekelvalamelyran-
gosországosversenyen.

Istenesversekkelversengtek

Sztehlo-szobor-avatóakutatótanárokkonferenciáján

AKeresztyénIfjúságiEgyesületmeg-
alakulásáraéshuszonötévvelezelőtti
újjászületéséreemlékeztekarésztve-
vőkaKIEvoltszékházában(maÓdry
Színpad) az április 8-án kezdődött
ünnepségsorozattal. A gálaesten az
ünnepibeszédekutánakiskőrösiGos-
pel Sasok együttes tagjai lepték el a
színpadot.VezetőjükLuptákGyörgy
evangélikuslelkipásztor,esperes,aki
magaishosszúévekenátvoltaszer-
vezetelnöke.

SzombatonaDeáktérievangélikus
gyülekezet központjában, az Insula
Lutherana helyiségeiben zajlott az
egész napos változatos program,
amelyrenemcsakazországkülönbö-
ző részeiből, de Németországból,
AusztriábólésRomániábólisérkez-
tekvendégek.Ajubileumiesemény
zárásaként az ünneplők vasárnap a
Deáktéritemplom11óraiistentiszte-
letének keretében adtak hálát Isten
megtartókegyelméért.

HuszonötéveszületettújjáaKIE
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Áp ri lis 17-én dr. Pat rick Stre iff, a
Me to dis ta Egy ház Kö zép- és Dél-
eu ró pai Cent rál kon fe ren ci á já nak
püs pö ke be ik tat ta a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy ház szu per in ten den si
tiszt sé gé be dr. Kha led A. Lász ló lel -
készt. Előt te va ló na pon kö szön ték
meg Cser nák Ist ván ed di gi egy ház ve -
ze tő húsz esz ten dei szol gá la tát. 

Azújegyházvezetőrövidbeszédben
szóltterveiről:nyitottésmissziósegy-
házatszeretne,fontosnaktartjaaci-
gánymissziótésazintézményekbenva-
lószolgálatot.Különfigyelmetérde-
melnekafalusigyülekezetek.Wesley
Jánosnyománszeretné,haegyházaa
maiidőkbenisbiblikusútonmarad-
na, megtartva az evangéliumi tisz-
tánlátást.

Egyházunk nevében dr. Lackner
Pál nyugalmazotttáboripüspökkö-
szöntötteazújvezetőt.
Ametodistákközösségeazanglikán

egyházmegújulásiirányzatakéntindult
JohnWesleyésfivéremunkásságaál-
tal a 18. században. Wesley Luther
Római levél-kommentárjának olva-
sásaközbenélteátalelkimegújulást.
Kora egyházának betegségeit látva
hirdetteamegtérésésmegszentelődés
szükségességét.Ametodistaegyházak
ma mintegy hetvenötmillió tagot
számlálnakvilágszerte.
HazánkbanaMagyarországiMeto-

distaEgyházonkívülakövetkezőegy-
házak,illetveszervezetektekintikma-
gukataWesley-féleteológiaigondol-
kodás örökösének: aMagyarországi
EvangéliumiTestvérközösség(MET),
a Názáreti Egyház, az Üdvhadsereg
Szabadegyház,AzÉletKenyereAlapít-
vány,aFelebarátKeresztyénSzövetség
AlapítványésaWorldGospelMission
Alapítvány.Awesleyánusösszefogást
erősítve 1998-ban alapítottákmeg a
WesleyEgyháziSzövetséget.
AMagyarországiMetodistaEgyház-

zaljókapcsolatottartfennevangéli-
kusságunk.Lelkészeikethittudományi
egyetemünkön képezik. Számtalan
közösszolgálat,missziósprogramköt
összevelükaMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsábanésazEvan-
géliumiAlianszbanis.

g SZEVERÉNyI JÁNOS

Nyitottságésmisszió
Beiktattákazújmetodistaszuperintendenst

Azéletmeneteaholokauszt
áldozatainakemléknapján
f Folytatásaz1.oldalról
ASzentIstván-bazilikaelőttfelállított
színpadonidénelőszörközösenem-
lékeztekatörténelmiegyházakkép-
viselői.

Az élet me ne té nek lé pé se it
a szív ben kell meg ten ni
FrölichRóbert országosfőrabbi(Ma-
zsihisz)arrólbeszélt,hogyabazilika
ésaDohányutcaizsinagóga,ahonnan
amenetelindult,mindösszenéhány
percnyisétáravanegymástól,mégis
voltak idők, amikor messzebb vol-
tak,mintsem„elérhetettvolnaazsina-
gógahangjaabazilikáig”.Voltakidők,
amikorazsinagógazokogása,ahalál-
raszántzsidóksegélykérésesüketfü-
lekreészártajtókratalált–mondta.
„Maabazilikakapuinyitvaállnak,ma
elérkezettazsidóhangakeresztény
templomhoz. […] Keresztények és
zsidókegyüttmennek,ésadnakelké-
setttiszteletetamártíroknak.Mafel-
építettünkegyhidat,amelyenelisin-
dultunkegyütt”–fogalmazottazor-
szágosfőrabbi.
Avészkorszakegyiküzenete,hogy

„nemlehetettvolnamilliókatvágóhíd-
raküldeni,haőriztékvolnaahidakat;
nemsiratnánkazelveszítettésasoha
megnemszülethetettéleteket,haazok
akapuknyitvalettekvolna”–tettehoz-
zá.„Múltbanézve,deajövőfeléindul-
vaegyüttkelllépnünk,haaztakarjuk,

hogyavészkorszaktragédiájaésszé-
gyenesohaneismétlődhessékmeg”–
figyelmeztetettFrölichRóbert.
Székely János katolikuspüspök, a

Keresztény–ZsidóTanácselnökeki-
emelte:azéletmenetének lépéseita
szívbenkellmegtenni,amúlttalvaló
őszinteszembenézéssel,amásikkul-
túra,amásikembermegismerésével,
tiszteletévelésszeretetével.Akatolikus
püspökfelidézte:nemrégortodoxrab-
bikegycsoportjanyilatkozatottettköz-
zé,amelybentöbbekközöttaztírták:
„A keresztényeknek és a zsidóknak
együttkellmunkálkodniukkorunker-
kölcsi kihívásainak megoldásában.”
Ezekarabbikmegéreztékatörténel-
mipillanatot,hogyújfejezetnyíljona
zsidóságésakereszténységtörténelmé-
ben,éstestvérikezetnyújtsanakegy-
másnak–mutatottrá.
BogárdiSzabóIstván, aMagyaror-

szágiReformátusEgyházZsinatának
lelkészielnökeaztmondta,abbanané-
hányórában,amikorazemlékeztetés
tereivéválnakazutcák,„elgondoljuk,
sétálhatnamostittunokájávalaz,akit
errefelévittekelahalálmenetére,akit
áldozatibáránykénthurcoltakel,ésakit
aháborúértelmetlenpoklábalöktek”.
GáncsPéter, aMagyarországiEvan-

gélikus Egyház elnök-püspöke úgy
fogalmazott:„Hiszem,hogyazörök-
kévalóIstenörül,amikorerreamenet-
re,azéletmenetéretekint.Azőáldá-

sátkérjük,hogyvalóbanazélethirde-
tői,védelmezőiéstovábbadóilehes-
sünkegysoktekintetbenhalálraori-
entáltvilágban.”

Má sok gyű lö le te nem or vos ság  
IlanMor, IzraelÁllambudapestinagy-
követeaztmondta,azéletmenetének
legfontosabbüzeneteaz,hogy„más-
naklenninembetegség,másokgyű-
lölete pedig nem orvosság”. A mai
demokrácianemcsakazegyenlőség-
hez,hanemamássághozvalójogotis
megadja,ésameddigbárkitfaji,vallá-
sialaponvagynemiidentitásamiattül-
döznek,ésameddiggyűlöletbőlfaka-
dó erőszakos események történnek,
„kötelességünkegyüttmenetelniév-
rőlévre”–hangsúlyozta.
Arésztvevőkfélpercesnémacsend-

delemlékeztekmegamárciusvégénel-
hunytKertészImreNobel-díjasíróról.
(Az emberek „Soha többé” feliratú
léggömböket,magyar,izraeliéseuró-
paiuniószászlókatvittekmagukkal.)
Az élet menetét tizennegyedszer

tartottákmegBudapestenazzalacél-
lal,hogyarésztvevőkfelekezetiéspo-
litikai hovatartozásra való tekintet
nélkülegyüttróhassáklekegyeletüket
a holokauszt áldozatainak emléke
előtt, és tegyenekhitet a társadalmi
szolidaritásésademokratikuspoliti-
kaikultúramellett.
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Kéthetihírszőttes

A szentesi evangélikus templomban
április9-énVeres-RavaiRéka helyettes
lelkésztiktattahivatalábaLázárZsolt, a
Nyugat-békési Egyházmegye espere-
se.Azünnepiistentiszteletigehirdető-
jeGáncsPéterpüspökvolt.Abeiktatott
lelkésztköszöntötte–többekközött–
RadosnéLengyelAnna, aDéliEvangé-
likusEgyházkerületfelügyelője,Fehér
Csaba, aSzentes-NagytemplomiRefor-
mátusEgyházközséglelkésze,dr.Gru-
ber László plébános, Farkas Sándor

országgyűlésiképviselőésSzirbikImre
polgármester.
Veres-RavaiRéka,akiazelmúltötév-

benhelyetteslelkészkéntláttaelhiva-
talát,hangsúlyozta,hogy továbbra is
közvetítőkéntkívántevékenykedniem-
berésIsten,valamintemberésember
között.GáncsPéterpüspökelmondta:
„Azújparókuslelkészbeiktatásafoko-
zottönállóságotisjelent.Veres-Ravai
Rékaeddigimunkájávalérdemelteki
agyülekezetbizalmát.BárSzentesena
katolikus és a református gyülekezet
számottevőennagyobb,deazevangé-
likustemplombajárókszámaisörven-
detesennövekszik,ésezelsősorbana
lelkészasszonymunkájátdicséri.”Dr.
GombosAndrás gyülekezetifelügyelő
emlékeztetett: az elmúlt öt év legna-
gyobbfeladataazvolt,hogyazevangé-
likusok újra visszatérjenek a temp-
lomba.Számosfelújítást,karbantartást
kellettelvégezniük,amelyekanyagiak
hiányábankorábbanelmaradtak.

Lelkésziktatásaszentesievangélikustemplomban

ASzászországiEvangélikusEgyházzsi-
natiüléseáprilis11.és14.közöttDrez-
dábanzajlottle.Erreáltalábanévikét
alkalommalkerülsor:ősszeltörvény-
hozómunkafolyik,tavasszalpedigte-
matikuskeretbenjönösszeamintegy
hetvenküldött.Az idei témával(Az
evangélikusegyházazegyvilágban–hit
ésigazságosság) összefüggésbenaven-
déglátókmeghívásáradr.FabinyTamás
püspök tartott bibliatanulmányt Lk
7,36–50alapján.Egyházunkkülkapcso-

latokértisfelelőspüspökekülöntár-
gyaltdr.CarstenRentzing szászpüs-
pökkel, aki a közelmúltban kezdte
megszolgálatát.Kettejükkel,valamint
azsinatonugyancsakvendégkéntrészt
vevődr.FrederickShooval, aTanzániai
EvangélikusEgyházújelnök-püspö-
kévelOttoGuse, azsinatelnökefoly-
tatottsajtóbeszélgetést.
Fabinypüspökrésztvettazonake-

rekasztal-beszélgetésenis,amelyetare-
formációkezdeténekötszázadikévfor-
dulójajegyébentartottak.Ezenegye-
bek mellett tolmácsolta egyházunk
meghívásátAföldsója címűnemzet-
köziökumenikustalálkozóra,amelyet
Budapesten,aTüskecsarnokbanren-
deznek meg július 7. és 10. között.
Azsinatiüléskeretébenünnepiisten-
tiszteletetistartottakadrezdaiSzent
Anna-templomban,amelyenaszász
egyházpüspökehirdetteazigét.

FabinyTamásaszásztartományiegyházzsinatán

Istenfelénkfordulóarca–Megváltás-
koncepciókésreflexióikazsidó-keresz-
tényhagyományban címmeltartottak
DiesAcademicust–akadémiainapot
–április13-ánazEvangélikusHittudo-
mányiEgyetemen.Azegybegyűlteket
Jutta Hausmann tanszékvezető pro-
fesszor köszöntötte. Varga Gyöngyi
docensfelvezetéseutánKarasszonIst-
ván professzor(KároliGáspárRefor-
mátusEgyetem,Budapest)Közössémi
anyagéshéberspecifikum:apádáésa
gá’aljelentéseazÓszövetségben című,
majdMartosLeventeBalázs főiskolai
tanár(GyőriHittudományiFőiskola)
Váltság,megváltás,megváltottak–új-
szövetségiszempontok címűelőadását
hallgathattákmegarésztvevők.Licht-

mannTamás, azOrszágosRabbikép-
ző – Zsidó Egyetem tanszékvezető
egyetemitanáraAzsidóságmessiáshi-
te:aprófétáktólaSaulfiáig címmeltar-
tottelőadást,majdMitértünkkeresz-
tényhívőkéntmegváltásalatt?Észrevé-
telekaszoteriológiafogalmánakprob-
lémáivalkapcsolatban címmelanémet
VesztfáliaiWilhelmsEgyetemelőadó-
ja,MichaelBeintker értekezett.Aszü-
netutánPálúrJánosorgonaművész,a
LisztFerencZeneművészetiEgyetem
adjunktusa,aBudapest-FasoriRefor-
mátusEgyházközségorgonistájaadott
hangversenyt a zuglói evangélikus
templomban.Akoncertközbenszólót
énekeltKunÁgnes Anna, akitFinta
Gergely kísértorgonán.

Előszöriktattakbenőtalelkésziszol-
gálatbaabékéscsabaievangélikusság
történetében.PéternéBenedekÁgnes
már2009ótaszolgáltagyülekezetben,
mostazonbanhivatalosanismásod-
lelkésszé választották. Gáncs Péter
püspökprédikációjábanazÉzs40,31
(„De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul…”) kezdeténolvasható„de”
szórautalvabiztatottarra,hogymin-
den fáradtságunk ellenére találjuk
megIstennélafeltöltekezésforrását.
A beiktatott lelkész az emmausi

tanítványok történetének bevezető
mondatáról („együtt ment velük” –
Lk24,15)tartottprédikációjábanfon-
tosnaknevezte,hogyaFeltámadotthoz
igazítsukazutunkat.„Őaz,akikétsé-
geinkközött ismellénkszegődik”–
mutatott Jézusra, hozzátéve, őróla

szeretnetovábbraisszólniabékéscsa-
baiak között. Az iktatás szolgálatát
KondorPéter, aKelet-békésiEgyház-

megye esperese végezte, az ünnepi
istentiszteletetaBékéscsabaievangéli-
kusvegyeskar szolgálatatetteteljessé.

Evangélikusközépiskolák
kórusainakhetedik
országostalálkozója
Liturgikuséneklésselhangolódtaka
nyitóáhítatraáprilis15-énazevangé-
likusgimnáziumokhetedikországos
kórustalálkozójánakrésztvevői.Abé-
késcsabai evangélikus Kistemplom
adottotthontezúttalatalálkozónak,
amelyenhéténekkarmérteösszetu-
dását.
AdiákokatKöveskútiPéter, aházi-

gazdaSzeberényiGuszávAdolfEvan-
gélikus Gimnázium igazgatója kö-
szöntötte,ezutánHafenscherKároly,
arévfülöpiOrdassLajosEvangélikus
OktatásiKözpontigazgatólelkészeJa-
kabésPálapostolleveleialapjántar-
tottrövidigehirdetést,majdaBacchus
consortrégizene-együttesbarokkmű-
vekből álló koncertjét hallgathatták
megazegybegyűltek.
A résztvevők a délelőtti próbák

után másnap délután mutatkoztak
be, az egyenként néhány darabból
álló rövid koncertek ízelítőt adtak
abbólamunkából,amelyetazevan-
gélikus középiskolák szerte az or-
szágban végeznek a tanulók zenei
kultúrájánakműveléséért.
NovákyAndrea főszervező,aBuda-

pest-FasoriEvangélikusGimnázium
énektanáraszerintakoncertteremmé
váltKistemplomszinte„arratermett,
hogy kórustalálkozókat tartsanak
benne”.Arendezvényenabékéscsabai
iskolánkívülBonyhád,Budapest-Fa-
sor,Budapest-Deáktér(kétkórussal
is),MiskolcésaRózsáktereikollégi-
umképviseltettemagát.
ArésztvevőknekGáncsPéter elnök-

püspökadottigeiútravalót,rámutat-
va,hogylegtöbbénekünknemmás,
mintmegzenésítettimádság.

f Forrás:Evangélikus.hu

Egyházunkhonlapjánrészletesbeszá-
molók,fotók,videóktalálhatók.

Számosgyülekezethezhasonlóanatéli
időszakokbanadunaföldvárievangéli-
kusközösségiscsupánegyrészéthasz-
náljatemplomának.JóPásztorvasárnap-
ján,április10-énazetemplomrészbeál-

lított, újonnan épült kisoltár ünnepi
megáldásárakerültsorGáncsPéter el-
nök-püspökszolgálatával.Azünnepial-
kalmonjelenvoltaDéliEgyházkerület
felügyelője,RadosnéLengyelAnna is.

KisoltártszenteltekDunaföldváron

BeiktattákBékéscsabaelsőlelkésznőjét

DiesAcademicushittudományiegyetemünkön
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (áp ri lis 24.)
Most[…]szomorúakvagytok,deismétmeglátlakmajdtiteket,ésörülnifogaszí-
vetek,ésörömötöketsenkisemvehetieltőletek. Jn16,22(Jer31,9;Mt11,25–30;
Kol3,12–17;Zsolt149)Jézusarrólbeszéltanítványainak,mitörténikmajdve-
le,aMesterrelésvelük,atanítványaivalhamarosan.Akkormég,Jézuselfoga-
tásaelőttelképzelhetetlenvoltszámukraaz,amitőelőrevetítettnekik.Mégis,
ígyishallaniukkelletttőle,hogyamikormajdmindezbekövetkezik,tudjanak
róla:semmisemvéletlenül,hanemokkaléscéllaltörtént.Értüktörtént.Ésami-
kormegértjük,hogyértünkis,akkorörülnifogamiszívünkis.Bármitörtén-
jenvelünk,eztazörömötsenkisemvehetieltőlünk:Jézuslegyőzteabűnésa
halálhatalmát!

Hét fő (áp ri lis 25.)
EgyetlenIstenünkazAtya,akitőlvanamindenség,miisőérte,ésegyetlenUrunk
JézusKrisztus,akiáltalvanamindenség,miisőáltala. 1Kor8,6(Ézs46,9;Péld
8,23–32;1Kor3,9–17)Istenteremtetteavilágot,Istenadtaazéletünket.Vannak,
akiknemhisznekebben,akiktagadjákIstenlétét.Vagyéppenmásban–más
istennek,másúrnakszolgálva–keresikéletükértelmét.Válogathatazember,
vanmiből.Sokfélevallás,filozófiaiirányzatgyűjtkövetőketmagának,deapénz-
nekvagyakárazegészségnekislehetvalakimegszállottja.Számunkraazigeér-
tékésmérték,hogymegmaradjunkaTeremtőéltetőszeretetébenésJézusKrisz-
tusmegtartókegyelmében.

Kedd (áp ri lis 26.)
JólláthatjautaimatIsten,ésszámontarthatjamindenlépésemet. Jób31,4(Zsid4,13;
1Sám16,14–23;1Kor3,18–23)Mostanában,azEurópa-ésvilágszertefenyegetőter-
rorcselekményekárnyékábanegyrefeszítőbbkérdésséválik,miafontosabb:biz-
tonságunkvagyszabadságunk.Mennyitkellenefeladniazegyikből,hogyteljes
legyenamásik?Van-eértelmeaszabadságnakbiztonságnélkül?Van-eértelme
abiztonságnakszabadságnélkül?Eztakényesegyensúlytpolitikusokésbizton-
ságiszakértőkigyekeznekmegteremtenivilágszerte.ABibliatanításaszerintéle-
tünkrealegnagyobbveszélytabűnjelenti,mertelszakítIstentől.DeIstennélol-
talmattalálunk.Őszabadságotadnekünkéletünkdöntéseiben,ésbiztonságot:
ahitet,hogybármitörténjenisvelünk,tőlesemélet,semhalálelnemszakíthat.

Szer da (áp ri lis 27.)
Bizonyasokálommalésasokbeszéddelegyüttjárahiábavalóság.Ezértféldaz
Istent! Préd5,6(Tit3,9;Róm15,14–21;1Kor4,1–5)Kitöltheteméletemethiába-
valóságokkal,debelemaralelkembeafelismerés:üresazéletem.Álmodozha-
tokarról,amitsohanemkezdekelmegvalósítani,fecseghetekarról,aminekso-
hanemjárokavégére.Minthatörnékvalamifelé…dehiába,mertnemjutok
előbbre.EzértinkábbfélemazIstent,ésfigyelekszavára,hogygondolataim-
nak,szavaimnakéstetteimnekcéljalegyen:azörökéletkoronája.

Csü tör tök (áp ri lis 28.)
Elesettésszegényvagyok,degondolrámazÚr!Zsolt40,18a(Mk6,41–42;1Kor14,6–
9.15–19;1Kor4,6–13)Istenkegyelmes.Nemcsakazszámítelőtte,akigazdag,aki-
neknevevanmásokelőtt,akinekjólmegyasora,hanemazis,akitmásoksem-
mibevesznek.Havalakiarrólakarnameggyőzni,hogyszegénységem,gondom,
bajomannakabizonyítéka,hogyIstenmegfeledkezettrólam,nemnekifogokhin-
ni,hanemIstenigéjének,azsoltárosszavának,ahívőélettapasztalatának.

Pén tek (áp ri lis 29.)
[Isten]szabadítottmegminket,ésőhívottelszenthívással,nemamicselekede-
teinkalapján,hanemsajátvégzéseéskegyelmeszerint,amelyet[…]KrisztusJé-
zusbanadottnekünk. 2Tim1,9(Ézs57,16;Jel5,6–14;1Kor4,14–21)Avilágban
maiszajlóháborúk,azöldökléselőlmenekülőföldönfutókképeitlátvasokan
teszikfelakérdést:hogyanengedhetieztIsten?NemIstenakarata,hanemaz
emberbűnénekakövetkezményemindez.DeIstennemhagymagárasenkit
aszenvedésben.Megszabadított,elhívott,örökéletetadott.Nemamiérdemünk!
Istentetteértünk.Amikorkimondanánkvalamire,hogy„büszkékvagyunk”,
mondjukinkább:„HálalegyenIstennek!DicsőségIstennek!”

Szom bat (áp ri lis 30.)
Miismerjükéshisszükaztaszeretetet,amellyelIstenszeretminket. 1Jn4,16a(5Móz
32,10;Jn6,[60–62]63–69;1Kor5,1–8)Sokféleszeretettelvagyunkképesekszeret-
ni.Önzőmódonvagyamásikatmagunkeléhelyezve,akártőleérzelmifüggésbe
kerülve.Féltékenyenvagyamásikbavetettteljesbizalommal.Azemberaszere-
tetévelparadoxmódonképesüldözniisamásikat.Szülő-gyermekviszonylatban
ismerjüka„majomszeretet”kifejezéstis,amelymindentmegakaradniamásik-
nak,mégistöbbetárt,minthasznál.Esendő,sokszorelégtelennekbizonyulósze-
retetünkmásfénybekerülIstenirántunkvalószeretetemellett.Hafelismerjük,hogy
IstenKrisztusbanmutattamegazirántunkvalószereteténekhatártalanságát,ki-
teljesedhetazéletünk:képesekleszünkarra,hogyszeretettel,támogatással,hűsé-
gesenálljunkpárunk,gyermekünk,szüleink,barátaink,felebarátainkmellett.
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„ÉnekeljetekazÚrnakújéneket,mertcsodákattett!” (Zsolt98,1)

Húsvétünnepeutána4.hétenazÚtmutató reggeliésheti
igéiazélő,földiésmennyeiéneklőgyülekezetetláttatják.Can-
tate!„ÉnekeljetekazÚrnakújéneket…!” (Zsolt98,1a)„Jódo-
logazUratdicsérniéséneketzengeniatenevednek,ó,fel-
séges!”(Zsolt92,2;LK)Őcsodálatosancselekedett,énekel-
jetek!„DicsérendőazIsten,kiminketkiragadottasötétség-
nekhatalmából,ésáltalvittszeretőFiánakországába,kiben
vanamiváltságunksbűneinknekbocsánataazővéreál-
tal.”(GyLK703)Jézustahalálonaratottgyőzelméértújének-
keldicsőítikkövetői.Őishálaadásranyitjaajkát:„Magasz-
tallak,Atyám,mennyésföldUra […]. Igen,Atyám,mertígy
láttadjónak.[…]Jöjjetekénhozzámmindnyájan[…].Ve-
gyétekmagatokraazénigámat…” (Mt11,25–29)Pálkér:„…le-
gyetekháládatosak.Krisztusbeszédelakjékbennetekgazda-
gonúgy,hogytanítsátokegymástteljesbölcsességgel,ésint-
sétekegymástzsoltárokkal,dicséretekkel,lelkiénekekkel;há-
laadássalénekeljetekszívetekbenIstennek.” (Kol3,15–16)Dá-
vidértettalantpengetéshez:„…valahányszorIstennekaza
szellememegszálltaSault,fogtaDávidalantot,ésjátszottraj-
tavalamit.Saulilyenkormegkönnyebbült,jobbanlett…” (1Sám
16,23)Luther ígyvélekedikazéneksazeneszerepéről:„Is-
tenegyikleggyönyörűbbslegdicsőbbajándékaazének.Ha-
ragszikisráasátán,mertsokkísértéstésgonoszgondola-
totűzelveleazember.Adallammegelevenítiaszöveget.
Smint Saul királynál látjuk, elűzi a szomorúság lelkét!”
Apogányokapostolanemakartamásokmunkamezejénvé-
gezniküldetését:„…úgytartottambecsületesnek,hogyaz
evangéliumotneotthirdessem,aholKrisztustmárismerik,
hogyneidegenalapraépítsek…” (Róm15,20–21;lásdÉzs52,15).
Pálanyelvekenszólásrólsaprófétálásrólígytanít:„Imád-
kozomlélekkel,de[…]értelemmelis,dicséreteténekleklé-
lekkel,de[…]értelemmelis.”„…agyülekezetbeninkábbaka-
rokötszótkimondaniértelemmel,hogymásokatistanítsak,
mintsemtízezerszótnyelveken.” (1Kor14,15.19)Jánostanú-
javoltamennyeilényekújénekénekIstentrónjánál.Azélő-
lények,avénekésasokangyalhatalmashangonígyszól-
tak:„MéltóamegöletettBárány,hogyövélegyenazerőésa
gazdagság,abölcsességésahatalom,atisztesség,adicsőség
ésazáldás.” Istenmindenteremtményeezténekelte:„Atró-
nonülőéésaBárányéazáldásésatisztesség,adicsőségés
ahatalomörökkönörökké!” (Jel5,12.13)Pétervallástételepró-
zában„zengett”:„Uram,kihezmennénk?Örökéletbeszéde
vannálad.Ésmihisszükéstudjuk,hogytevagyazIstennek
Szentje.” (Jn6,68–69)Mimárelkezdhetjükujjongva:„Ott
leszöröm,örökélet/Holezernyiezeren/Dicséreteténe-
kelnek[…]/Aszolgálóangyalokkal…”(EÉ512,3)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó
„ÁldottlegyenIsten,mertnemutasítottaelimádságomat,
szeretetétnemvontamegtőlem.” (Zsolt66,20)

Húsvétünnepeutánaz5.hétenazÚtmutató reggelisün-
nepiigéiazimádkozósazÚrranézőgyülekezettagjaihoz
szólnak:Rogate!„…szüntelenülimádkozzatok…” (1Thessz
5,17)„KiáltokamagasságosIstenhez,őmellémállmin-
denkor.”(GyLK712)AzAtyaKrisztusértmeghallgat:imád-
kozzatok!Őígérinekünk:„…amitcsakkértekazAtyától
azénnevemben,megadjanektek.[…]kérjetekésmegkap-
játok,hogyörömötökteljeslegyen.” (Jn16,23.24;lásd1Jn5,14)
„Csakazttudom,valahányszorigazánkomolyanimádkoz-
tam,mindigbőségesmeghallgatástnyertem!”(Luther)Pál
kéri:„…tartsatokkönyörgéseket,imádságokat,esedezése-
ketéshálaadásokatmindenemberért[…].Ezjóéskedves
amiüdvözítőIstenünkszíneelőtt,akiaztakarja,hogymin-
denemberüdvözüljön…” (1Tim2,1–4)„Mindenjóadomány
éstökéletesajándékfelülről,avilágosságAtyjátólszállalá,
akibennincsváltozás…”(Jak1,17;LK)Imádkozzésdol-
gozz!Jézuspéldátadott:„Nagyonkorán,amikormégsö-
tétvolt,felkelt,ésfélrevonultegylakatlanhelyre,ésottimád-
kozott.[…]ÉselmentGalilea-szerteazsinagógáikba,hir-
detteazigét,éskiűzteazördögöket.” (Mk1,35.39)Azimád-
ságaléleklélegzetvétele.Jézusazértmondtaövéinekaha-
misbírórólszólópéldázatát,„hogymindenkorimádkoz-
niukkell,ésnemszabadbelefáradniuk.[…]VajonIstennem
szolgáltat-eigazságotválasztottainak,akikéjjel-nappalki-
áltanakhozzá?” (Lk18,1.7)Jézusparancsszavávalkiűztea
tisztátalanlelket,amelyettanítványainemtudtakkiűzni.
„Ezafajtasemmivelseműzhetőki,csakimádsággal.Min-
denlehetségesannak,akihisz.Afiúapjaazonnalfelkiál-
tott:Hiszek!Segítsahitetlenségemen!” (Mk9,29.23–24)Jé-
zuselőreszóltkereszthalálánakésmennybemenetelének
következményéről:„Énpedig,hafelemeltetemaföldről,ma-
gamhozvonzokmindeneket.” (Jn12,32)Feltámadásaután
negyvennappal„…felemelteakezét,ésmegáldottaőket.És
miközbenáldottaőket,eltávolodotttőlük,ésfelvitetetta
mennybe”. (Lk24,50.51)JézusaSzentlelketígértetanítvá-
nyainak utolsó szavaival, és tanúskodással bízta meg
őket,majd„szemükláttárafelemeltetett,ésfelhőtakartael
őtaszemükelől”. (ApCsel1,9)Skétfehérruhásférfiezt
mondta:„Galileabeliférfiak,mitnéztekazégfelé?EzJé-
zus,kifelvitetetttőletekamennybe,ekképpenjőelítélet-
re…”(GyLK708)Jánosláttaamennyeilényeket,sazörök-
könörökkéélőtrónjánálzengték:„Szent,szent,szentaz
Úr,amindenhatóIsten,akivolt,ésakivan,ésakieljöven-
dő![…]Méltóvagy,UrunkésIstenünk,hogytiedlegyena
dicsőség,atisztességésahatalom…” (Jel4,8.11)Miis:„Jer,
dicsérjükIstent…”(EÉ40)

g GARAI ANDRÁS

Vál to zat lan. AMűvészetekPalotájá-
nakvanegynagyontalálómottója.Így
hangzik:„AMüpábanlejátszotthan-
goktöbbségeújrahasznosított.Minden
előadáson ugyanazokat használjuk,
csakmássorrendben.”Amiótaember
élaföldön,mindighozzátartozottaz
életéhezazene,aritmus,azéneklés,a
kezdetleges,majdegyrekifinomultabb
hangszerek muzsikája. És valóban
fantasztikus,hogyazévezredeksorán
nemfogyotteladallamokvariációja,
hogymégmindigvanújsorrendjea
hangoknak,hogymégmindigszüle-
tik új ének. A hangok ugyanazok,
változatlanok,adallamokésavariá-
ciókmégismegszámlálhatatlanok.Ja-
kab apostol azt mondja Istenről, a
VilágosságAtyjáról,hogynincsben-
neváltozás,„semfénynekésárnyéknak
váltakozása”. Ugyanolyan változat-
lan,mintahogyanahangokstabilan
és megingathatatlanul a helyükön
vannak. Állandó, örök, változatlan,
mégis,ahányanvagyunk,annyifélétje-
lent számunkra, annyiféle hangot,
dallamotszólaltatmegaszívünkben.
Cantatevasárnapjánjó,hakülönösen
isodafigyelünkezekreadallamokra.

Tö ké le tes aján dék. Ismertaközmondás:
„Ajándék lónaknenézd a fogát.”Az
ajándékot fogadd szívesen, köszönd
megésnekritizáld.Ezaközmondás
azonbanajómodortanításamellettaz
embernekaztatapasztalatátismegfo-
galmazza,hogybizonyvannakfélresi-
kerültajándékaink.Adunkis,kapunkis
olyanajándékokat,amelyekaszekrény
mélyénvégzik.Azjóajándék,amelyörö-
metszerez;akkorjárunkelcélszerűen,

haajándékozáskoraztnézzük,vajona
másikembermirevágyhat,vajonneki
milennejó.Istenpontosanilyenaján-
dékokbanrészesítbennünketnapmint
nap.Olyanajándékokban,amelyekrene-
künk van szükségünk, amelyek szá-
munkrajók.Bennünketnézakkoris,
amikorazéletutunkatajándékaivalsze-
gélyezi,ésminketnézettakkoris,ami-
koralegnagyobbajándékotadtaszá-
munkra,egyetlenFiát,akiértünk,csakis
amijavunkrahaltmegéstámadtfel.
Atökéletesajándékokközül,amelyek-
kelIstenelhalmozbennünket,ezaleg-
nagyobb,alegjobb.

Hall gat ni és szól ni. Akatolikusáltalá-
nosiskolában,aholhittanttanítok,ahit-
tanterem ajtaján ez az idézet fogad
mindenegyesalkalommal:„Azértvan
kétfülünkésegyszánk,hogysokkaltöb-
bethallgassunk,mintbeszéljünk.”Elő-
szörmosolyogtam,hogyezbizonyáraa
gyerekekrevonatkozik,nempedigrám,
hiszennekemitttanítanomkell,beszél-
nemkellIstendolgairól.Aztán,ahogy
sokadszorralépekbeezenazajtón,ér-
zem,hogysokkaltöbbettanítokIsten
dolgairól,haelőszörhallgatok,odafigye-
lek,meghallgatok,éscsakutánaszólok.
Nemcsakahitoktatásban,hanemazélet
mindenterületénérvényesJakabapos-
tolintése:„…legyenmindenembergyors
a hallásra és késedelmes a szólásra.”
Sokkaltöbbhallgatáskellene,éskeve-
sebb meggondolatlanul kimondott,
visszaszívnimárnemtudottszó.Hány-
szorérezzükegy-egyindulatos,bántó

mondatután,hogybárcsakneszóltunk
volna,bárcsakhallgattunkvolna.Legyen
anyitottság,ameghallgatásamialap-
állásunk,ésneazömlengőbeszéd,fő-
kéntneazabeszéd,amelyharagbóltáp-
lálkozik,hiszenaharag„nemszolgálja
azIstenigazságát”.
Istenrőlnemegyhelyenolvassukaz

Ószövetség lapjain,hogymegharagudott
azemberre,hogyharagosszavaivalil-
letteazembert.Deazőigazságátvégül
mégsem az ellene lázadó emberrel
szembeniharagtöltöttebe,hanemake-
gyelem.Azakegyelem,amelyetnekünk
adottakkor,amikoraharagot,amelyet
miérdemeltünk,Egyszülöttjeszenved-
teelakereszten.Istenirgalmazabűnös
embernek.Ennekkelleneamiszavain-
kon,tetteinkenkeresztülazemberekfe-
léisvisszhangoznia.Mintegydallam-
nak, amelyet Isten a szívünkmélyén
megszólaltat.
Ahúsvétutánivasárnapokközüla

Cantateazthirdeti:„ÉnekeljetekazÚr-
nakújéneket!” Újat!Ugyanazokbóla
hangokból,aváltozatlanokbólegyso-
semvoltvariációt.Olyat,amelyamiénk,
amiszemélyesdallamunk.Azörökhan-
gokbólamisajáténekünkarrólazIsten-
rőlésannakazIstennek,akiváltozatla-
nulszeret,ésakinekajándékamostés
mindenkortökéletes.
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Imádkozzunk!Urunk,Istenünk!Adjúj
éneketszívünkbe,frissdallamot,ateörök
ésváltozatlanszeretetednekmindigmeg-
újulódicséretét!Add,hogyezekadalla-
mokvisszhangrataláljanakmásokbanis,
hogyegyretöbbeketérjenelatégedál-
dókháladala.Ámen.
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