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Az Evangélikus Élet kéthetente megjelenő hírlevele

Hetedik alkalommal „vitték utcára” a
Szentírás szavait pünkösd hétfőjén
Budapesten. A Kálvin téri református
templom lépcsőjére helyezett ambó
mögül 14 és 17 óra között olvastak fel
különböző szakaszokat a Bibliából
középiskolás, egyetemista és felnőtt önkéntesek (képünkön).
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány, a Református Közéleti és Kulturális Központ, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó közös szervezésében zajlott
program céljával kapcsolatban a rendezők így fogalmaztak: „Szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy a Lélek ma is képes megszólítani, akit
csak akar, és amikor csak akarja – akár
az utcán séta közben vagy épp egy kávéházban ücsörögve. Ehhez nem kell
más, csupán olvasni vagy éppen felolvasni Isten igéjét.”
A pünkösdi bibliaolvasás után – immár Isten házában – Pál Diana orgonaművész, a kelenföldi evangélikus
templom orgonistája szólaltatott meg
J. S. Bach-, G. P. Telemann- és F. X.
Schnizer-műveket. A délutánt ökumenikus istentisztelet zárta – evangélikus
részről Bácskai Károly teológiai tanár
szolgálatával.

Mennyei Atyánk! Fel nem foghatjuk gazdagságod, bölcsességed, mégis Atyánkként szólíthatunk meg. Köszönjük, hogy
fenségedben közel jöttél hozzánk, és te
magad biztatsz arra, hogy életünk eseményeit, kérdéseinket, kétségeinket, félelmeinket és örömeinket, hálaadásunkat eléd vigyük.
Atyánk, te bölcsen megteremtetted
és fenntartod világunkat. Otthonunkká lehetett Földünk, és ránk bíztad felelős gondozását. Könyörgünk azért,
hogy élni tudjunk ezzel a felelősséggel.
Bocsásd meg rövidlátásunkat, amellyel
a jövő nemzedékek elől szívjuk el a tiszta levegőt, pocsékoljuk a tiszta vizet,
tesszük tönkre a tiszta élelem lehetőségét. Bocsásd meg, hogy önzésünkben
nem tudunk mások nélkülözésén enyhíteni.
Könyörgünk emberségért azoknak,
akik feleslegben élnek, könyörgünk az
igazságosság lelkületéért azoknak, akik
önzésükben sokakat taszítanak nyomorba. Kérünk azokért, akiknek a kárán mi éljük egyre magasabb színvonalon életünket: állj te melléjük, és állítsd
meg az emberi önzés pusztítását.
Könyörgünk a minden értelmet meghaladó közösségért, egyházadért. Segíts,
hogy ne legyünk felszínesek mindabban,
amit rólad hirdetünk, és amit egymással cselekszünk. Add nekünk a szeretet
és a békesség Lelkét, hogy hiteles tanúid lehessünk ebben a világban.
Atyánk, könyörgünk minden szenvedőért. Azokért, akiknek élete saját hibájukból, bűneik miatt tört össze. Segítsd
őket, hogy az összetöretettségben meglássák a kegyelmed felé vezető utat.
Könyörgünk azokért, akik mások
igazságtalansága, gonoszsága miatt szenvednek. Adj erőt nekik elhordozni az
igazságtalan szenvedés terhét, és őrizd
meg őket az ellened való lázadás terhétől. Könyörgünk a magányosokért, a betegekért, a halállal viaskodókért, a gyászolókért. Közelségeddel enyhítsd szenvedésüket, és mutasd meg nekik, hogy
minden szenvedésben és mélységben is
életet adó közösségedre találhatunk.
Atyánk, hálát adunk neked, hogy
mindenünket a te kezedbe helyezhetjük,
mert tőled, általad és érted van minden:
tiéd a dicsőség mindörökre. Ámen.
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„Halljátok… az igéket”

Oratio
œcumenica

Hagyománynak tekinthető az is,
hogy pünkösd ünnepét megelőzően közös zenélésre várják a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
(MEÖT) székházába a keresztény felekezetek könnyűzenei együtteseit és az

Dadogva
– Jó lenne, ha Jézus eldöntené végre magáról, hogy
milyen formában akar megjelenni.
Hittanosom kissé kaján mosollyal észrevételezte az általa felfedezett furcsaságot. János evangéliumát olvastuk. Ő pedig folytatta:
– Egyszer ő a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Aztán ő a juhok ajtaja, akin keresztül a bárányok ki-be járnak. Ezen keresztül jön be a pásztor
is. Nem beszélve arról, hogy máskor ő az Isten báránya…
Bizony ebben nem könnyű rendet teremteni, pláne nem egy olyan hittanórán, ahol jó lenne néhány
használható információval ellátni a tanulókat.
Ezek a képek ugyanis együttesen hatnak, mindegyik
igaz. Minden megnevezés egyféle metafora, mely
megfogalmazásunk esendőségét mutatja.
Maga Jézus is szenved ettől. Szeretné elmondani küldetésének, személyének lényegét, de az emberi szavak kevesek. Kénytelen a használt megfogalmazások síkján maradni, kénytelen képeket halmozni egymásra. Bízik abban, hogy ezek – szemben az
én okos tanítványom észrevételeivel – nem egymás
mellett, pláne nem egymás után, hanem egy időben
és egymásra téve, esetleg egymásba olvadva hatnak.
Ez is egyféle szentháromság. Lehetne tovább folytat-

egyetemista közösségeket. Idén május
12-én az evangélikus, református, metodista, baptista és pünkösdista ﬁatalok mellett a katolikus egyetemi gyülekezet zenekara és közössége is képviseltette magát. A jelenlévőket Szontágh

ni a diák ötletét például így: ez annak megfogalmazása, hogy kicsoda Jézus, hogy jön hozzánk, és hova vezet. Erőtlen próbálkozás.
Szentháromság ünnepe van. A töredékes megfogalmazás ünnepe? Általában nem így szoktunk beszélni erről. Sokkal inkább tartjuk ezt a napot Isten
titkában, hatalmában való gyönyörködésnek. Teljessége előtti leborulásnak és imádatnak.
Mózesről úgy tudjuk, hogy nehéz beszédű volt,
mert ő maga ezt állította magáról. Amikor azonban ezt mondta, éppen Isten előtt állt. Az evangéliumok arról beszélnek, hogy amikor Jézust a maga dicsőségében látják a hegyen, akkor összevissza
beszélnek a rémülettől vagy a meghatódottságtól.
Csak két kiragadott kis pillanat a Bibliából. Isten találkozik az emberrel, az ember találkozik Istennel.
Ez nem a szavak ideje.
Amikor azonban mégis mondani kellene valamit,
mert hiszen élünk-halunk a meghatározásokért, akkor jövünk rá erőtlenségünkre.
Az általam nagyon tisztelt biokémikus tudós,
Csermely Péter nagyszerű könyvének bevezetőjében
ír munkatársi körének elragadtatottságáról, amikor
számukra ismeretlen tudományos területre értek:
„Hideglelős perc volt, amikor a LINK-csoporttal először értünk el oda, hogy elkezdtünk egymásnak valamit mondani, és… tátogtunk csupán. Amit meg
akartunk fogalmazni, arra nem volt még szó… Olyan
területre értünk, ahol még nem járt senki. Olyat

Szabolcs, a református zsinati ifjúsági
iroda vezetője köszöntötte, az alkalom
igehirdetője pedig Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára volt.
Az ökumenikus pünkösdi vigília taizéi
imaórával zárult.
g G. Á.

akartunk megfogalmazni, amire még a nyelvi szerkezet sem született meg.”
Tudom, hogy most az Olvasó éppen az ellenkezője miatt jajong. Hogy nagyon is gyakran használjuk, elkoptatjuk, csak a szó hangzik, nincs mögötte a fogalom. Hogy a megfogalmazás nagyon is készen van, a fogalmak használatával van a baj. Lehetne ennek ellene vetni, hogy talán a Szentháromság szó mégsem ilyen, annyira nem érthető, talán
még megmaradt a misztikuma, hiszen még káromkodásban is csak ritkán hangzik így. De bennem is
ott van az áhítat, a magasztos pillanat elvesztésének rettenete. Lehet, hogy mégis a csend ideje ez?
Ahogy Hamvas Béla ír erről: „Az Isten szó nem név,
hanem fogalom. De nem ismerek senkit, sem élőt,
sem holtat, aki valaha is ki tudta volna ejteni.”
Másfelől megható Isten hasonló küzdelme. Emberi formát vesz fel, hogy lássuk a láthatatlant. Lelkét adja, hogy megértsünk mindent. Heroikus harcot folytat, hogy találkozhasson velünk, hogy meglássuk teremtésének, törvényeinek, akaratának lényegét.
Szentháromság ünnepe töredékességünk ünneplése. A vágyakozó ember ünnepe, aki szavaiban próbálja kimondani azt, amire nincsenek szavak. A vágyakozó Isten ünnepe, aki végtelenségét emberi kifejezésekbe préseli.
Bár lehetne Szentháromság ünnepe a találkozás
g KOczOR TAMÁS
ünnepe is!

hirdetések

A Magyar Protestáns tanulmányi
Alapítvány felvételt hirdet protestáns felsőoktatási szakkollégiumába (1121 Budapest, eötvös út
35.) református és evangélikus hallgatók számára. a felvételi időpontja: június 27. információk a
szakkollégiumról és a felvételi feltételekről a Profesz.hu honlapon
vagy a 36-1/391-9050-es telefonszámon kaphatók hétfőtől csütörtökig
9–13 óra között. a jelentkezés beérkezési határideje június 15.

Az Evangélikus Diakónia a menekültek segítésére létrehozta tanácsadó
irodáját, ahol a jövőben szociális munkával, közösségi programokkal és
nyelvi kurzusokkal segítik a hazánkban élő bevándorlókat.
Az Evangélikus Diakónia Integrációs Irodájának nyitórendezvényét
május 9-én tartották a Józsefvárosi
Evangélikus Egyházközség Mandák
Mária Gyülekezeti Házában. Dr. Fabiny Tamás diakóniáért felelős püspök
megnyitóbeszédének végén áldást kívánt a házban folyó munkára, a mun-

katársakra és a segítséget kérőkre is.
Buda Annamária, az országos iroda
diakóniai osztályának vezetője köszönetet mondott a Magyarországi
Evangélikus Egyháznak, a Lutheránus
Világszövetségnek és a Bajor Diakóniának is, amiért anyagilag támogatták
munkájukat, és módszertanilag is sokat segítettek abban, hogy ez az intézmény létrejöhessen. Az alkalmon részt
vett az ENSz menekültügyi szervezetének (UNHcR) két képviselője, Deborah Moss és Jon Hoisaeter is.
g HORVÁTH-BOLLA zSUzSANNA
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Integrációs házat nyitott az Evangélikus Diakónia

A keresztény értelmiségi fórum
következő alkalmán, a budahegyvidéki evangélikus templomban
(Budapest Xii. ker., Kék Golyó u. 17.)
május 23-án 18.30-kor Reformációijubileum:visszanézésvagyelőretekintés? címmel dr.KorányiAndrás egyetemi tanár előadása hangzik el.
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Pályázati felhívás intézményvezetői munkakör betöltésére. a soproni
evangélikus egyházközség pályázatot hirdet a fabricius endre evangélikus
szeretetotthon (9400 sopron, Kisfaludy sándor utca 10.) intézményvezetői
munkakörének betöltésére. az intézményvezető feladata: a szeretetotthoni
gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása; a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés biztosítása. pályázati feltételek:
büntetlen előélet; szakirányú szakképzettség az 1/2000. (i. 7.) szCsm-rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerint; legalább három éven át felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenység. előnyt jelent: vezetői tapasztalat; keresztény
egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság; rendezett magánélet; szociális szakvizsga; németnyelv-tudás. a pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát; szakmai vezetési programot;
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; lelkészi
ajánlást. Benyújtási határidő: június 10. a pályázat elbírálásának határideje:
szeptember 30. a nyertes pályázó intézményvezetői munkaviszonya 2016. november 1. napjától öt évre jön létre a munka törvénykönyve alapján kötendő munkaszerződésben rögzített feltételek szerint. Bérezésre, munkaidőre
és pihenőidőre irányadó az 1993. évi iii. törvény 94/l. § (4) bekezdése.
a pályázatot három példányban, zárt borítékban a soproni evangélikus
egyházközségnek címezve lehet benyújtani postai úton (9400 sopron, színház u. 27.) vagy személyesen a lelkészi hivatalban. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „fabricius-szeretetotthon – intézményvezetői pályázat”.
az érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges további információt
a gyülekezet honlapján (Sopron.lutheran.hu) vagy dr.SzilvásynéPeregiEszter megbízott igazgatótól kaphatnak (20/824-2642).
ASoproniEvangélikusEgyházközségelnöksége

Family családi nap. idén először rendezzük meg a family családi napot a
biatorbágyi gyermeknap részeként. május 28-án egyszerre három helyszínen várjuk szeretettel olvasóinkat 10 és 18 óra között a füzes-patak partján!
izgalmas előadások a közösségi házban (fő u. 94.): 11.00–12.00: Azelégjó
nőtitka–avagyhogyantaláljunkegyensúlytakülönféleszerepeinkközött?
(RévészSzilvia,a Baptista szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója) • 14.00–
15.00: Egynapunk–Misegítaszeretetetmegtartani? (SüvegesGergő újságíró,
műsorvezető-szerkesztő és felesége, RudanMargit) • 16.00–17.00: Avirtuális
rém–Digitálisgenerációkacsaládban (MiklyaLuzsányiMónika író, újságíró,
a CikCakk magazin főszerkesztője). Családi programok a Játékligetben, a family-sátorban. Bringóhintózás a füzes-patak mentén – lapunk ajándékaként
egész nap ingyenesen! a rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ a
Family.hu oldalon és facebook-oldalunkon.

Gyermekáldás.Április 23-án megszületett Kiss Tamás és Gáncs Tünde harmadik gyermeke, Boldizsár András. „Az Úr
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (zsolt 127,3)
SzobakiadóBudapesten. csendes, szép
szoba háromszobás lakásban kedvező
áron kiadó! Két lány már dolgozó, keresz-

tény albérlőtársat (lányt) keres egy háromszobás lakás egyik különálló szobájába. A lakás világos, felújított, teljesen
felszerelt, szépen berendezett, a belvárostól kb. 10 percre, a 4-es metró vonalán,
a XI. kerületben, csendes, szép helyen található. Bérleti díj: 35 ezer Ft/hó rezsivel
együtt. Érdeklődni: 06-70/549-0728 (délelőtt, illetve 17 óra után).

E L H U N Y T D R . G A D Ó PÁ L
Fájdalommal, de az örök élet reménységével tudatjuk, hogy dr. Gadó Pál
ﬁzikus, a Siló Társasotthon alapítója és első vezetője 2016. május 12-én, életének 83. évében elhunyt. Temetése a piliscsabai köztemetőben lesz május 27-én, pénteken 15 órakor.
„…aki a szeretetben marad, az Istenben marad…” (1Jn 4,16)

A szívbéli derű déli napja
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A 2016. évi missziói pályázat nyertesei. a társult, illetve a leánygyülekezettel rendelkező egyházközségek esetében – amelyek nem közösen pályáztak – vastag betűvel jeleztük, hogy melyik gyülekezet nyert a pályázaton.
albertirsa/irsa 50 ezer ft; ambrózfalva–Csanádalberti–pitvaros 40 ezer ft; Bakonyszentlászló 40 ezer ft; Bakonytamási 40 ezer ft; Balatonboglár 50 ezer ft;
Beled 70 ezer ft; Bokod 70 ezer ft; Bőny 40 ezer ft; Budapest-angyalföld
30 ezer ft; Budapest-Budavár 60 ezer ft; Budapest-Cinkota 60 ezer ft; Budapest-Csillaghegy 60 ezer ft; Budapest-Kelenföld 50 ezer ft; Budapest-Kőbánya
50 ezer ft; Budapest-pesterzsébet 80 ezer ft; budapesti szlovák ajkú gyülekezet 50 ezer ft; Budapest-Újpest 50 ezer ft; Budaörs 80 ezer ft; Bük 40 ezer ft;
Cegléd 60 ezer ft; Celldömölk 40 ezer ft; Celldömölk/Alsóság 40 ezer ft; Csabacsűd 50 ezer ft; Csikvánd 40 ezer ft; Csorvás 40 ezer ft; dunaföldvár 40 ezer
ft; dunaújváros 70 ezer ft; ecseny 50 ezer ft; esztergom 30 ezer ft; fejér-Komáromi egyházmegye 60 ezer ft; Gecse/szerecseny 20 ezer ft; Gerendás
40 ezer ft; Gyón/dabas 50 ezer ft; Győrújbarát 50 ezer ft; Gyula 50 ezer ft; harka 60 ezer ft; Kaposvár 50 ezer ft; Kisapostag 40 ezer ft; Kondoros 50 ezer ft;
Kölcse 50 ezer ft; lucfalva 70 ezer ft; maglód 60 ezer ft; mérges 70 ezer ft; miskolc (hunyadi u.) 50 ezer ft; monor/Nyáregyháza 60 ezer ft; nagyalásony–dabrony–nemesszalók 70 ezer ft; nagybörzsöny 40 ezer ft; nagykanizsa 70 ezer
ft; nagyveleg 30 ezer ft; nyírtelek (filadelﬁa) 80 ezer ft; orosháza 80 ezer ft;
orosháza/szentetornya 70 ezer ft; Őrimagyarósd 50 ezer ft; pápa 40 ezer ft;
pécs 50 ezer ft; péteri 70 ezer ft; pusztaföldvár 70 ezer ft; pusztavám–Mór 35.ezer
ft; répcelak 80 ezer ft; sárszentlőrinc 60 ezer ft; sikátor 40 ezer ft; soproni
egyházmegye 40 ezer ft; súr 70 ezer ft; szakony 30 ezer ft; székesfehérvár
50 ezer ft; szolnok 75 ezer ft; szombathely 40 ezer ft; szügy 70 ezer ft; tab
60 ezer ft; takácsi–nagyacsád–nemesgörzsöny 30 ezer ft; telekgerendás 50 ezer
ft; tengelic 40 ezer ft; tényő 50 ezer ft; tés 50 ezer ft; várpalota 50 ezer ft; veszprém 50 ezer ft; veszprémi egyházmegye 50 ezer ft; zalaistvánd 30 ezer ft.

Gördülékenyen,mondhatnióraműpontossággalzajlottKiskőrösönmájus
7-én,szombatonaDéliEgyházkerületmisszióinapja,amelynekigazisikerétmindazonáltalnemazeltervezettprogrampéldáselőkészítéseéslebonyolítása,hanemaközösségetteremtőSzentlélekremélt,ám„betervezhetetlen”jelenléténekmegtapasztalásaadta.
Petőﬁ Sándor szülővárosának evangélikus templomát második alkalommal töltötték meg zsúfolásig a kerület
gyülekezeteinek képviselői, a déliek legnagyobb „családi ünnepére” ezúttal is
közel ezerkétszázan regisztráltak. Sok
nyelv – egy Lélek: Bábeltől pünkösdig témacímmel hirdettetett meg az alkalom,
és 1Móz 11,1–9 alapján tartott igehirdetésében Gáncs Péter püspök már a
nyitó istentiszteleten rámutatott: „Nem
az egy nyelv, hanem az egy Lélek tud
közösséget teremteni.” Érzékelhetővé
lett ez a közös úrvacsoravétel során is,
amelyre – követendő újításként – nem
a záró együttléten, hanem a templomi
nyitány végén került sor. Az ismerős
testvérek üdvözlésére, jóízű beszélgetésekre is időt kínáló ebédszünet, illetőleg a budapesti Sztehlo-gimnázium
diákjainak a gyülekezeti színházteremben tartott előadása után öt hely-

színen öt szabadon választható program kínált lehetőséget az együtt gondolkodásra.
Pontban három órára ismét a templomban gyülekeztek a résztvevők.
Az egyházkerületi díjak ünnepélyes átadása után (az „év embereivel” Radosné

Lengyel Anna kerületi felügyelő beszélgetett) Lupták György püspökhelyettes
és az általa vezetett kiskőrösi Gospel Sasok énekegyüttes derűvel átszőtt (zenei)
szolgálata tette a záróáhítatot a Déli Egyházkerület Lélektől áldott missziói napjának méltó záróakkordjává. (A nap folyamán összegyűlt 463 820 forint offertórium egyik fele a pestszentimrei Luther-kápolna építését, másik fele a
Pitvarosi Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti termének rendbetételét
támogatja.)
g TPK

A déli evangélikus egyházkerület 2016. évi díjazottjai
tessedik sámuel-díj
Azévlelkésze:
Karlné CsepreGi erzséBet (Sárszentlőrinc)
Azévpedagógusa:
pataKiné tóth márta (Orosháza)
Azévdiakónusa:
tóthné tótKa edit (Szarvas)
Ordass Lajos-emlékplakett
szaBóné mátrai marianna lelkész,
teológiai tanácsadó (Budapest)

Prónay sándor-emlékplakett
Krizsán zoltán,
a nemzeti Közszolgálati egyetem
mérnöktanára (Cinkota)
hűségérmesek
andorKa árpádné (Szekszárd)
andrisKa pál (Kiskunhalas)
aradszKi Jánosné (Telekgerendás)
CsernyiK ferenC (Rákospalota)
Jani Jánosné (Szarvas)

Elhelyezték Pestszentimrén
a Luther-kápolna alapkövét
Pünkösd délutánján ünneplők lelkes
gyülekezete énekelte Pestszentimrén –
az alkalomra átírt szöveggel – Luther
énekét: „Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét… / Erőt adjon, biztasson, mellénk álljon… / Áldj meg, Isten!”
Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület
püspöke az 1Kor 3,11 alapján („Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,
amely a Jézus Krisztus”) tartott igehirdetésében a dunaújvárosi templomépítők hitéről is megemlékezett. Húsz éve
az akkor még maroknyi gyülekezet reménytelen körülmények között fogott templomépítéshez. Ma a hitüket
igazolja a jubilálók tömege…
Az alapkőletétel magvetés, amely az
aratás ígéretét hordozza magában
(képünkön Szabó József pestszentimrei
és Nánási József pestszentlőrinci felügyelő helyezi a kapszulát az alapkőbe). A Krizsán András Ybl-díjas épí-
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hirdetések

tész tervei alapján épülő templom
magtár formája is ezt üzeni. A köszöntők sorában Ughy Attila polgármester
arról szólt, hogy a Luther-kápolna
nemcsak a gyülekezet lelki elkötele-

zettségéről tanúskodik, hanem kifejezője a helyi közösség alkotókészségének is, amelyet minden lehetséges
módon és eszközzel támogatni kell.
g GYőRI GÁBOR

Húszéves a dunaújvárosi templom
Idén pünkösdkor volt húszéves a dunaújvárosi evangélikus
templom. A jubileum alkalmából május 14-én, szombaton
délelőtt hálaadó istentiszteletet tartottak. Isten igéjét Gáncs
Péter elnök-püspök, a Déli Egyházkerület lelkészi vezetője hirdette. A Neopolis együttes zenével, húsz hittanos pedig imádsággal szolgált. Ezután kicsit esős, de annál áldot-

tabb szeretetvendégséggel zárult az ünnepi megemlékezés.
Ezen Kasó Tibor előadóművész adott elő pár dalt Keresztút című lemezéről, és kortárs költők megzenésített verseit énekelte gitárkísérettel. Másnap Dunaújvárosban, pünkösd második napján pedig Kisapostagon volt konﬁrmációi ünnepg STERMEczKI ANDRÁS
ség a gyülekezetben.
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Hivatalosan is lesz Reformáció park
A Fővárosi Közgyűlés a közelmúltban
döntött arról, hogy helyt ad a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
kezdeményezésének, és a VII. kerület
eddig névtelen közparkját Reformáció
parknak nevezi el. A fasori evangéli-

kus templom melletti területen áll a reformáció négy alapelvét hirdető reformációi emlékmű. (Lestyán Goda János
szobrászművész alkotását 2008 pünkösdjén avatták fel.) Április 27-i ülésén a közgyűlés – a többi között – dön-

EVÉL&LEVÉL&LEVÉL

„őrállók vagyunk”

tött arról is, hogy a XV. kerületben Bolla Árpád evangélikus esperes-lelkészről, valamint Turay Ida színésznőről,
érdemes művészről neveznek el egyegy – jelenleg névtelen – közterületet.
g 24.HU

Budapesten, a Svábhegyen immár tíz
éve a működik a Protestáns Felsőoktatási Szakkollégium. A megragadóan
szép környezetben mintegy százhúsz
egyetemista ﬁatal él. A lakhatás és a tanulás mellett szakavatott előadók segítségével egyházi képzést is kapnak.
A rendszeres istentiszteletek és áhítatok tartására, valamint a lelkigondozói
feladatok ellátására Lackner Pál evangélikus püspök kapott megbízást.
A jublileumi ünnepséget május 7-én
rendezték az épületegyüttes nagyelőadójában, illetve kertjében. Igei szolgálatot Szabó István református és
Fabiny Tamás evangélikus püspök
végzett, majd a kuratórium és a tanácsadó testület több tagja – Szabó Tibor
alapítványi elnök, Trócsányi László
igazságügyi miniszter, Kósa László és
Sólyom Jenő akadémikusok, továbbá
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Tízéves a Protestáns Felsőoktatási
Szakkollégium

Tőkéczki László történész – emlékezett
vissza az alapítás idejére. Korábbi és jelenlegi diákok ﬁlmösszeállítással, bizonyságtételekkel és beszámolókkal

szolgáltak. Tíz év alatt közel félezer
hallgatója volt a protestáns szakkollégiumnak.
g EVANGÉLIKUS.HU

Ünnep a nyíregyházi iskolában

Farkas Géza vagyok, a szombathelyi evangélikus gyülekezet – most már – tiszteletbeli presbitere. Nyolcvanegy éves vagyok. Hála Istennek, kétszer születtem, másodszor 1950-ben Tahiban. Kezdettől fogva részt vettem a gyülekezetünk életében,
akkor is, amikor ez kockázattal járt.
A lényegre térek. Mélyen megdöbbentett a sajtóban és az interneten is megjelent hír, amely szerint Norvégiában a közelmúltban evangélikus püspökök tanácskozásán a következő határozat született: ezután leszbikusok, biszexuálisok és homoszexuálisok házasságát az evangélikus lelkész megáldhatja, szentesítheti. A 115
szavazóból 88-an ezt a döntést megszavazták. Az úgynevezett konzervatív lelkészek – akik a Bibliára, Jézus tanítására hivatkoztak, és ez ellen szavaztak – egyelőre nem kötelesek ezt a szertartást elvégezni.
Azt gondolom, hogy minden bibliaolvasó és -ismerő evangélikus keresztény előtt
világos, hogy a homoszexualitás gyakorlása, tehát az egyneműek házasságszerű együttélése Isten teremtési rendjének a semmibevétele; természetellenes, életellenes, vagyis
emberellenes!
Már az Ószövetségben Isten ítéletéről olvashatunk ezzel kapcsolatban. Sodoma
város elpusztításának fő oka a városban elterjedt homoszexuális gyakorlat volt (1Móz
19,1–13). Azután: „Férﬁval ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.”
(3Móz 18,22) Az Újszövetségben Pál apostol ezt írja: „Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férﬁak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férﬁak férﬁakkal
fajtalankodtak…” (Róm 1,26–27)
A Szentírás egyértelműen bűnnek nevezi a homoszexualitást. Az evangélikus egyház világszerte magát a reformáció népének tartja. Ma is valljuk, mert hisszük, hogy
„egyedül a Szentírás”, „egyedül a kegyelem”, „egyedül a hit” és „egyedül Krisztus”
által van az üdvösség. Ami ezt a bibliai alapokon álló mércét aláássa vagy veszélyezteti, azt nem szabad helyeselni, jóváhagyni, akár nálunk, akár más ország evangélikus egyházában üti fel a fejét.
Végül hangsúlyozni kívánom, hogy nem a homoszexuális felebarátomat ítélem
el. ő is, én is kegyelemre szoruló bűnös emberek vagyunk. De arra a gyakorlatra
– egyneműek házasságkötésére –, amely nyilvánvalóan szemben áll Isten jó és szép,
bennünket boldogító és az életet fenntartó teremtési rendjével, ne kérjük, illetve
ne próbáljuk eszközölni Isten áldását.
Felelősek, sőt őrállók vagyunk, akiktől Isten számon kér majd minden elmaradt
lélekmentő intést, ﬁgyelmeztetést (Ez 3,16–21).
Erős vár a mi Istenünk!
FARKAS GÉzA (Szombathely)

„Fontos, hogy ne önmagáért legyen egy intézmény!”
Hálaadóistentiszteletenemlékeztekmájus13-án,péntekenanyíregyházievangélikusáltalánosiskolaújraalapításánakhuszadikévfordulójáraaszabolcsimegyeszékhelyen.Azalkalomésazaztkövetőgálaműsorazegészhéten
zajlóünnepségsorozatzáróakkordjavolt.
családba. Felidézve az akkori körülményeket, az aggodalmat és az örömöt,
nem nehéz meglátni a párhuzamot a
gyermek és a gyermekintézmény fejlődésében. S ahogy elrendeződik egy
család élete a szeretetteljes együttműködésben – kézen fogva mennek a test-
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A Túróczy zoltán Evangélikus Óvoda
és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közösségével – nevelőivel, tanulóival és a szülőkkel – sokan ünnepeltek együtt a Nagytemplomban. Az iskolafenntartó gyülekezet elöljáróin és tagjain kívül az evangélikus társintézmények, az önkormányzat képviselői, valamint a névadó,
Túróczy püspök két unokája – Terei
András és Terei Gábor – is elfogadta az
ünnepre szóló meghívást.
Mi volt 1996-ban? – tette fel a kérdést dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a szószékről zsolt 126,1–2 alapján tartott igehirdetésében: „Akkor megtelt a szánk
nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással.” (Károli-ford.) Örömeinket idézte tehát két évtized távlatából, említve az atlantai olimpiai aranyakat, a millecentenáriumi ünnepségsorozatot
vagy épp egyik gyermeke érkezését a

vérek szüleik elé, akik nem tesznek különbséget köztük –, így kell ennek lennie az egyházban is. Fontos, hogy ne
önmagáért legyen egy intézmény, hanem a városért és az egyházért is –
hangsúlyozta Fabiny Tamás, hozzátéve, hogy a családban mindenkinek helye van az asztal körül.
A liturgikus szolgálatot Kovács László Attila, az iskolafenntartó gyülekezet
igazgató lelkésze és Laborczi Géza, az újrakezdés éveiben múlhatatlan érdemeket szerzett igazgatótanácsi elnök, a
kertvárosi gyülekezet lelkésze végezte,
a templomi együttlét az iskolai ének- és
zenekar szolgálatával ért véget.
A nap krónikájához tartozik, hogy
az eredetileg 1892-ben felszentelt intézmény elmúlt húsz évéről iskolatörténeti kiállítás nyílt, a délutáni gálaműsor pedig az iskolában folyó tehetséggondozó munkából nyújtott ízelítőt.
Kocsisné Sárossy Emőke igazgató ennek
keretében adta át a jubileum alkalmából szervezett számos tantárgyi, műveltségi verseny és pályázat legkiválóbban teljesítő tanulóinak díjait.
g VESzPRÉMI ERzSÉBET

25 éves a Keresztény–zsidó Társaság
Akeresztényekésazsidókközösfelelőssége,hogymegmaradunk-eEurópában–mondtaSoltész Miklós államtitkármájus12-énBudapesten,aKeresztény–ZsidóTársaság(KZST)megalakulásánakhuszonötödikévfordulójaalkalmábóltartottminisztériumimegemlékezésen.AjubileummellettmegemlékeztekEötvös Károly, atiszaeszláriperbenrituálisgyilkossággalmegvádolt
zsidóemberekvédőügyvédjehalálánakszázadikévfordulójárólis.
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára köszöntőjében
hangsúlyozta: a kereszténység és a
zsidóság gyökere közös, és ezt a gyökeret ma „sokan sokfelé ráncigálják”.
Heisler András, a Magyarországi
zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke hangsúlyozta: a történelmi egyházak huszonöt évvel ezelőtti
és mai infrastruktúrája között „markáns különbség van”, és a zsidó–keresz-

tény párbeszédben is hatalmas az előrelépés. E dialógus fontos eseményeinek nevezte a második vatikáni zsinat
Nostra aetate kezdetű dokumentumát, valamint az ortodox rabbik 2015
decemberében közreadott nyilatkozatát a keresztény–zsidó párbeszédről.
Fabiny Tamás evangélikus püspök,
a KzST ügyvezető elnöke felidézte:
Eötvös Károly néhány évtizeddel a tiszaeszlári per után megírta a per történetét, és könyvének A nagy per,
mely ezer éve folyik s még sincs vége cí-

met adta. A KzST huszonöt éve fáradozik azon, hogy végre valóban múlt
időben lehessen beszélni erről a nagy
perről.
Szécsi József, a KzST főtitkára a társaság létrejöttéről szólva ismertette: a
rendszerváltást megelőzően három
éven át a keresztény ökumenikus baráti társaságban dolgozva hozták létre a hebraisztikai-judaisztikai munkacsoportot, amelynek keretében előadásokat, vitaesteket szerveztek. A KzSTt 1991-ben alakították meg azért, hogy
„zsidók és keresztények pozitív módon
együtt legyenek”. Hozzátette: a huszonöt év alatt évente ötven-hatvan rendezvényt szerveztek: előadásokat, vitaesteket, konferenciákat, koncerteket, kiállításokat.
g MTI

Pintér Győző Tibortól búcsúztunk
Bibliaórás társaival hónapok óta készültünk tordasi otthonában meglátogatni Tibort. Felhívtam őket telefonon, de csak feleségével, Lidikével tudtam beszélni. Néhány nappal később halálhíre jutott el hozzánk. Elkéstünk!
Hogyan lettünk lelki testvérek? Pintér Tibor (Győző) nősülésétől, 1957-től Kispesten lakott, és feleségével, Lidikével együtt kapcsolódtak be az evangélikus gyülekezet életébe. Építészmérnöki karrierje és három gyermeke mellett sok szolgálatot látott el. Kántor volt tíz éven át, Bonnyai Sándor lelkész megbízásából havonta egyszer ő tartotta az igehirdetést. A gyülekezet felügyelője is lett. Ifjúságunk heti
bibliaóráinak meghatározó tagja volt. Benne volt az énekkarban, kirándult velünk.
csütörtökönként jöttünk össze a lelkészi hivatalban. Lelkészünk javaslatára (kritikus időket éltünk!) házi bibliaórává alakultunk, és hetente mindig más lakásában
és a házigazda igei bevezetőjével és vendéglátásával folytattuk összejöveteleinket.
Érden a gyülekezet ellátására segítségre volt szükség, ekkor körünkből néhányan
– így Tibor és Nyári Erzsike – felváltva vállalták a szolgálatot. Ez időben csatlakozott hozzánk legidősebb Harmati Béla, idős Szentpétery Péter feleségével, Margitkával és több más kedves testvér. (Akik még élünk, azóta is összejövünk időnként.)
Tibor egyházmegyei felügyelő lett a pesti oldalon, férjem, Győri József a budain. Pest-budai családi konferenciát szerveztek Piliscsabára espereseikkel, Bolla Árpáddal és Bálint Lászlóval. Évente, július első hétvégéjével záródóan vehettünk részt
ezeken, sok áldással kísérve. Hála az Úrnak, az alkalmak azóta is folytatódnak, a
szervezők és a résztvevők örömére.
Tibor nem kérkedett magas műszaki tudásával, beosztásával, se teológiai, zenei
képzettségével, mindezeket ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, pazarlóan kamatoztatta az evangélikus egyházban és hittestvérei körében. Tervezőként részt vett
a piliscsabai templom és a Béthel missziói otthon épületeinek át- és felépítésében,
aktív részese volt a munkáknak, intézte a kispesti „kápolna” kialakítását és sok más
gyülekezet műszaki gondját. Oktatott egyháztörténetet az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért bibliaiskolájában, több helyen szolgált, szívesen helyettesített. Éles szemmel vette észre a javítanivalókat, nemcsak műszaki, de lelki dolgokban is, segítőkészsége megmutatkozott akár a gyülekezeti, akár az egyéni problémák megoldásában.
Amióta idejét javarészt Tordason töltötte, ritkábban találkoztunk. Látása megromlott, és ez megszomorította. Bibliaköri társaink közül sokan már az Úrnál vannak. A többi egykori „iﬁ” is megöregedett. Az utóbbi években, éppen amikor nagy
szüksége lett volna ránk, a szerény és mindnyájunkat Istentől kapott ajándékaival
gazdagító Tibort elhanyagoltuk. Most Isten iránti hálával gondolunk rá és minden
szerettére, a Jézus Krisztusban kapott boldog örök élet reménységével.
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.”
(Jel 14,13)
DR. GYőRI JÓzSEFNÉ DRENYOVSzKY IRÉN (Kelenföld)

E L H U N Y T D R . J O Ó B Á R PÁ D
„Fájó szívvel adjuk hírül mindazoknak, akik ismerték és szerették, hogy
dr. Joób Árpád népzenekutató, a debreceni gyülekezet volt felügyelője életének hetvenedik esztendejében váratlanul elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása 2016. május 27-én, pénteken 12 órakor lesz a Debreceni köztemetőben” – írta a gyászoló család.
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Szentháromság ünnepe – Jn 3,1–15

Új nap – új kegyelem

Az éjjeli látogató
A VASÁRNAP IGÉJE
Az éjjeli látogatót nyugtalan kérdések
gyötörhették. Népének tanítójaként és
a vezetőség megbecsült tagjaként nem
is értette, kérdései hogyan tudják ilyen
erővel Jézus közelébe sodorni őt. Valami a szíve mélyéről mozgatta, és ezt
halaszthatatlanul tisztázni akarta. Kicsoda Jézus, ki ez a mester, ki ez a tanító, akinek a hatása alól nem tudja kivonni magát?
János evangélista rögzíti Jézus mély
és személyes beszélgetését Nikodémussal. Nem tudunk meg mindent a
farizeus Nikodémusról, de maga a
beszélgetés, a feltett három kérdés és
Jézus válaszai sokat elárulnak a helyzet komolyságáról. Az éjjeli látogatóval való beszélgetés feltárja és megmutatja, mit jelent Jézus személye iránt érdeklődni, feltenni neki kínzó és tisztázandó kérdéseinket, és akár odáig eljutni, hogy Isten segítségét kérjük a hitre jutásért vagy éppen a hitünkben való megerősödésért.
Nikodémus ebben az éjszakai beszélgetésben ezt az érdeklődő és tisztázó
utat járta be. Sok minden szólt ugyan
zsidó származása, farizeusi neveltetése és vallásos szokásai miatt az ellen,
hogy komolyan odaﬁgyeljen a názáreti
Jézusra, mégsem hagyta nyugodni,
amit látott és hallott, és amiről valószínűleg mindenki beszélt körülötte. Nikodémus életében Jézus egy új látásmódot, új perspektíva iránti igényt támasztott. Valamit nagyon rendbe akart tenni a lelkében és az életében, ezért Jézushoz fordult. Szavaiból kihallatszik az útkeresés, az Isten utáni vágyakozás.

Három kérdést tesz fel Jézusnak, és
Jézus válaszait olvashatjuk az evangéliumban. Milyen különös momentum ez: a názáreti Jézus lelkigondozói
szolgálatának lehetünk tanúi itt, ahogyan hozzásegíti Nikodémust ahhoz,
hogy felismerje a kézenfekvő megoldást, a megváltás titkát.
De bárcsak ilyen egyszerű lenne
mindez: legyőzni önnön korlátainkat,
felismerni Jézusban a Krisztust és a
Lélek munkáját, befogadni az evangélium igazságát, dicsőíteni Istent
az örök élet ajándékáért! Nem volt ez
egyszerű a mélyen vallásos éjszakai látogatónak sem. Még Jézus is kritikusan teszi fel a kérdést Nikodémusnak:
neked magyarázzam az Isten munkálkodását? Te, aki úgy tudod magadról,
hogy hiszel, hogy vallásos vagy, hogy
megtelt a szíved Isten igazságával? Neked magyarázzam? Gondolod, elég,
ha egyszer már vallásosnak tudtad
magad, elég, ha egyszer közel érezted
magad Istenhez, elég, ha mindig hivatkozhatsz a múltadnak egy adott
pontjára?
Nikodémussal együtt mi is sok álmatlan éjszakán vagyunk túl. Aggódás,
félelem, betegségek árnya, szeretteinkért való fohászok, döntéshelyzetek
megoldhatatlannak látszó problémák
közepette… és még annyi más kérdés
nem hagyott bennünket éjszaka álomba merülni. Bár nem kelhetünk útra Jézus házának ajtaján kopogtatni, azért
nem vagyunk eszközök híján, hogy
életünk kérdéseivel Istent keressük.
A farizeus Nikodémus épp elég távoli
szereplője az evangéliumnak ahhoz,
hogy bátorságából mi is bátorságot
meríthessünk. Láthatjuk, hogy a kér-

désfeltevésünk már önmagában nyitás
Isten felé, aki nem vonja meg tőlünk
szavát, és válaszával utat tud mutatni
nekünk.
Szentháromság vasárnapjának üzenete a kérdések, a válaszok és a megértés vasárnapja és egyben hitvallásunk
személyességének az ünnepe is. Megvallhatjuk Istennek bizonytalanságunkat, feltárhatjuk előtte kérdésekkel teli
életünket, és hálát adhatunk azért,
amit már eddig is kaphattunk tőle.
Szentháromság vasárnapjának evangéliumi története személyes hitvallásra is
indíthat bennünket:
Hiszek Istenben, mert terve van a világgal és benne az én életemmel is. Ismeri álmatlan éjszakáim történetét, és
tudja, mennyire vágyom egy új, megbocsátással és megbékéléssel átjárt
életre.
Hiszek Jézus Krisztusban, mert elhozta életünkbe Isten országának
örömhírét, és az életét is feláldozta
azért, hogy nekem ehhez az országhoz
közöm lehessen. Az éjszaka sötétjébe
elhozta a napfelkelte világosságát.
Hiszek a Szentlélekben, aki Nikodémusnak és nekem is megadta a megértés lehetőségét és az újjászületés
ajándékát. Reményt és vigasztalást
hoz meggyötört életekbe. Közösséget
teremt mindazok között, akik az éjszakában a világosságot várják. Ámen.
g PÁNGYÁNSzKY ÁGNES
Imádkozzunk! Éjszakáink és nappalaink Ura, maradj velünk Szentlelked erejével, hogy újjászülethessen életünk.
Jézus Krisztus által bocsásd meg bűneinket, és vezess minket az új élet útján.
Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész
földet!” (Ézs 6,3)

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Aki titeket hallgat, engem
hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el…” (Lk 10,16a)

Szentháromság hetében az Útmutató reggeli s heti igéi a teremtő, megváltó, megszentelő Isten imádására hívnak bennünket is. „Hárman vannak, kik a mennyben bizonyságot tesznek: Atya, Ige és Szentlélek, s e három egyetlenegy lényeg.”
(GyLK 674) „Örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait: kifürkészhetetlen az ő bölcsessége!” (Ézs 40,28; LK) Pál
őt dicséri: „Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! […] Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké.” (Róm 11,33.36) Athanasius szerint: „Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a
háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; ne
keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. […] Aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet.” „Szentháromság ünnepe
cselekedetek leple nélkül mutatja meg a háromságos egy Istent tiszta isteni lényében, és mindegyik személye azon van,
hogy az embert bűnből, halálból, ördög hatalmából megigazulásra és örök életre, Isten országába segítse.” (Luther) Jézus
pedig nem csak Nikodémusnak mondta: „…ha valaki nem
születik újonnan [felülről], nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3) Ám aki Lélektől született, és hisz a keresztre, majd
a mennybe felemeltetett Emberﬁában, annak örök élete van
őbenne. Így szól Izráel megváltója: „Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. […] Ti vagytok a tanúim […], hogy
én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek!” (Ézs 43,11–13) Pál
Athénban, az Areopágosz közepén a pogányok ismeretlen Istenét hirdette: ő „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette […], hogy keressék az Istent”. És „most azt hirdeti az
embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg”. (Apcsel
17,26–30) A keresztyéneket így tanítja: a hit nagykorúságában és egységében éljetek elhívatásotokhoz méltóan, mert „egy
az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben”. (Ef 4,5–6) Péter tanúságtételében, amely az apostoli
prófécia bizonyosságáról szól, ott van a Szentháromság
mindhárom személye. A megdicsőülés hegyén együtt volt Jézussal, és hallotta az Atya Isten mennyből jött szózatát: „Ez
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm…” „…mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Istentől küldött emberek.” (2Pt 1,17.21)
S kijelentett titka az Úr Jézusnak Atyjával való egységéről tanít: „Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya
énbennem van…” (Jn 14,11) Megvallhatod: „Hiszek benned,
Istenemben […]. // Atya, Fiú és Szentlélek! / Hiszem, veled
célhoz érek, / Örökkön örökké élek!” (EÉ 251,1.9)

Szentháromság ünnepe után az 1. héten az Útmutató reggeli és heti igéiben Isten hív minket. Figyeljünk a hívó szóra, mert örökké megmarad az Úr beszéde! (Lásd 1Pt 1,25)
És aki Jézust elutasítja, az Atyát utasítja el (lásd vezérigénk
folytatását), aki Fia és elhívott szolgái által ma is az ő örök
országába hív. „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban.” (Ef 1,3; LK) „Hagyjad az Úrra utadat!” (GyLK 700)
Az egyházi esztendő ma kezdődő huszonhat hete a Szentháromság egy örök Isten dicső tetteit hirdeti. „Gyülekezeteink teljes egyetértéssel tanítják: a niceai zsinat határozata az isteni lényeg egységéről és a három személyről igaz,
és azt minden kételkedés nélkül hinni kell…” (az Ágostai
hitvallás első mondata). Az üdvözítő hitből fakadnak a szeretet cselekedetei, de mi ne zárjuk ki önmagunkat az örök
élet ünnepi vacsorájáról, mint a névtelen gazdag ember!
ő nem vette komolyan Isten parancsolatát a szeretetről (lásd
5Móz 6,5; 3Móz 19,18), és az asztaláról lehullott morzsákat
sem adta oda Lázárnak, akin Isten segített: „…meghalt a
koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére.” (Lk 16,22)
Minden vasárnap Krisztust ünnepeljük, hallgassunk is reá!
János írja: „Isten szeretet. […] Mi azért szeretünk, mert ő előbb
szeretett minket. […] aki szereti Istent, szeresse a testvérét
is.” (1Jn 4,16.19.21) Luther doktor tanítja a felebaráti szeretetről: „…ha látja, hogy mezítelen, felruházza; ha éhes, táplálja; ha szomjas, megenyhíti, és így tovább; egyszóval: ahogy
szeretné, hogy az emberek vele tegyenek, úgy tesz ő is a felebarátjával. Szolgál: önként és szívesen!” Péter és János meggyógyított egy születése óta sánta férﬁt, aki több mint negyvenéves volt. A nagytanács előtt bizonyságot tettek: Jézus
neve által lett ő egészséges, „…mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk”.
(Apcsel 4,12) S a nép Istent dicsőítette a történtekért. Pál
sok könnyhullatással írt egy már ismeretlen levelet, „hogy
megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős énbennem
irántatok”. (2Kor 2,4) Az Úr megerősítette prófétája küldetését egy látomással: „Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik: Így szól az én
Uram, az Úr!… Aki hallgat rá, az hallgat rá…” (Ez 3,27) Jézusnak a három „szeretsz-e engem?” kérdésére Péter így felelt: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged.”
Jézus kérte tőle: „Kövess engem!” (Jn 21,17.19) „Szent, örök
Isten […] / Bárhova futnék […] / Egy menekvés van: hozzád térni…” (EÉ 431).
g GARAI ANDRÁS

Vasárnap(május22.)
Gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a Seregek Urához!
Én is megyek! zak 8,21 (Ef 2,18; Jn 3,1–8[9–15]; Róm 11,[32]33–36; zsolt 145) Kedves egyház- és intézményvezetők, presbiterek, romló statisztikák miatt aggódók!
Mi lehet az egyház épülésében, növekedésében a legjobb motiváció? A személyes példa. Gyertek – én is megyek! A hangsúly pedig a mondat második felén
kell, hogy legyen. Nem szükséges másra, másokra koncentrálnom, csak erre az
egyre: a magam élete minél mélyebben meggyökerezzen az Úrban. Ahogyan a
fa is erre törekszik; a gyümölcs aztán jön magától. De ha még így sem nyugszik meg lelkiismeretünk, hát tegyük azt, ami az egyház igazán fontos, elengedhetetlen feladata: könyörögjünk az Úrhoz!
Hétfő(május23.)
Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert! 3Móz 19,32a (Róm 12,10;
2Móz 3,13–20; 1Kor 11,27–34) Szomorúan és döbbenten tapasztalom egy ideje,
hogy áltapintattal, ﬁnomkodva egyre inkább mellőzik a szót: öreg. Mintha pejoratívvá, kerülendővé válna – más, szintén jobb sorsra érdemes kifejezéseinkhez hasonlóan – a szó és maga az állapot egyaránt. Holott az öregség nem szégyellni való, hanem tiszteletre méltó élethelyzet, még ha sokszor nem kellemes
is átélni, megtapasztalni. Önmagában való érték, olyan életfeladat, amelynek méltósággal hordozása példa lehet a későbbi nemzedékek számára.
Kedd(május24.)
Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak. […] Mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem szegényeit. Ézs 10,1–2a (2Kor 6,14; Ézs 43,8–
13; 1Kor 12,1–11) A jog nem lehet cél, hanem csak eszköz. Bármiféle hatalom birtoklása vagy bármely szolgálat betöltése szintén nem cél, hanem eszköz: a szeretet eszköze. Ha a jogot másra, máshogyan használják, és nem rendelik alá egy magasabb erkölcsi mércének, akkor szinte visszájára fordul, önmaga paródiájává, sőt
méreggé válik. Isten országa ott van, ahol az irgalom a jog legfontosabb tényezői
közé tartozik, ahol az irgalom erősebb az önmagában való (vélt) igazságnál.
Szerda(május25.)
Pál írja: Az Úr mellém állt, és megerősített. 2Tim 4,17 (zsolt 91,11–12; Apcsel
17,[16]22–34; 1Kor 12,12–26) Az Úr sok esetben nem megszabadít valamitől (bár
ezt tartanánk kényelmesnek), hanem megerősít valamire vagy valami ellen annak érdekében, hogy az adott életfeladattal meg tudjunk birkózni. Isten gyakran nem a körülményeket változtatja meg, hanem engem, életem adott és változatlanul hagyott körülményei között. De még az is lehet, hogy meg sem változtat, csak érezteti, hogy nem vagyok egyedül. Mint az angyal a Gecsemánékertben, Jézus mellett.
Csütörtök(május26.)
[Jézus] így szólt [tanítványaihoz]: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Mk 16,15 (Ézs 12,4; Ef 4,1–7; 1Kor
12,27–31) Hogyan vonatkoztathatom ezt az igét magamra? Egyrészt úgy, hogy
a történelem hatalmas folyamában valamikor, valahogyan, valaki által, hála Istennek, nekem is hirdettetett az evangélium! S ha a mondat alanyaként értelmezem magamat? Akkor feladatot, elhívást találok a mondatban. Konkrétan:
ha otthonom ajtaján kilépek, már a világba indulok el. Ha keserűségemben, bánatomban legszívesebben a „világ végére” szaladnék is, ott is feladatom (vagy
még inkább lehetőségem), hogy döntéseimmel, minden egyes megszólalásommal, fellépésemmel, tekintetemmel, mozdulatommal vagy akár mozdulatlanságommal, csöndben maradásommal – Istentől kérhetek bölcsességet, hogy tudjam, mikor mivel – hirdessem az evangéliumot.
Péntek(május27.)
Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2Kor 12,9a
(zsolt 74,21; 2Pt 1,16–21; 1Kor 13,1–7) Ha Istennek van célja a világban, és engem
eszközként tud és akar felhasználni, akkor a személyes életemnek is van célja. Akármilyen vagyok is, akármilyen élethelyzetben találjam is magam. Szeretünk kifogásokat keresni a kudarcokra, de ez az ige éppen arról szól, hogy nem érdemes.
Isten adhat emberi mérték szerinti sikert. De akkor is képes szeretetének eszközeként használni, amikor egész helyzetemet, történetemet kudarcként élem
meg. Isten ereje célhoz ér. Akár még úgy is, hogy én magam azt észre sem veszem.
Szombat(május28.)
Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. 1Kor 6,14 (Jób 33,28; Jn 14,7–14; 1Kor 13,8–13) A heti ünnepnap előestéjén egyfajta tananyagként átismételjük a hitbeli tudást: fel fogunk támadni. Hogy miként? Bár szól róla az ige, de emberi értelmünk számára végső soron a maga teljességében titok marad. Annyit azonban bizonyosan tudhatunk, hogy valami
új, Istentől kapott, zavartalan létezés kezdődik majd. A vasárnap tudatos, odaszánt megszentelése és a gyülekezet közössége arra való, hogy ez a szilárd reménység mindjobban erősödjön bennünk.
g NAGY ERVIN
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