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Azéletmeneteaholokauszt
áldozatainakemléknapján
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AzsinagógaelőttiteretmegtöltőtömegetBandiLászló, azÉletMeneteAlapítványkuratóriumánaktagjaésHegedűsD.Géza Kossuth-díjasszínész
köszöntötte. Bandi László kiemelte:
atizennegyedikalkalommalmegszervezettéletmenetemegmutatja,hogy
egyedülaszabadság,a„felnőttembe-

reksajátakaratánnyugvóbelátás”teremthetimegaztamegnyugvást,békességet,amelyreMagyarországona
zsidóéskeresztényemberekegyaránt
vágynak. Ezt a szabadságot jelenti,
hogy van holokauszt-emléknapunk,
amelynemkipipálandóprotokollesemény,hanemazőszintevisszaemléke-

zésésazelgondolkodásnapja–fogalmazott.Sokmindentörténtéstörténik,hogykölcsönösenbelássuk,„bármelyikporcikánkatériseb,azazegész
közösségnek fáj, és kár versenyezni,
hogykinekmifájjobban”–mondtaa
szónok.Szavaiszerintazalapítványtizennégyévedolgozikazért,hogyhi-

Oratio
œcumenica

daképüljenekszomszédésszomszéd
között,hogyhegedjenekamélysebek.
„Azértdolgozunk,hogyvisszautasítsunkmindenfélerasszizmustéskirekesztést,mertmimegpróbáltukmegtanulniaholokausztleckéjét:egypofonból,egyrosszízűmegjegyzésbőlis
kialakulhatatragédia”–mondtaBandiLászló.
HegedűsD.Gézaarrahívtafelaﬁgyelmet,hogyaholkevésatudás,azismeret,ottnagyasodródásésaszellemikiszolgáltatottságveszélye,ezpedigbizonytalanságot,szorongástszül,
ami agresszív, intoleráns nézeteket
keltmásokszármazásával,vallásával,
bőrszínévelszemben.Akitudatlan,az
szorongésfél,ezértütmindent,ami
más–fogalmazott.

Budapesten az élet menete április 17-én, vasárnap délután a Dohány utcai zsinagógától indult. A sófár hangjára a
tömeg a Károly körút – Deák tér – József Attila utca – Széchenyi tér – Zrínyi utca útvonalon keresztül a Szent István-bazilika előtti térre tartott. A rendezvény szónokai a kirekesztés ma is fenyegető veszélyeire ﬁgyelmeztettek,
valamint a keresztények és zsidók összefogásának fontosságát hangsúlyozták.

Az ember el tud aljasodni
A rendezvény fő szónoka az idén
Kossuth-díjjalkitüntetettRöhrigGéza színész,költő,aSaulﬁa címűOscar-díjas ﬁlm főszereplője volt, aki
arrólbeszélt,hogyAuschwitzkéttekintetbenisvégérvényesenmódosítottaanormákat.„Egyrésztláthatóvátette,mirevagyunkképesekegymással
mi,emberek,mennyireésmennyien
eltudunkaljasodni,másrésztazisfájdalmasanegyértelművévált,miaz,ami
mégbeleféramennyeiAtyánakanélkül,hogybeavatkozna”–fogalmazott.
„Elmozdult, örökre megváltozott az
önmagunkrólésaJóistenrőlalkotott
képünk.Auschwitzazatörténelemben,amiatudománybanarelativitáselmélet.Senkinemérti,demindenkirevonatkozik”–fűztehozzáRöhrig
Géza.
f Folytatása3.oldalon

ReményikSándor-díjjaltüntettékkiKolozsváron
KelemenHunortésSemjénZsoltot
nemszabadfélni.„Aküldetésünkaz,
hogyneféljünk,aJóistennekszándéka
vanvelünk,magyarokkal”–fogalmazott
aminiszterelnök-helyettes.
KelemenHunor többekközöttarról
beszélt,hogyazerdélyimagyarközösségakkorlehetsikereséserős,haaz
egyházaitovábbraisfolytatjákközéleti
szerepvállalásukat.AzRMDSZelnökeszerintismétolyanidőketélaközösség,amikornapmindnapszembesülakisebbségilétkihívásaival.
KelemenHunoremlékeztetettarra,
hogyegyévvelezelőttWashingtonban
tájékoztatottottanidöntéshozókata
romániaimagyarsághelyzeténekalakulásáról,ésazakkorelmondottakbekerültek az Egyesült Államok KülügyminisztériumaáltalkészítettRománia-jelentésbe. „A rakétavédelmi
pajzsalattazemberijogoktánmégsem
kerülnekzárójelbe”–jegyeztemegaz
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A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Reményik Sándor-díjával tüntették ki április 14-én Kolozsváron Kelemen Hunort, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét és Semjén Zsoltot, Magyarország
kormányának miniszterelnök-helyettesét (képünkön).
Azünnepélyesdíjátadóraazegyház
zsinatánakülésszakánkerültsor,amelyenaz1956-osmagyarforradalommal
valószolidaritásvállalásmiattmeghurcoltéselítélterdélyievangélikuslelkészekről és teológiai hallgatókról is
megemlékeztek.Ünnepibeszédében
SemjénZsolt kijelentette:„Azégihazáhozishűtlenaz,akiaföldinemzeti
közösség sorskérdései elől dezertál.
Ezértvan,hogyakereszténységésa
nemzetielkötelezettségnemegymássalszembenállódolgok,hanempont
egymásterősítők.”
Az 1956-os forradalomról szólva
akormányfőhelyettesmegemlítette:a
pestisrácoknaksemmiesélyüknemvolt
aVörösHadsereggelszemben,mamégis
őkállnakatörténelempiedesztálján,az
egykoriSzovjetuniópedigeltűntatörténelemsüllyesztőjében.Úgyvélte:demokratánaklenniannyitjelent,hogy

elnök.Hozzátette:harendezettatöbbségésakisebbségviszonya,abiztonságiskönnyebbengarantálható.
AzeseményenCsendesLászló egyháztörténészbeszéltarrólatizenegyerdélyievangélikuslelkészrőlésteológiai
hallgatóról, akiket meghurcoltak és
bebörtönöztekaz1956-osforradalom

mellettikiállásukmiatt.„Azegyenes
emberitartásthagytákránkörökségként”–fogalmazottCsendesLászló.
Az erdélyi evangélikus 1956-osok
emléktáblájátAdorjániDezsőZoltán
püspökleplezteleakolozsvárievangélikustemplomban.
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[Lelkész:]Nagyokéscsodálatosak
ateműveid,mindenhatóÚrIsten,
szerető mennyei Atyánk! Jézus
Krisztusbantestvérünkkélettél,az
örökéletnyitottságávalésörömévelajándékoztálmeg.Azőnevébenkérünk,hallgasdmegimádságunkat.
[Lektor:]Könyörgünk,Atyánk,
hogyebbenavilágban,aholannyi
bántó zaj, hamis hang, hazug
beszédhangzikel,szólhassona
tégeddicsérőének,aróladtanúságottevőigehirdetés,abátorságot,örömötéséletetajándékozó
evangélium. Jézus Krisztusért
kérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass
megminket!
[Lektor:] Könyörgünk azokért,akikcsakpanaszranyithatják ki szájukat, vagy már panaszkodnisemtudnak,mertfásultancipelikéletükterheit.Te
Fiadbanmegmutattad:szereted
azembert,ésnekedisfájnakterhei. Segíts, hogy a terhek alatt
roskadókmeglássák:teottvagy
velükaterhekalatt.Ezadjonvigaszt,reménységetéserőt.Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass
megminket!
[Lektor:]Könyörgünkegyházadért,gyülekezetünkért.Igédés
szentségeid által arra hívtál el
bennünket,hogyevangéliumod
ajándékátmegéljükmindennapjainkban. Segíts nekünk, hogy
ebbenazelhívatásbanmindenki
megtaláljaaztahangot,amelyen
szólhat,énekelhet.Segítsmegbecsülnünkamásikbankapottajándékot.Neengedd,hogyemberi
hibáink,bűneinkmiatthamisan
szóljon egyházad hangja. Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass
megminket!
[Lektor:] Könyörgünk azért
is,hogymindannyianúgyjárhassunkebbenazéletben,hogy
mindenkétségésfájdalomellenére meg tudjunk maradni a
benned való reménység bizonyosságában. Tölts el minket
újraésújraabennedvalóörömben,abennedvalóéletbiztonságában.Segítsmeghallanunka
tetisztahangodat,segítsmeghallanunkmásokpanaszátéssegítségkérését. És kér ünk, adj
nekünk is tiszta hangot, téged
dicsérőénekreindulólelket,ate
vigaszodat,örömhíredetmegélő
élet et. Jéz us Kriszt us ért kérünk…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgass
megminket!
[Lelkész:]Nagyokéscsodálatosakateműveid,mindenható
ÚrIsten,szeretőmennyeiAtyánk.
Hálátadunkneked,hogyegyházadénekeösszecsendülazelőrementektégeddicsérőénekével,és
bennünketisvárszeljövendőországodban,aholteleszelminden
mindenekben örökkön örökké.
[Gyülekezet:]Ámen.
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Fájdalommaltudatjuk,hogyJancsovicsnéSzalaiMária 80esztendős korában elhunyt. Temetése
Győrben,aNádorvárosiköztemetőbenleszmájus9-én14órakor.
Agyászolócsalád

HIRDETÉSEK

A keresztény értelmiségi fórum
következőalkalmánabudahegyvidéki evangélikus templomban
(Xii.ker.,kékGolyóu.17.)április25én18.30-korEgy szívsebész gondolatai címmeldr. Papp Lajos szívsebészprofesszorelőadásahangzikel.
Az Evangélikus Hittudományi
Egyetem felvételthirdeta2016/
2017-es tanévre nappali tagozatondoktori(PhD-)képzésreegyetemihittudományi,illetvevallástudományi végzettségűek részére.
aképzéskétszakaszbóláll,időtartama8félév.(azelsőképzésiszakasz4félév.)JelentkezésilapigényelhetőazEvangélikusHittudományi Egyetem rektori hivatalábanvagyletölthetőazintézmény
honlapjáról,azEtNmenüpontalattiirattárból.afelvételieljárásdíja
9000forint.adíjatazintézmény
számlaszámára(11707024-2027273300000000)kellátutalássalbeﬁzetni.(amegjegyzésrovatbanfelkell
tüntetni: Jelentkezés/jelentkező
neve.)afelvételijelentkezésakkor
érvényes,haajelentkezőbeﬁzette
afelvételieljárásdíját.adíjatrózsaszínpostautalványonisföllehetadni,ezesetbenabeﬁzetésigazolását kérjük a jelentkezési laphoz
csatolni.
apályázathozcsatolandódokumentumok:születésianyakönyvi
kivonat;hittudományivagyvallástudományi egyetemi vagy Ma
végzettségetigazolóoklevélhitelesítettmásolata;egymodern(elsős orb an ném et vagy ang ol)
nyelvb ől lega lább köz épfok ú,
komplex,államilagelismertnyelvvizsga-bizonyítvány;rövidszakmaiéletrajz;egyrövidtudományosdolgozat;ajelentkezőeddigitudományostevékenységének
bibliográﬁája. további információkadoktoriiskolahonlapjánolvashatók:http://teol.lutheran.hu/
index.php/hu/di/; jelentkezésihatáridő:április29.afelvételikonzultációidőpontja:május27.
Mentálhigiéné szakirányútovábbképzésiszak.asemmelweisEgyetemMentálhigiénéintézete2016.
szeptemberiindítássalmentálhigiéné szakirányú továbbképzést
hirdet elsősorban humán segítő
foglalkozásúszakemberekrészére.
a felvétel kritériumai: legalább
alapképzésiszakonszerzettdiplomaakövetkezőképzésiterületek
valamelyikén: bölcsészettudomány,társadalomtudomány,művészet,művészetközvetítés,orvosés egészségtudomány, pedagógusképzés,jogiésigazgatási,gazdaságtudományok,nemzetvédelmiéskatonai,sporttudomány,hittudomány,valamintszemélyesalkalmasság. a képzés időtartama
4 félév, 120 kredit, havonta két
nap(péntek,szombat).ajelentkezésilapletölthetőazintézethonlapjáról:www.mental.semmelweis.hu.
további információ a honlapon,
valaminta06-1/266-0878-astelefonszámon.
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Kéthetihírszőttes
ÖkumenikusimaalkalomaSzentIstván-bazilikában

Istenesversekkelversengtek

A történelmi egyházak vezetőinek
részvételével tartottak ökumenikus
imaalkalmat április 7-én a Jezsuita
RomaSzakkollégiumszervezésében.
AbudapestiSzentIstván-bazilikában
azimádságot– SzékelyJános esztergom–budapesti segédpüspöknek, a
MagyarKatolikusPüspökiKonferenciacigánypasztorációsreferensénekvezetésével–KocsisFülöp görögkatolikusérsek-metropolita,BogárdiSzabó
Istvánpüspök,aMagyarországiReformátusEgyházzsinatánaklelkészielnökeésLaborcziGéza evangélikuslelkész,aKeresztényRomaSzakkollégiumi Hálózat elnöke tartotta. A kollégiumdiákjaivaléstanáraivalegyütt
voltjelenaJezsuitaRomaSzakkollé-

Huszonharmadikalkalommalrendezték meg a Nyíregyházi Evangélikus
KossuthLajosGimnáziumbanAzÚrérkezéseországosökumenikusszavalóversenyt.Azegyháziközépiskolásokszámárahirdetettvetélkedődöntőjébejutott
tizenhárom ﬁatalnak április 8–9-én
Luther-énekeketészsoltárparafrázisokatkelletttolmácsolniuk.A–mintegy
a reformáció kezdetének ötszázadik
évfordulójáraisfelkészítő–versünnepetpéntekenBozorádyZoltán nyugalmazottesperesésdr.BánszkiIstván, a
gimnázium nyugalmazott igazgatója,
aszavalóversenyéletrehívójanyitotta
meg.AznapRatkóJózsef-emlékműsor,
szombatondélelőttavendéglátóintézménykamarakórusánakfellépésegaz-

giumrektora,AntalIstván.AliturgiábanaBoldogCeferinoAlapítványtemplomikórusánaktagjaiszolgáltak.
Anemzetköziromanapalkalmából
aJezsuitaRomaSzakkollégiummásnap cigánypasztorációs szimpóziumotistartott.Azeseményenatörténelmiegyházakvezetőivelésképviselőivelbeszélgettekcigánypasztorációs
éscigánymisszióstevékenységeikről,
majd két ﬁatal cigány pap beszélt a
munkájuk során jelentkező kihívásokrólésörömökről.Azelsőkerekasztal-beszélgetésrésztvevőjeNyesőÁgnes reformátuslelkész,FabinyTamás
evangélikuspüspök,valamintKocsis
Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitavolt.

Jubileumihittanversenyazevangélikusgyermeknapon
Egyházunkországosirodájagyülekezetiésmisszióiosztályánakszervezésébenáprilis8–9-énrendeztékmegPiliscsabán az országos hittanverseny

gyülekezetidöntőjétésazevangélikus
gyermeknapot. A táncházzal zárult
péntekinaponagyülekezetekfelsőtagozatos hittanosainak részvételével
zajlottaverseny,szombatdélelőttpedig–aKözel együttesvezetteközös
éneklésésLacknernéPuskásSáralelkésznyitóáhítataután–az1–4.osztályostanulókmérhettékösszetudásu-

kat. A „csak” gyereknapra érkezők
ezalatt sportolhattak, barkácsolhattak.MindezekbenaKÖSZI(KeresztényÖnkéntesekSzövetségeazIfjúságértésGyermekekért)ésazEvangélikusHittudományiEgyetemhallgatóisegítettekaszervezőknek.
EbédutánTakátsEszter ésJuhász
Kristóf interaktív zenés bábelőadása
mozgattamegaközönséget,majda
nagyszínpadonapilisigyülekezetkórusa,azIzsópka adottkoncertet,míg
atemplombannéptáncotlehetetttanulni.
Azünnepélyeseredményhirdetéskorkiderült,hogyigazánjólfelkészült
négyszázötvengyermekmérteössze
tudásátahuszonötödikhittanverseny
gyülekezetidöntőjében.Ajubileumi
születésnapot hatalmas tortával is
megünnepelték.(Felszeleteléseazért
lett épp Simonné Nagy Ilona tiszte,
mertazapácailelkésznőmáralegelsőhittanversenylebonyolításábanissegédkezett.)Egyházunkközpontihonlapján nemcsak az eseményről készült fényképek, hanem a versenyeredményekismegtalálhatók.

dagítottaaprogramot,továbbá Areformációkincsei címmelmegjelentkötet
szerkesztőpárosa–KollegaTarsolyIstván ésKovácsEleonóra–mutattabeimpozánskönyvét.
AzsűrielnökeCserepesCsilla vezető szaktanácsadó, a nyíregyházi Zay
AnnaEgészségügyi,InformatikaiSzakközépiskolaésKollégiummagyar–ének
szakostanáravolt,melletteakormányhivatalmunkatársa,aszinténmagyar
szakosKövesdiÁgnes, valamintdr.KovácsLászlóAttila, aNyíregyháziEvangélikusEgyházközségigazgatólelkésze
ésSallaiGábor, agyülekezettagjafoglalthelyet.
(AzEvangélikus.huoldalonateljes
eredménylistamegtalálható.)

Sztehlo-szobor-avatóakutatótanárokkonferenciáján
Negyedikalkalommalrendeztekkonferenciátazevangélikusiskolákkutatótanárainak.Azáprilis8-irendezvényházigazdájaezúttalpestszentlőrinciintézményünk,aSztehloGábor
EvangélikusGimnáziumvolt.Aziskolaépületelőttakonferenciakeretébenlepleztékleanévadómellszobrát,
KocsisElőd alkotását.Aszoboravatón
–akonferenciátismegnyitó–Gáncs
Péter elnök-püsp ök, majd Kucsák
László országgyűlésiképviselő,végül
dr. Füzéki Bálint egykori „Sztehlo-

gyermek” mélt att a Sztehlo Gáb or
evangélikuslelkészkivételesszemélyiségét.Tudományésküldetés címmel
folyamatbanvanakonferenciaanyagaittartalmazó,immáronharmadik
kötetszerkesztése.Dr.ÉrfalvyLívia, a
konferenciamegálmodójaarrólisbeszámolt,hogyszeretnénekkutatódiák-mozgalmatisindítani.Akövetkező konferenciára már előadóként is
várjákazokatadiákokat,akikelőkelőbbhelyezéstértekelvalamelyrangosországosversenyen.

HuszonötéveszületettújjáaKIE
AKeresztyénIfjúságiEgyesületmegalakulásáraéshuszonötévvelezelőtti
újjászületéséreemlékeztekarésztvevőkaKIEvoltszékházában(maÓdry
Színpad) az április 8-án kezdődött
ünnepségsorozattal. A gálaesten az
ünnepibeszédekutánakiskőrösiGospel Sasok együttes tagjai lepték el a
színpadot.VezetőjükLuptákGyörgy
evangélikuslelkipásztor,esperes,aki
magaishosszúévekenátvoltaszervezetelnöke.

SzombatonaDeáktérievangélikus
gyülekezet központjában, az Insula
Lutherana helyiségeiben zajlott az
egész nap os vált oz at os progr am,
amelyrenemcsakazországkülönböző részeib ől, de Németországb ól,
AusztriábólésRomániábólisérkeztekvendégek.Ajubileumiesemény
zárásaként az ünneplők vasárnap a
Deáktéritemplom11óraiistentiszteletének keretében adtak hálát Isten
megtartókegyelméért.

Jubiláltarendszerváltásutánielsőkeresztyénóvoda

kötetlenbeszélgetésekbenidézhettékföl
azóvodáhozkötődőemlékeiket.
Április9-éndélelőttcsaládisportnappalfolytatódottazeseménysorozat.Délutánafelekezetekközöttibib-

Ajubileumihétzáróeseményeként
az óvodások liturgiai szolgálatával
zajlott vasárnapi istentiszteleten az
igehirdetés szolgálatát Szemerei János, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspökevégezte1Kor3,6(„Énültettem,Apollósöntözte,deanövekedést
azIstenadta”) alapján.Apüspökaz
egymásmunkájáraépülőgyülekezetrőlbeszélt,amelyazörökÚrszolgálatábanvégzifeladatát–lelkészként,tanítóként,egyháztagként…Kiemelte,
hogymikéntVárpalota1780-banépült

Az istentisztelet folytatásában dr.
ZsednaiJózsefnéüdvözölteavendégek
sorábantöbbekközöttPrőhleGergelyt,
aMagyarországiEvangélikusEgyház
országosfelügyelőjét,dr.HuszárPált, a
Mag yarországi Református Egyház
Zsinatának világi elnökét, Valentínyi
Erikát, az Evangélikus PedagógiaiszakmaiSzolgáltatóésTovábbképzőIntézetelőadóját,SzücsGábort, apápai
GyurátzFerencEvangélikusÁltalános
Iskola igazgatóját és Talabér Mártát,
Várpalota polgármesterét. A vendé-

liaversenyenazóvodaidolgozókésaz
óvodásokszüleiiscsapatotalkottak.
Adr.ZsednaiJózsefné helyilelkészáltalszerkesztettszellemitornaizgalmai
után a gyülekezet asszonyköre látta
vendégülaversenyrésztvevőit.

evangélikustemplomátahazaiprotestánsegyházaklegelsőépületeiközött
tartjuk számon, a város evangélikus
óvodájaarendszerváltásutánielsőkeresztényóvodakéntkezdtemegműködését.ÁmanövekedéstazIstenadja!

gekköszöntésétkövetőenazünnepiistentisztelettöbbmintkétszázrésztvevőjeatemplomudvarárólfelengedett
kékszínűluﬁkkaljuttattakifejezésreIstenhűségeirántérzettháláját.
g BORBÁS ZOLTÁN

Tavaszi virágpompába öltözött városban ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, amely 1990 szeptemberében, Pintér Mihály lelkészsége idején a rendszerváltozás utáni Magyarország első keresztyén óvodájaként kezdte meg működését. Az intézményt a kezdetektől elkötelezett hittel és szeretettel vezeti Lassu Tamásné
óvónő, akinek a szervezésében április 4–10. között egész hetes rendezvénysorozattal zárultak a jubileumi tanév ünnepi alkalmai.
Anegyedszázadalattfelnőttﬁatalokés
hozzátartozóiknépescsapataáprilis
4-énahelyiművelődésiházbanrendezettrajzkiállításmegnyitójántalálkoztak.Egykorióvodás,SandaZsombor, aGraziZeneművészetiEgyetem
hallgatójaművészicsellójátékkalhangoltaráaközönségetazünnepipercekre.Akarácsony,húsvét,pünkösdtémábanhirdetettrajzpályázatraszínvonalasmunkákérkeztek–azóvodásoktólafelnőttekigterjedtapályázókköre.A„családikategóriában”arajzok
mellett igényes installációk és kézműves-alkotásokisszülettek.AmegnyitónBorbásZoltán művész-tanárértékelteadíjazottmunkákat.
A programsorozat csúcspontja az
április8-ánRáczTamás irányításával
tartottgálaműsorvolt,amelyenminden elérhető egykori és mai óvodás
részvételével láthatott nagyszabású
műsorosestetaszínháztermetzsúfolásigmegtöltőközönség.Azeneianyag
színvonala Stanka Erika énektanár
szakmaihozzáértésétdicsérte.AzünneplőközönségetésajubilálóintézménytGáncsPéter evangélikuselnökpüspökköszöntötte.Azestetkövetővacsoránameghívottvendégekimmár
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Kéthetihírszőttes
Lelkésziktatásaszentesievangélikustemplomban

A szentesi evangélikus templomban
április9-énVeres-RavaiRéka helyettes
lelkésztiktattahivatalábaLázárZsolt, a
Nyugat-békési Egyházmegye esperese.AzünnepiistentiszteletigehirdetőjeGáncsPéter püspökvolt.Abeiktatott
lelkésztköszöntötte–többekközött–
RadosnéLengyelAnna, aDéliEvangélikusEgyházkerületfelügyelője,Fehér
Csaba, aSzentes-NagytemplomiReformátusEgyházközséglelkésze,dr.Gruber László plébános, Farkas Sándor

országgyűlésiképviselőésSzirbikImre
polgármester.
Veres-RavaiRéka,akiazelmúltötévbenhelyetteslelkészkéntláttaelhivatalát, hangsúlyozta, hogy továbbra is
közvetítőkéntkívántevékenykedniemberésIsten,valamintemberésember
között.GáncsPéterpüspökelmondta:
„Azújparókuslelkészbeiktatásafokozottönállóságotisjelent.Veres-Ravai
Rékaeddigimunkájávalérdemelteki
agyülekezetbizalmát.BárSzentesena
katolikus és a református gyülekezet
számottevőennagyobb,deazevangélikustemplombajárókszámaisörvendetesennövekszik,ésezelsősorbana
lelkészasszonymunkájátdicséri.”Dr.
GombosAndrás gyülekezetifelügyelő
emlékeztetett: az elmúlt öt év legnagyobbfeladataazvolt,hogyazevangélikusok újra visszatérjenek a templomba.Számosfelújítást,karbantartást
kellettelvégezniük,amelyekanyagiak
hiányábankorábbanelmaradtak.

FabinyTamásaszásztartományiegyházzsinatán
ASzászországiEvangélikusEgyházzsinatiüléseáprilis11.és14.közöttDrezdábanzajlottle.Erreáltalábanévikét
alkalommalkerülsor:ősszeltörvényhozómunkafolyik,tavasszalpedigtematikuskeretbenjönösszeamintegy
hetvenküldött.Azideitémával(Az
evangélikusegyházazegyvilágban–hit
ésigazságosság) összefüggésbenavendéglátókmeghívásáradr.FabinyTamás
püspök tartott bibliatanulmányt Lk
7,36–50alapján.Egyházunkkülkapcso-

latokértisfelelőspüspökekülöntárgyaltdr.CarstenRentzing szászpüspökkel, aki a közelmúltban kezdte
megszolgálatát.Kettejükkel,valamint
azsinatonugyancsakvendégkéntrészt
vevődr.FrederickShooval, aTanzániai
EvangélikusEgyházújelnök-püspökévelOttoGuse, azsinatelnökefolytatottsajtóbeszélgetést.
Fabinypüspökrésztvettazonakerekasztal-beszélgetésenis,amelyetareformációkezdeténekötszázadikévfordulójajegyébentartottak.Ezenegyebek mellett tolmácsolta egyházunk
meghívásátAföldsója címűnemzetköziökumenikustalálkozóra,amelyet
Budapesten,aTüskecsarnokbanrendeznek meg július 7. és 10. között.
AzsinatiüléskeretébenünnepiistentiszteletetistartottakadrezdaiSzent
Anna-templomban,amelyenaszász
egyházpüspökehirdetteazigét.

KisoltártszenteltekDunaföldváron
Számosgyülekezethezhasonlóanatéli
időszakokbanadunaföldvárievangélikusközösségiscsupánegyrészéthasználjatemplomának.JóPásztorvasárnapján,április10-énazetemplomrészbeál-

DiesAcademicushittudományiegyetemünkön
Istenfelénkfordulóarca–Megváltáskoncepciókésreﬂexióikazsidó-keresztényhagyományban címmeltartottak
DiesAcademicust–akadémiainapot
–április13-ánazEvangélikusHittudományiEgyetemen.Azegybegyűlteket
Jutta Hausmann tanszékvezető professzor köszöntötte. Varga Gyöngyi
docensfelvezetéseutánKarasszonIstván professzor(KároliGáspárReformátusEgyetem,Budapest)Közössémi
anyagéshéberspeciﬁkum:apádáésa
gá’aljelentéseazÓszövetségben című,
majdMartosLeventeBalázs főiskolai
tanár(GyőriHittudományiFőiskola)
Váltság,megváltás,megváltottak–újszövetségiszempontok címűelőadását
hallgathattákmegarésztvevők.Licht-

Az élet menetének lépéseit
a szívben kell megtenni
FrölichRóbert országosfőrabbi(Mazsihisz)arrólbeszélt,hogyabazilika
ésaDohányutcaizsinagóga,ahonnan
amenetelindult,mindösszenéhány
percnyisétáravanegymástól,mégis
voltak idők, amikor messzebb voltak,mintsem„elérhetettvolnaazsinagógahangjaabazilikáig”.Voltakidők,
amikorazsinagógazokogása,ahalálraszántzsidóksegélykérésesüketfülekreészártajtókratalált–mondta.
„Maabazilikakapuinyitvaállnak,ma
elérkezettazsidóhangakeresztény
templomhoz. […] Keresztények és
zsidókegyüttmennek,ésadnakelkésetttiszteletetamártíroknak.Mafelépítettünkegyhidat,amelyenelisindultunkegyütt”–fogalmazottazországosfőrabbi.
Avészkorszakegyiküzenete,hogy
„nemlehetettvolnamilliókatvágóhídraküldeni,haőriztékvolnaahidakat;
nemsiratnánkazelveszítettésasoha
megnemszülethetettéleteket,haazok
akapuknyitvalettekvolna”–tettehozzá.„Múltbanézve,deajövőfeléindulvaegyüttkelllépnünk,haaztakarjuk,

hogyavészkorszaktragédiájaésszégyenesohaneismétlődhessékmeg”–
ﬁgyelmeztetettFrölichRóbert.
Székely János katolikus püspök, a
Keresztény–ZsidóTanácselnökekiemelte:azéletmeneténeklépéseita
szívbenkellmegtenni,amúlttalvaló
őszinteszembenézéssel,amásikkultúra,amásikembermegismerésével,
tiszteletévelésszeretetével.Akatolikus
püspökfelidézte:nemrégortodoxrabbikegycsoportjanyilatkozatottettközzé,amelybentöbbekközöttaztírták:
„A keresztényeknek és a zsidóknak
együttkellmunkálkodniukkorunkerkölcsi kihívásainak megoldásában.”
Ezekarabbikmegéreztékatörténelmipillanatot,hogyújfejezetnyíljona
zsidóságésakereszténységtörténelmében,éstestvérikezetnyújtsanakegymásnak–mutatottrá.
BogárdiSzabóIstván, aMagyarországiReformátusEgyházZsinatának
lelkészielnökeaztmondta,abbananéhányórában,amikorazemlékeztetés
tereivéválnakazutcák,„elgondoljuk,
sétálhatnamostittunokájávalaz,akit
errefelévittekelahalálmenetére,akit
áldozatibáránykénthurcoltakel,ésakit
aháborúértelmetlenpoklábalöktek”.
GáncsPéter, aMagyarországiEvangélikus Egyház elnök-püspöke úgy
fogalmazott:„Hiszem,hogyazörökkévalóIstenörül,amikorerreamenetre,azéletmenetéretekint.Azőáldá-

mannTamás, azOrszágosRabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezető
egyetemitanáraAzsidóságmessiáshite:aprófétáktólaSaulﬁáig címmeltartottelőadást,majdMitértünkkeresztényhívőkéntmegváltásalatt?Észrevételekaszoteriológiafogalmánakproblémáivalkapcsolatban címmelanémet
VesztfáliaiWilhelmsEgyetemelőadója,MichaelBeintker értekezett.AszünetutánPálúrJánosorgonaművész,a
LisztFerencZeneművészetiEgyetem
adjunktusa,aBudapest-FasoriReformátusEgyházközségorgonistájaadott
hangversenyt a zuglói evangélikus
templomban.Akoncertközbenszólót
énekelt Kun Ágnes Anna, akit Finta
Gergely kísértorgonán.

BeiktattákBékéscsabaelsőlelkésznőjét
Előszöriktattakbenőtalelkésziszolgálatbaabékéscsabaievangélikusság
történetében.PéternéBenedekÁgnes
már2009ótaszolgáltagyülekezetben,
mostazonbanhivatalosanismásodlelkésszé választották. Gáncs Péter
püspökprédikációjábanazÉzs40,31
(„De akik az Úrban bíznak, erejük
megújul…”) kezdeténolvasható„de”
szórautalvabiztatottarra,hogyminden fáradtságunk ellenére találjuk
megIstennélafeltöltekezésforrását.
A beiktatott lelkész az emmausi
tanítványok történetének bevezető
mondatáról („együtt ment velük” –
Lk24,15)tartottprédikációjábanfontosnaknevezte,hogyaFeltámadotthoz
igazítsukazutunkat.„Őaz,akikétségeink között is mellénk szegődik” –
mutatott Jézusra, hozzátéve, őróla

Azéletmeneteaholokauszt
áldozatainakemléknapján
f Folytatásaz1.oldalról
ASzentIstván-bazilikaelőttfelállított
színpadonidénelőszörközösenemlékeztekatörténelmiegyházakképviselői.

lított, újonnan épült kisoltár ünnepi
megáldásárakerültsorGáncsPéter elnök-püspökszolgálatával.AzünnepialkalmonjelenvoltaDéliEgyházkerület
felügyelője, Radosné Lengyel Anna is.

sátkérjük,hogyvalóbanazélethirdetői,védelmezőiéstovábbadóilehessünkegysoktekintetbenhalálraorientáltvilágban.”
Mások gyűlölete nem orvosság
IlanMor, IzraelÁllambudapestinagyköveteaztmondta,azéletmenetének
legfontosabbüzeneteaz,hogy„másnaklenninembetegség,másokgyűlölete pedig nem orvosság”. A mai
demokrácianemcsakazegyenlőséghez,hanemamássághozvalójogotis
megadja,ésameddigbárkitfaji,vallásialaponvagynemiidentitásamiattüldöznek,ésameddiggyűlöletbőlfakadó erőszakos események történnek,
„kötelességünkegyüttmenetelniévrőlévre”–hangsúlyozta.
ArésztvevőkfélpercesnémacsenddelemlékeztekmegamárciusvégénelhunytKertészImre Nobel-díjasíróról.
(Az emberek „Soha többé” feliratú
léggömböket,magyar,izraeliéseurópaiuniószászlókatvittekmagukkal.)
Az élet menetét tizennegyedszer
tartottákmegBudapestenazzalacéllal,hogyarésztvevőkfelekezetiéspolitikai hovatartozásra való tekintet
nélkülegyüttróhassáklekegyeletüket
a holokauszt áldozatainak emléke
előtt, és tegyenek hitet a társadalmi
szolidaritásésademokratikuspolitikaikultúramellett.
g MTI

szeretnetovábbraisszólniabékéscsabaiak között. Az iktatás szolgálatát
KondorPéter, aKelet-békésiEgyház-

Evangélikusközépiskolák
kórusainakhetedik
országostalálkozója
Liturgikuséneklésselhangolódtaka
nyitóáhítatraáprilis15-énazevangélikusgimnáziumokhetedikországos
kórustalálkozójánakrésztvevői.Abékéscsabai evangélikus Kistemplom
adottotthontezúttalatalálkozónak,
amelyenhéténekkarmérteösszetudását.
AdiákokatKöveskútiPéter, aházigazdaSzeberényiGuszávAdolfEvangélikus Gimnázium igazgatója köszöntötte,ezutánHafenscherKároly,
arévfülöpiOrdassLajosEvangélikus
OktatásiKözpontigazgatólelkészeJakabésPálapostolleveleialapjántartottrövidigehirdetést,majdaBacchus
consortrégizene-együttesbarokkművekből álló koncertjét hallgathatták
megazegybegyűltek.
A résztvevők a délelőtti próbák
után másnap délután mutatkoztak
be, az egyenként néhány darabból
álló rövid koncertek ízelítőt adtak
abbólamunkából,amelyetazevangélikus középiskolák szerte az országban végeznek a tanulók zenei
kultúrájánakműveléséért.
NovákyAndrea főszervező,aBudapest-FasoriEvangélikusGimnázium
énektanáraszerintakoncertteremmé
váltKistemplomszinte„arratermett,
hogy kór ust al álkozókat tarts anak
benne”.Arendezvényenabékéscsabai
iskolánkívülBonyhád,Budapest-Fasor,Budapest-Deáktér(kétkórussal
is),MiskolcésaRózsáktereikollégiumképviseltettemagát.
ArésztvevőknekGáncsPéter elnökpüspökadottigeiútravalót,rámutatva,hogylegtöbbénekünknemmás,
mintmegzenésítettimádság.
f Forrás:Evangélikus.hu

megye esperese végezte, az ünnepi
istentiszteletetaBékéscsabaievangélikusvegyeskar szolgálatatetteteljessé.

Egyházunkhonlapjánrészletesbeszámolók,fotók,videóktalálhatók.

Nyitottságésmisszió
Beiktattákazújmetodistaszuperintendenst
Április 17-én dr. Patrick Streiff, a
Metodista Egyház Közép- és Déleurópai Centrálkonferenciájának
püspöke beiktatta a Magyarországi
Metodista Egyház szuperintendensi
tisztségébe dr. Khaled A. László lelkészt. Előtte való napon köszönték
meg Csernák István eddigi egyházvezető húszesztendei szolgálatát.

Azújegyházvezetőrövidbeszédben
szóltterveiről:nyitottésmissziósegyházatszeretne,fontosnaktartjaacigánymissziótésazintézményekbenvalószolgálatot.Különﬁgyelmetérdemelnekafalusigyülekezetek.Wesley
Jánosnyománszeretné,haegyházaa
maiidőkbenisbiblikusútonmaradna, megtartva az evangéliumi tisztánlátást.

Egyházunk nevében dr. Lackner
Pál nyugalmazotttáboripüspökköszöntötteazújvezetőt.
Ametodistákközösségeazanglikán
egyházmegújulásiirányzatakéntindult
JohnWesleyésﬁvéremunkásságaáltal a 18. században. Wesley Luther
Római levél-kommentárjának olvasásaközbenélteátalelkimegújulást.
Kora egyházának betegségeit látva
hirdetteamegtérésésmegszentelődés
szükségességét.Ametodistaegyházak
ma mintegy hetvenötmillió tagot
számlálnakvilágszerte.
HazánkbanaMagyarországiMetodistaEgyházonkívülakövetkezőegyházak,illetveszervezetektekintikmagukataWesley-féleteológiaigondolkodás örökösének: a Magyarországi
EvangéliumiTestvérközösség(MET),
a Názáreti Egyház, az Üdvhadsereg
Szabadegyház,AzÉletKenyereAlapítvány,aFelebarátKeresztyénSzövetség
AlapítványésaWorldGospelMission
Alapítvány.Awesleyánusösszefogást
erősítve 1998-ban alapították meg a
WesleyEgyháziSzövetséget.
AMagyarországiMetodistaEgyházzaljókapcsolatottartfennevangélikusságunk.Lelkészeikethittudományi
egyetemünkön képezik. Számtalan
közösszolgálat,missziósprogramköt
összevelükaMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsábanésazEvangéliumiAlianszbanis.
g SZEVERÉNyI JÁNOS
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Húsvétünnepeután4.vasárnap(Cantate)–Jak1,16–21

Szívünkdallama
Változatlan. AMűvészetekPalotájánakvanegynagyontalálómottója.Így
hangzik:„AMüpábanlejátszotthangoktöbbségeújrahasznosított.Minden
előadáson ugyanazokat használjuk,
csakmássorrendben.”Amiótaember
élaföldön,mindighozzátartozottaz
életéhezazene,aritmus,azéneklés,a
kezdetleges,majdegyrekiﬁnomultabb
hangszerek muzsikája. És valóban
fantasztikus,hogyazévezredeksorán
nemfogyotteladallamokvariációja,
hogymégmindigvanújsorrendjea
hangoknak,hogymégmindigszületik új ének. A hangok ugyanazok,
változatlanok,adallamokésavariációkmégismegszámlálhatatlanok.Jakab apostol azt mondja Istenről, a
VilágosságAtyjáról,hogynincsbenneváltozás,„semfénynekésárnyéknak
váltakozása”. Ugyanolyan változatlan,mintahogyanahangokstabilan
és megingathatatlanul a helyükön
vannak. Állandó, örök, változatlan,
mégis,ahányanvagyunk,annyifélétjelent számunkra, annyiféle hangot,
dallamotszólaltatmegaszívünkben.
Cantatevasárnapjánjó,hakülönösen
isodaﬁgyelünkezekreadallamokra.
Tökéletes ajándék. Ismertaközmondás:
„Ajándék lónak ne nézd a fogát.” Az
ajándékot fogadd szívesen, köszönd
meg és ne kritizáld. Ez a közmondás
azonbanajómodortanításamellettaz
embernekaztatapasztalatátismegfogalmazza,hogybizonyvannakfélresikerültajándékaink.Adunkis,kapunkis
olyanajándékokat,amelyekaszekrény
mélyénvégzik.Azjóajándék,amelyörömetszerez;akkorjárunkelcélszerűen,
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haajándékozáskoraztnézzük,vajona
másikembermirevágyhat,vajonneki
milennejó.Istenpontosanilyenajándékokbanrészesítbennünketnapmint
nap.Olyanajándékokban,amelyekrenekünk van szükségünk, amelyek számunkrajók.Bennünketnézakkoris,
amikorazéletutunkatajándékaivalszegélyezi,ésminketnézettakkoris,amikoralegnagyobbajándékotadtaszámunkra,egyetlenFiát,akiértünk,csakis
amijavunkrahaltmegéstámadtfel.
Atökéletesajándékokközül,amelyekkelIstenelhalmozbennünket,ezalegnagyobb,alegjobb.
Hallgatni és szólni. Akatolikusáltalánosiskolában,aholhittanttanítok,ahittanterem ajtaján ez az idézet fogad
mindenegyesalkalommal:„Azértvan
kétfülünkésegyszánk,hogysokkaltöbbethallgassunk,mintbeszéljünk.”Előszörmosolyogtam,hogyezbizonyáraa
gyerekekrevonatkozik,nempedigrám,
hiszennekemitttanítanomkell,beszélnemkellIstendolgairól.Aztán,ahogy
sokadszorralépekbeezenazajtón,érzem,hogysokkaltöbbettanítokIsten
dolgairól,haelőszörhallgatok,odaﬁgyelek,meghallgatok,éscsakutánaszólok.
Nemcsakahitoktatásban,hanemazélet
mindenterületénérvényesJakabapostolintése:„…legyenmindenembergyors
a hallásra és késedelmes a szólásra.”
Sokkaltöbbhallgatáskellene,éskevesebb meggondolatlanul kimondott,
visszaszívnimárnemtudottszó.Hányszorérezzükegy-egyindulatos,bántó

mondatután,hogybárcsakneszóltunk
volna,bárcsakhallgattunkvolna.Legyen
anyitottság,ameghallgatásamialapállásunk,ésneazömlengőbeszéd,főkéntneazabeszéd,amelyharagbóltáplálkozik,hiszenaharag„nemszolgálja
azIstenigazságát”.
Istenrőlnemegyhelyenolvassukaz
Ószövetség lapjain,hogymegharagudott
azemberre,hogyharagosszavaivalilletteazembert.Deazőigazságátvégül
mégsem az ellene lázadó emberrel
szembeniharagtöltöttebe,hanemakegyelem.Azakegyelem,amelyetnekünk
adottakkor,amikoraharagot,amelyet
miérdemeltünk,Egyszülöttjeszenvedteelakereszten.Istenirgalmazabűnös
embernek.Ennekkelleneamiszavainkon,tetteinkenkeresztülazemberekfeléisvisszhangoznia.Mintegydallamnak, amelyet Isten a szívünk mélyén
megszólaltat.
Ahúsvétutánivasárnapokközüla
Cantateazthirdeti:„ÉnekeljetekazÚrnakújéneket!” Újat!Ugyanazokbóla
hangokból,aváltozatlanokbólegysosemvoltvariációt.Olyat,amelyamiénk,
amiszemélyesdallamunk.AzörökhangokbólamisajáténekünkarrólazIstenrőlésannakazIstennek,akiváltozatlanulszeret,ésakinekajándékamostés
mindenkortökéletes.
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Imádkozzunk!Urunk,Istenünk!Adjúj
éneketszívünkbe,frissdallamot,ateörök
ésváltozatlanszeretetednekmindigmegújulódicséretét!Add,hogyezekadallamokvisszhangrataláljanakmásokbanis,
hogyegyretöbbeketérjenelatégedáldókháladala.Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„ÁldottlegyenIsten,mertnemutasítottaelimádságomat,
szeretetétnemvontamegtőlem.” (Zsolt66,20)
„ÉnekeljetekazÚrnakújéneket,mertcsodákattett!” (Zsolt98,1)
Húsvétünnepeutána4.hétenazÚtmutató reggeliésheti
igéiazélő,földiésmennyeiéneklőgyülekezetetláttatják.Cantate!„ÉnekeljetekazÚrnakújéneket…!” (Zsolt98,1a)„JódologazUratdicsérniéséneketzengeniatenevednek,ó,felséges!”(Zsolt92,2;LK)Őcsodálatosancselekedett,énekeljetek!„DicsérendőazIsten,kiminketkiragadottasötétségnekhatalmából,ésáltalvittszeretőFiánakországába,kiben
vanamiváltságunksbűneinknekbocsánataazővéreáltal.”(GyLK703)Jézustahalálonaratottgyőzelméértújénekkeldicsőítikkövetői.Őishálaadásranyitjaajkát:„Magasztallak,Atyám,mennyésföldUra […]. Igen,Atyám,mertígy
láttadjónak.[…]Jöjjetekénhozzámmindnyájan[…].Vegyétekmagatokraazénigámat…” (Mt11,25–29)Pálkér:„…legyetekháládatosak.Krisztusbeszédelakjékbennetekgazdagonúgy,hogytanítsátokegymástteljesbölcsességgel,ésintsétekegymástzsoltárokkal,dicséretekkel,lelkiénekekkel;hálaadássalénekeljetekszívetekbenIstennek.” (Kol3,15–16)Dávidértettalantpengetéshez:„…valahányszorIstennekaza
szellememegszálltaSault,fogtaDávidalantot,ésjátszottrajtavalamit.Saulilyenkormegkönnyebbült,jobbanlett…” (1Sám
16,23)Luther ígyvélekedikazéneksazeneszerepéről:„Istenegyikleggyönyörűbbslegdicsőbbajándékaazének.Haragszikisráasátán,mertsokkísértéstésgonoszgondolatotűzelveleazember.Adallammegelevenítiaszöveget.
S mint Saul királynál látjuk, elűzi a szomorúság lelkét!”
Apogányokapostolanemakartamásokmunkamezejénvégezniküldetését:„…úgytartottambecsületesnek,hogyaz
evangéliumotneotthirdessem,aholKrisztustmárismerik,
hogyneidegenalapraépítsek…” (Róm15,20–21;lásdÉzs52,15).
Pálanyelvekenszólásrólsaprófétálásrólígytanít:„Imádkozomlélekkel,de[…]értelemmelis,dicséreteténekleklélekkel,de[…]értelemmelis.”„…agyülekezetbeninkábbakarokötszótkimondaniértelemmel,hogymásokatistanítsak,
mintsemtízezerszótnyelveken.” (1Kor14,15.19)JánostanújavoltamennyeilényekújénekénekIstentrónjánál.Azélőlények,avénekésasokangyalhatalmashangonígyszóltak:„MéltóamegöletettBárány,hogyövélegyenazerőésa
gazdagság,abölcsességésahatalom,atisztesség,adicsőség
ésazáldás.” Istenmindenteremtményeezténekelte:„AtrónonülőéésaBárányéazáldásésatisztesség,adicsőségés
ahatalomörökkönörökké!” (Jel5,12.13)Pétervallástételeprózában„zengett”:„Uram,kihezmennénk?Örökéletbeszéde
vannálad.Ésmihisszükéstudjuk,hogytevagyazIstennek
Szentje.” (Jn6,68–69)Mimárelkezdhetjükujjongva:„Ott
leszöröm,örökélet/Holezernyiezeren/Dicséreteténekelnek[…]/Aszolgálóangyalokkal…”(EÉ512,3)

Húsvétünnepeutánaz5.hétenazÚtmutató reggelisünnepiigéiazimádkozósazÚrranézőgyülekezettagjaihoz
szólnak:Rogate!„…szüntelenülimádkozzatok…” (1Thessz
5,17)„KiáltokamagasságosIstenhez,őmellémállmindenkor.”(GyLK712)AzAtyaKrisztusértmeghallgat:imádkozzatok!Őígérinekünk:„…amitcsakkértekazAtyától
azénnevemben,megadjanektek.[…]kérjetekésmegkapjátok,hogyörömötökteljeslegyen.” (Jn16,23.24;lásd1Jn5,14)
„Csakazttudom,valahányszorigazánkomolyanimádkoztam,mindigbőségesmeghallgatástnyertem!”(Luther)Pál
kéri:„…tartsatokkönyörgéseket,imádságokat,esedezéseketéshálaadásokatmindenemberért[…].Ezjóéskedves
amiüdvözítőIstenünkszíneelőtt,akiaztakarja,hogymindenemberüdvözüljön…” (1Tim2,1–4)„Mindenjóadomány
éstökéletesajándékfelülről,avilágosságAtyjátólszállalá,
akibennincsváltozás…”(Jak1,17;LK)Imádkozzésdolgozz!Jézuspéldátadott:„Nagyonkorán,amikormégsötétvolt,felkelt,ésfélrevonultegylakatlanhelyre,ésottimádkozott.[…]ÉselmentGalilea-szerteazsinagógáikba,hirdetteazigét,éskiűzteazördögöket.” (Mk1,35.39)Azimádságaléleklélegzetvétele.Jézusazértmondtaövéinekahamisbírórólszólópéldázatát,„hogymindenkorimádkozniukkell,ésnemszabadbelefáradniuk.[…]VajonIstennem
szolgáltat-eigazságotválasztottainak,akikéjjel-nappalkiáltanakhozzá?” (Lk18,1.7)Jézusparancsszavávalkiűztea
tisztátalanlelket,amelyettanítványainemtudtakkiűzni.
„Ezafajtasemmivelseműzhetőki,csakimádsággal.Mindenlehetségesannak,akihisz.Aﬁúapjaazonnalfelkiáltott:Hiszek!Segítsahitetlenségemen!” (Mk9,29.23–24)Jézuselőreszóltkereszthalálánakésmennybemenetelének
következményéről:„Énpedig,hafelemeltetemaföldről,magamhozvonzokmindeneket.” (Jn12,32)Feltámadásaután
negyvennappal„…felemelteakezét,ésmegáldottaőket.És
miközbenáldottaőket,eltávolodotttőlük,ésfelvitetetta
mennybe”. (Lk24,50.51)JézusaSzentlelketígértetanítványainak utolsó szavaival, és tanúskodással bízta meg
őket,majd„szemükláttárafelemeltetett,ésfelhőtakartael
őtaszemükelől”. (ApCsel1,9)Skétfehérruhásférﬁezt
mondta:„Galileabeliférﬁak,mitnéztekazégfelé?EzJézus,kifelvitetetttőletekamennybe,ekképpenjőelítéletre…”(GyLK708)Jánosláttaamennyeilényeket,sazörökkönörökkéélőtrónjánálzengték:„Szent,szent,szentaz
Úr,amindenhatóIsten,akivolt,ésakivan,ésakieljövendő![…]Méltóvagy,UrunkésIstenünk,hogytiedlegyena
dicsőség,atisztességésahatalom…” (Jel4,8.11)Miis:„Jer,
dicsérjükIstent…”(EÉ40)
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Újnap– újkegyelem
Vasárnap (április 24.)
Most[…]szomorúakvagytok,deismétmeglátlakmajdtiteket,ésörülnifogaszívetek,ésörömötöketsenkisemvehetieltőletek. Jn16,22(Jer31,9;Mt11,25–30;
Kol3,12–17;Zsolt149)Jézusarrólbeszéltanítványainak,mitörténikmajdvele,aMesterrelésvelük,atanítványaivalhamarosan.Akkormég,Jézuselfogatásaelőttelképzelhetetlenvoltszámukraaz,amitőelőrevetítettnekik.Mégis,
ígyishallaniukkelletttőle,hogyamikormajdmindezbekövetkezik,tudjanak
róla:semmisemvéletlenül,hanemokkaléscéllaltörtént.Értüktörtént.Ésamikormegértjük,hogyértünkis,akkorörülnifogamiszívünkis.Bármitörténjenvelünk,eztazörömötsenkisemvehetieltőlünk:Jézuslegyőzteabűnésa
halálhatalmát!
Hétfő (április 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,deapénznekvagyakárazegészségnekislehetvalakimegszállottja.Számunkraazigeértékésmérték,hogymegmaradjunkaTeremtőéltetőszeretetébenésJézusKrisztusmegtartókegyelmében.
Kedd (április 26.)
JólláthatjautaimatIsten,ésszámontarthatjamindenlépésemet. Jób31,4(Zsid4,13;
1Sám16,14–23;1Kor3,18–23)Mostanában,azEurópa-ésvilágszertefenyegetőterrorcselekményekárnyékábanegyrefeszítőbbkérdésséválik,miafontosabb:biztonságunkvagyszabadságunk.Mennyitkellenefeladniazegyikből,hogyteljes
legyenamásik?Van-eértelmeaszabadságnakbiztonságnélkül?Van-eértelme
abiztonságnakszabadságnélkül?Eztakényesegyensúlytpolitikusokésbiztonságiszakértőkigyekeznekmegteremtenivilágszerte.ABibliatanításaszerintéletünkrealegnagyobbveszélytabűnjelenti,mertelszakítIstentől.DeIstennéloltalmattalálunk.Őszabadságotadnekünkéletünkdöntéseiben,ésbiztonságot:
ahitet,hogybármitörténjenisvelünk,tőlesemélet,semhalálelnemszakíthat.
Szerda (április 27.)
Bizonyasokálommalésasokbeszéddelegyüttjárahiábavalóság.Ezértféldaz
Istent! Préd5,6(Tit3,9;Róm15,14–21;1Kor4,1–5)Kitöltheteméletemethiábavalóságokkal,debelemaralelkembeafelismerés:üresazéletem.Álmodozhatokarról,amitsohanemkezdekelmegvalósítani,fecseghetekarról,amineksohanemjárokavégére.Minthatörnékvalamifelé…dehiába,mertnemjutok
előbbre.EzértinkábbfélemazIstent,ésﬁgyelekszavára,hogygondolataimnak,szavaimnakéstetteimnekcéljalegyen:azörökéletkoronája.
Csütörtök (április 28.)
Elesettésszegényvagyok,degondolrámazÚr! Zsolt40,18a(Mk6,41–42;1Kor14,6–
9.15–19;1Kor4,6–13)Istenkegyelmes.Nemcsakazszámítelőtte,akigazdag,akineknevevanmásokelőtt,akinekjólmegyasora,hanemazis,akitmásoksemmibevesznek.Havalakiarrólakarnameggyőzni,hogyszegénységem,gondom,
bajomannakabizonyítéka,hogyIstenmegfeledkezettrólam,nemnekifogokhinni,hanemIstenigéjének,azsoltárosszavának,ahívőélettapasztalatának.
Péntek (április 29.)
[Isten]szabadítottmegminket,ésőhívottelszenthívással,nemamicselekedeteinkalapján,hanemsajátvégzéseéskegyelmeszerint,amelyet[…]KrisztusJézusbanadottnekünk. 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!”
Szombat (április 30.)
Miismerjükéshisszükaztaszeretetet,amellyelIstenszeretminket. 1Jn4,16a(5Móz
32,10;Jn6,[60–62]63–69;1Kor5,1–8)Sokféleszeretettelvagyunkképesekszeretni.Önzőmódonvagyamásikatmagunkeléhelyezve,akártőleérzelmifüggésbe
kerülve.Féltékenyenvagyamásikbavetettteljesbizalommal.Azemberaszeretetévelparadoxmódonképesüldözniisamásikat.Szülő-gyermekviszonylatban
ismerjüka„majomszeretet”kifejezéstis,amelymindentmegakaradniamásiknak,mégistöbbetárt,minthasznál.Esendő,sokszorelégtelennekbizonyulószeretetünkmásfénybekerülIstenirántunkvalószeretetemellett.Hafelismerjük,hogy
IstenKrisztusbanmutattamegazirántunkvalószereteténekhatártalanságát,kiteljesedhetazéletünk:képesekleszünkarra,hogyszeretettel,támogatással,hűségesenálljunkpárunk,gyermekünk,szüleink,barátaink,felebarátainkmellett.
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