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Min den ha tó Urunk! ál dunk és ma -
gasz ta lunk té ged, aki is te ni böl cses sé -
ged del ura lod te rem tett vi lá go dat. Kö -
szön jük, hogy gon dod van te remt -
mé nye id tes ti-lel ki jó lé té re, és őr zöl
ben nün ket örök szö vet sé ged del.

Kö szön jük, hogy hí vó sza vad ma is
han goz hat kö zöt tünk. Annyi min den
pró bál ja el né mí ta ni vagy túl har sog ni
– ben nün ket aka ra tod sze rint még is el -
ér het. olyan so kan igéd nél kül pró bál -
nak bol do gul ni, a vi lág kí nál ta tes ti-lel -
ki táp lá lé kon ten gőd nek. Ir gal mas
sze re te ted del, sze líd biz ta tá sod dal
szün te le nül ke resd őket. Nö veld kész -
sé gün ket ar ra, hogy igéd szol gá la tá ban
mi is mind nyá jan be tölt sük kül de té -
sün ket! Egy há zad s ab ban gyü le ke ze ti
kö zös sé ge ink, ve ze tők, pres bi te rek is
bát ran szól ják sza va dat. Te, aki kö zös -
ség be hív tál ben nün ket, ne en gedd,
hogy el ha nya gol juk egy mást a lel ki
szük ség le tek te kin te té ben sem.

Ké rünk, te ál lítsd ta nú i dat a szük sé -
get szen ve dők mel lé. A bé két len kör -
nye zet ben élők mel lé, hogy meg ta pasz -
tal has sák a tő led ka pott bé kes ség ere -
jét. A fi zi kai hi á nyok tól szen ve dők
mel lé, hogy meg ta pasz tal has sák gon -
dos ko dó sze re te te det. Az idő sek mel -
lé – aki ket az élet al ko nyán be teg sé gei -
ken fe lül még fe les le ges sé gük ér zé se is
gyak ran gyö tör –, hogy élet ta pasz ta la -
tu kat ér ték ként osszák szét. A mun ká -
ban ál lók mel lé, hogy él vez hes sék a
tisz tes ség gel vég zett mun ka örö me it és
ál dá sa it. A fi a ta lok mel lé, hogy fel nőtt
éve ik re ké szül ve a tő led ka pott adott -
sá gok tu da tá ban ta lál ják meg he lyü ket.
A gyer me kek mel lé, hogy szü le ik sze -
re te té ben íze lí tőt kap has sa nak a meny-
nyei Atya sze re te té ből is. A há la és a kö -
szö net sza va it ki mon da ni nem tu dók
mel lé, hogy fel is mer hes sék jó sá god
szám ta lan je lét és aján dé ka id so ka sá -
gát sa ját éle tük ben.

En gedd kö ze li vé vál ni a tá vo li a kat,
se gítsd be lő led gaz da god ni a szű köl -
kö dő ket, adj erőt az erőt le nek nek, és
töltsd be mind nyá junk szí vét a te is me -
re ted del úgy, hogy a ró lad val ló bi zo -
nyos ság árad has son kö zöt tünk. Így
le hes sünk té ged di cső í tő né ped dé már
a je len ben és el jö ven dő or szá god ré sze -
sei Krisz tus vissza jö ve te kor.

Őrizz meg min ket, Atya, Fiú, szent -
lé lek Is ten! 

ámen.

Oratio
œcumenica

81. évfolyam, 22. szám
2016. június 5.
Szentháromságünnepe
után2.vasárnap
ára: 100 Ft

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

Ta nu ló ko rom ban nem sze ret tem éne -
kel ni. De ami kor egy ba rá tom „el csá -
bí tott” a gyü le ke ze tük be, ott na gyon
meg tet szet tek az éne kek. Annyi ra,
hogy a hat va nas évek ben min dig te ker -
get tem a rá dió ál lo más ke re ső jét, hogy
va la me lyik kül föl di adón hall has sam
pél dá ul a Csendeséjt. Idő köz ben, lát -
va a lel ke se dé se met, el hív tak a fó ti
kán tor kép ző be is, ahol na gyon szí ven
ütő igé ket hal lot tam, és sok éne ket is
ta nul tam. or go na mű vész ugyan nem
lett be lő lem, de ko rá lo kat ját szom, és
két gyü le ke ze tem ben ének kart is ve zet -
tem. sőt sok fi a talt meg ta ní tot tam

har mó ni u mon ját sza ni. Ezt vé gez te el
Is ten ben nem az ál tal, hogy hal lot tam
a lel ki éne ke ket. Mert üze ne tet hor doz -
tak szá mom ra is, és lé lek volt ben nük. 

Bi zony so kat vé gez el az em ber szí -
vé ben az ének: meg erő sít örö münk ben,
vi gasz tal bá na tunk ban, ta ná csot ad út -
ja in kon. A lel ki éne kek kel az Ige üze -
ne te erő sö dik meg ben nünk. las san
már a tu do mány is pe dze ge ti, hogy az
ének nek – és per sze leg in kább az Is tent
di cső í tő ének nek – fon tos sze re pe le -
het az em ber ki egyen sú lyo zott sá gá nak
és bé kes sé gé nek meg le lé sé ben.

Ak kor éne kel te a fen ti so ro kat Mó zes,
ami kor az ül dö ző egyip to mi se reg től az
Úr meg men tet te Iz rá elt. Bol do gan ma -
gasz tal ta az Urat, jól esett ne ki di csé re -

tet éne kel ni. Mer jünk mi is kis tál en tu -
munk kal is éne kel ni, mert az Úr a szí -
vet né zi, és meg erő sít ben nün ket ál ta la.

Azt is mond ja Mó zes, hogy „erőm”
az Úr. Há rom je len té se is van en nek
a szó nak: erő, erő dít mény és erős ség.
Mó zes el is me ri, hogy nem a sa ját
ere jé vel és ügyes sé gé vel győ zött. Pe -
dig ha tal mas és bölcs em ber volt, aki
az összes egyip to mi tu do mányt is mer -
te, mert a fá raó ud va rá ban az ural ko -
dó lá nyá nak gyer me ke ként ne vel ték.
Ő még is alá za tos ma radt, tud ta, hogy
min den böl cses sé get az Úr ad és ve -
het is el. Ha te nem jössz ve lünk, nem
me gyünk mi sem – mond ta egy ne héz
hely zet ben Is ten nek. Te, test vé rem,
hogy vagy ez zel?

Erő dít mény is az Úr. Ahogy egy há -
zi him nu szunk ban éne kel jük: „Erős
vár a mi Is te nünk…” Aki az ő vé del -
me és ol tal ma alá me ne kül, az a leg biz -
to sabb he lyen van. Ma radj te is az Úr
vé del mé nek kö ré ben, az ő Igé je ál tal ta -
ná csolt he lyen, és ben ne bíz zál!

Erős ség is a mi Is te nünk. Nem csu -
pán ab ban az ér te lem ben, hogy vá -
runk, ha nem ab ban, ahogy kér dez ni
szok tuk: „Mi az erős sé ged, az erős ol -
da lad?” Még a leg ki sebb em ber nek is
van egy ki emel ke dő ké pes sé ge a töb -
bi kö zött. Min den mó don szol gál -
hat juk az Urat, de az erős sé ged del, a lel -
ki ké pes sé ged del, a leg jobb tu laj don -
sá god dal is őt szol gál ha tod. Ha így élsz,
ak kor az Úr a sza ba dí tód lesz. Nem ar -

ról be szél az Ige, hogy nem ér sem mi
baj és ne héz ség, ha nem ar ról, hogy
min den hely zet ben meg se gít és meg -
ol dást ad Is te nünk. Kü lö nös kép pen is
a bűn ből, a sá tán ke zé ből va ló sza ba -
du lás ra van szük sé günk. Mennyei
Atyánk azért küld te Jé zust, hogy ez
meg tör tén hes sen. Ő min den ki ért meg -
halt a ke resz ten, és min den em ber bű -
né nek a bün te té sét ma gá ra vet te. Hogy
aki ezt a ke gyel met hit tel el fo gad ja, az
sza ba du lást kap jon Jé zus ál tal, és új
em ber ré le hes sen. Ha ez meg tör té nik
az éle ted ben, ak kor ő erőd, éne ked és
a leg na gyobb sza ba dí tás mel lett a „ki -
sebb” dol gok ban is sza ba dí tód lesz
egész éle ted so rán.
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„ErőmésénekemazÚr,megszabadítottengem” (2Móz 15,2a)

A mun ka egy há zunk 2015. évi zár -
szám adá sá nak vi tá já val kez dő dött.
A be szá mo ló ból ki de rült, hogy mind
a be vé te li, mind a ki adá si elő irány za -
tok je len tő sen túl tel je sül tek, de a csak -
nem két mil li árd fo rin tos be vé te li több -
let fe de ze tet nyúj tott az egy mil li árd fo -
rin tos ki adá si több let re. Így a pénz ügyi
tar ta lé kok je len le gi szint je meg fe le lő
biz to sí té kot je lent a 2016. évi gaz dál -
ko dás so rán a ter ve zet től eset leg el té -
rő fo lya ma tok fi nan szí ro zá sá ra. A zár -
szám adást a zsi nat el fo gad ta.

Több kör ben is le foly ta tott ál ta lá nos
vi ta után rész le tes vi tá ban tár gyal ták a
kül döt tek az egy há zi egy sé gek jo gi sze -
mé lyi sé gé nek hely ze tét ren dez ni hi va -
tott tör vény ja vas la tot. A tör vény egy részt
rög zí tené, hogy mely egy há zi egy sé gek

bír nak min den eset ben jo gi sze mé lyi -
ség gel, más részt le he tő vé te nné egyes
egy há zi egy sé gek szá má ra a jo gi sze mé -
lyi ség vá lasz tá sát. Ugyan ak kor a tör vény
ki zárná a jo gi sze mé lyi ség le he tő sé gét a
szór vány gyü le ke ze tek ese té ben, to váb -
bá ki ve ze tné a fiókegyház ka te gó ri át
mint egy há zi egy sé get. A jo gi sze mé lyi -
ség nek va ló meg fe le lés kri té ri u ma it
más fél év alatt kell az érin tett egy ház köz -
sé gek nek iga zol ni uk. A sza bá lyo zást a
bi zott ság a zsi nat ko ráb bi kí vá nal mai,
dön té sei men tén dol goz ta ki, a gyü le ke -
ze tek ér de ke it messze me nő en fi gye -
lem be vé ve. Ezért oko zott vá rat lan és
kel le met len meg le pe tést, hogy ez a fon -
tos tör vény nem kap ta meg az el fo ga dás -
hoz szük sé ges két har ma dos több sé get.
Ön gól volt ez a ja vá ból.

El vi, elő ké szí tő vi ta for má já ban
vet te na pi rend jé re a zsi nat a lel kész vá -
lasz tás me ne tét, kér dé se it mó do sí tó ja -
vas la tot. A vi tát kö ve tő en ki kris tá lyo -
sod tak azok az irány vo na lak, ame lyek
se gít sé gé vel a mun ka bi zott ság to vább
tud ja fi no mí ta ni a tör vény ja vas la tot. 

A fe gyel mi sza bá lyo zás sal kap cso -
la tos tör vény ja vas lat vi tá já ban az elő -
ző ülés sza kon, Aszó don dön tés szü le -
tett a meg in dí tott fe gyel mi el já rás
szint je i ről, a bí ró ság jog kö ré ről, a ke -
re set in dí tás ról, a kép vi se le ti össze fér -
he tet len ség ről és a fe lül vizs gá la ti el já -
rás ban al kal ma zan dó sú lyo sí tá si ti la -
lom ról. A mos ta ni ülés sza kon a kül -
döt tek vi tát foly tat tak a fe gyel mi bi zott -
ság össze té te lé ről, a – ma még csak pa -
pí ron lé te ző – be csü let szék ről, va la mint
ar ról, hogy med dig ter jedjen a püs pök
ke gyel mi jog kö re. A vi tá ban ál lás fog -
la lá sok szü let tek a fen ti el vi kér dé sek -
ben, így az őszi ülés szak ra ál ta lá nos és
rész le tes vi tá ra al kal mas jog sza bály szö -
veg-ter ve ze tet tud nak be nyúj ta ni.

Szarka István, a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye es pe re se az eti kai bi zott -
ság el nö ke ként tár ta a zsi nat elé a lel -
ké szek vá lá sá val kap cso la tos tör vé -
nyi sza bá lyo zás ra vo nat ko zó ál lás fog -
la lást, ame lyet hosszan tar tó el vi vi tá -
ban tár gyalt meg a zsi nat. Vé gül az a
dön tés szü le tett, hogy a püs pö ki ta nács
jú ni us 30-ig ala kít sa ki vé le mé nyét a
tör vény ja vas lat tal kap cso lat ban, majd
– en nek is me re té ben – az es pe re si ta -
nács, il let ve az egyes es pe re sek il le tő -
sé gi te rü le tén szol gá ló lel ké szi kö zös -
sé gek te gyék meg ugyan ezt szep tem -
ber 15-ig. Így a no vem ber ben ese dé kes
kö vet ke ző zsi na ti ülés sza kon ál ta lá nos
és rész le tes vi tát le het majd foly tat ni a
lel ké szek vá lá sá val kap cso la tos tör vé -
nyi sza bá lyo zás ról. 

Az in téz mé nyi tör vény igaz ga tó ta -
ná csok ról szó ló ré szé nek, il let ve az egy -
ház ház tar tá sá ról szó ló tör vény nek a
mó do sí tá sá val kap cso lat ban el vi, elő -
ké szí tő vi ta zaj lott a zsi na ti ülés sza kon.
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zsi na ti zár szám adás, elvivita-folyamok
és pro lon gá ló dott jo gi ren de zet len ség
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A fő vá ros IX. ke rü le té ben hit éle ti és
igé nyes kul tu rá lis prog ra mok kal vár -
ták má jus 27–29. kö zött az ér dek lő dő -
ket. Fe renc vá ros al pol gár mes te re, Kál-
layGáborné a Ba káts té ren kö szön töt -
te a részt ve vő ket, rá mu tat va, hogy a re -
for má tus ze nei fesz ti vál alap pil lé rei: a
hit és az egy ház, a ma gyar ság, il let ve
a ze ne. A meg nyi tón SteinbachJózsef
re for má tus püs pök, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el -
nö ke hir det te Is ten igé jét.

Ha gyo mány, hogy e fesz ti vál ke re -
té ben a Kár pát-me den ce kü lön bö ző
pont ja i ról ér ke ző – nem csak re for -
má tus – kó ru sok lép nek fel a Nem -
ze ti Mú ze um lép cső jén. Idén a szer -
ve zők négy má sik pro tes táns egy ház
kép vi se lő jét is meg hív ták. A kö zös
ének lés vé gén GáncsPéter evan gé li -
kus el nök-püs pök el mond ta, hogy ha
hir det jük Is ten ne vét, ki sza ba du lunk
a né ma ság bör tö né ből, meg szó lít -
juk a má sik em bert az evan gé li um -
mal, és Is ten nem hagy ja vá lasz nél -
kül éne kün ket.

g VAr gosz gá Bor felvétele
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Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re tet -
tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há zá ban
(1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.). 

RA DOS né LEn gyEL An nA or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je

Or go na kon cert. A nagy tar csai evan gé li kus gyü le ke zet min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vár az evan gé li kus temp lom ba jú ni us 5-én 18 óra kor
Zász ka licz ky Ta más or go na mű vész Jo hann Se bas ti an Bach és ba rá tai cí -
mű or go na kon cert jé re. 

Üz let ve ze tői mun ka kör be ke res bu da pes ti evan gé li kus köny ves bolt
könyv ke res ke del mi ta pasz ta lat tal ren del ke ző mun ka tár sat. ér dek lőd ni, je -
lent kez ni írás ban a de ak ter@lu the ran.hu e-mail-cí men le het, fény ké pes ön -
élet rajz zal és mo ti vá ci ós le vél lel.

in téz mény ve ze tői pá lyá zat. A Pé csi Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot
hir det a Kék Ele fánt Evan gé li kus Óvo da (7632 Pécs, Enyezd u. 1.) in téz mény -
ve ze tői mun ka kö ré nek be töl té sé re. 

Az in téz mény ve ze tői mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett -
sé gek, ké pe sí té sek, egyéb fel té te lek: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben
pe da gó gus-mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai vég zett ség
és szak kép zett ség, mes ter fo ko zat; pe da gó gus-szak vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tői szak kép zett ség; leg alább öt év pe da gó gus-mun ka kör ben
szer zett szak mai gya kor lat; leg alább öt év evan gé li kus egy ház köz sé gi tag -
ság; evan gé li kus kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

A meg bí zás kez de te: 2016. szep tem ber 1. A meg bí zás öt évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be ér ke zé sé nek ha tár ide je: 2016. jú ni us 30. Az el bí rá lás ha tár ide je: 2016.
jú li us 30. Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény sze rint.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je sü -
lé sé ről szó ló iga zo lá so kat; a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet -
raj zát; az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és a szak mai
hely zet elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se ket; lel ké szi aján lást a pá lyá -
zó gyü le ke ze ti lel ké szé től. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell: a pá lyá zó je len le -
gi mun ka he lyét, be osz tá sát iga zo ló do ku men tu mo kat; há rom hó nap nál nem
ré geb bi ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt; a kon fir má ci ói em lék lap hi te les má -
so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát. 

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Pé csi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség, Ócsai Zol tán lel kész (tel.: 20/824-6250); Mül ler Mó ni ka pro jekt ve ze tő (tel.:
20/824-5259). A pá lyá zat cím zé se: Pé csi Evan gé li kus Egy ház köz ség, 7621 Pécs,
Disch ka győ ző u. 4–6. Kér jük, a bo rí ték ra ír ják rá:  „In téz mény ve ze tői pá lyá zat”.

kon fe ren cia az evan gé li kus Misszi ói köz pont szer ve zé sé ben jú li us 3-tól
6-ig a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi u. 8–12.).
„Aho gyan az anya vi gasz tal ja fi át, úgy vi gasz tal lak én ti te ket.” (ézs 66,13) A kon -
fe ren ci á ba be kap cso ló dik az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME). Szol -
gá lat te vők: Sze me rei Já nos püs pök, Győ ri Já nos Sá mu el lel kész, B. Pin tér Már ta
lel kész, Dusz ka Jó zsef nyu gal ma zott gyil kos sá gi nyo mo zó, Bá lint Zol tán és
Bá lint né Kis Be á ta misszi o ná ri u sok, Ba logh Ti bor gra fi kus, Lup ták György lel -
kész, Dai Qi kí nai re for má tus fi a tal, Bö dő Sán dor pres bi ter, Szi lá gyi An ge li ka
csán gó elő adó mű vész, Sze ve ré nyi Já nos lel kész. Rész vé te li díj: 9000 Ft, 3–10
éves ko rú ak nak 4600 Ft. Szük ség sze rint kér he tő ágy ne mű hu zat, 700 Ft mo -
sa tá si költ sé gért. 

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 15. Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo non vagy
e-mail ben: Evan gé li kus Misszi ói Köz pont, 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u.
38–40. Te le fon: 06-1/400-3057; e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

Fel hí vás – aján lá so kat vár a ku ra tó ri um. Egy há zunk leg ma ga sabb ki tün -
te té se it ősszel ad juk át. Az or szá gos pres bi té ri u m 2007-ben sza bály ren de -
le tet al ko tott (I/2007. V. 10.) az Or dass La jos-díj és a Pró nay Sán dor-díj ala -
pí tá sá ról és – éven te egy sze ri – oda íté lé sé nek kö rül mé nye i ről. A 2016. évi dí -
ja zan dók sze mé lyé re vo nat ko zó an a ku ra tó ri um aján lá so kat vár.

Az Or dass La jos-díj olyan, fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy kül föl di, fel -
szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek ítél he tő oda, aki ki emel ke dő -
en so kat tett a ma gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay Sán dor-díj olyan vi -
lá gi sze mély nek vagy in téz mény nek ítél he tő, aki vagy amely ki emel ke dő szel -
le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház mel -
lett. A dí ja kat ifj. Szlá vics Lász ló szob rász al kot ta, ve lük pénz ju ta lom nem jár.

Az aján lá so kat – 1500–3000 le ütés nyi in dok lás sal – Zász ka licz ky Zsu zsan ná -
nak, a ku ra tó ri um tit ká rá nak kér jük el jut tat ni szep tem ber 5-ig. Cím: Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@
lu the ran.hu. 

Em lé kez te tő ül a ko ráb bi évek dí ja zott jai: Or dass La jos-díj: Ter ray Lász ló
(2008), Pós fay György (2009), Pát kai Ró bert (2010), Itt zés Já nos (2011), Ta kács -
né Ko vács há zi Zel ma (2012), Schu lek Má tyás (2014), Ke ve há zi Lász ló (2015). 
Pró nay Sán dor-díj: Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Sop ron
(2008), Ka lá ka együt tes (2009), Bo le ratz ky Ló ránd (2010), Pol gár Ró zsa (2011),
Ben czúr Lász ló (2012), dr. Cser há ti Pé ter (2013), Sztruh ár And rás (2014), Ga dó
Pál és fe le sé ge (2015).
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G YÁ S Z J E L E N T É S

„…semmagasság,semmélység,semsemmifélemásteremtménynemválaszt-
hatelminketazIstenszeretetétől,amelymegjelentJézusKrisztusban,ami
Urunkban.” (róm 8,39) „AzÚrközel!” (Fil 4,5)
szo mo rú szív vel, de Is ten aka ra tá ban meg nyu god va, a fel tá ma dás és az örök
élet re mény sé gé vel ad juk hí rül, hogy öreg pász to rát meg vál tó Urunk ma -
gá hoz vet te. SchultzJenő nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész má jus 21-én,
éle té nek 99. évé ben csen de sen ha za ment.

A gyász is ten tisz te let a va nyar ci evan gé li kus temp lom ban lesz jú ni us 18-
án 15.30-kor. Kér jük, egy szál vi rág gal fe jez zék ki együtt ér zé sü ket. A ko -
szo rú ra szánt össze get a va nyar ci gyü le ke zet ja vá ra ado má nyoz zák. Az ur -
na el he lye zé si bú csú áhí tat a bu da fo ki evan gé li kus temp lom ban és az ur -
na te me tő ben lesz (1221 Bu da pest, Já ték u. 16.) jú ni us 25-én 16 óra kor.

Agyászolócsalád

MEGújult A KéttOrnyú sOMOGy-
MEGGyEsi tEMplOM.Hat van öt év el tel -
té vel is mét szen te lé si is ten tisz te let re
se reg let tek a so mogy meggye si temp -
lom ba a Tab és Kör nyé ke Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke ze te i nek tag jai, hi -
szen a Ma gyar or szá gon egye dül ál ló,
két tor nyú evan gé li kus haj lék meg újult.
A má jus 16-án dél után tar tott ün ne pi is -
ten tisz te le ten öku me ni kus kör ben ad -
tak há lát Is ten nek, hogy az 1951. ok tó -
ber 21-én fel szen telt temp lom vissza kap -
hat ta ré gi szép sé gét. Az is ten tisz te let li -
tur gi ai szol gá la tát a gyü le ke zet ben szol -
gá ló lel kész há zas pár – AratóLóránd és
AratóEszter–, va la mint WeiszJenőnyu -
gal ma zott lel kész vé gez te, aki so mogy -
meggyes szü löt te. Igét (Jn 3,16–21 alap -
ján) PongráczMáté ka pos vá ri evan gé -
li kus lel kész hir de tett. 

Az ün ne pi al kal mon – VargaDiá-
na evan gé li kus lel kész mel lett – részt
vett Sifter Gergely ró mai ka to li kus
plé bá nos, il let ve Sándor Zoltán és
SándorZsuzsaNoémi re for má tus lel -
ki pász to rok. A há la adó is ten tisz te let
után a ka pos vá ri lé lek vár együt tes éne -
kes szol gá la tá val foly ta tó dott a gyü le -
ke ze ti nap, majd a mű ve lő dé si ház ban
sze re tet ven dég sé gen le he tett együtt a
kö zös ség, ahol WeiszJózsef pol gár mes -
ter is el mond ta kö szön tő sza va it.

Missziói nAp zAlAEGErszEGEn.Az or -
go na szí vet me len ge tő hang jai után dr.
Hári Tibor egy ház me gyei fel ügye lő
kö szön töt te má jus 21-én a so mogy-
za lai Egy ház me gye misszi ói nap ján
meg je len te ket, majd Balaicz Zoltán
pol gár mes ter szólt el is me rő en az
evan gé li kus kö zös ség és za la eger -
szeg vá ros kap cso la tá ról. Nyi tó áhí ta -
tá ban a nap igé jé nek (Jn 6,63) idő sze -
rű üze ne tét tol má csol ta DemeDávid
nagy ka ni zsai lel kész, idéz ve lu ther
Már tont is: „A lé lek nem más, mint
Is ten – mun ká ban!” KoczorGyörgy za -
la ist ván di lel kész Elvégeztetett cí mű
köny ve mint egy a meg vál tás tan össze -
fog la lá sa, meg ér tést se gí tő áb rák kal il -
luszt rál va. A kö zel múlt ban meg je -
lent kö te tet a szer ző mu tat ta be. 

A dél előtt el ső ta nú ság te vő je Bara-
nyayCsaba kő sze gi lel kész volt, majd
dr.KochBéla ba la ton sza ba di há zi or vos
osz tot ta meg gon do la ta it az egy be gyűl -
tek kel. A dél utánt a négy ta gú Una Bar -
ca ének együt tes kon cert je nyi tot ta. Sze-
verényiJános or szá gos misszi ói lel kész
a vi lág ban ta pasz tal ha tó éb re dés ről szá -
molt be ké pek kel il luszt rált elő adá sá ban.
A be fe je ző áhí tat igé jé ül Smidéliusz
Zoltán nyu gal ma zott lel kész Ap csel
18,9–10-et vá lasz tot ta. Fel adat ra va ló kül -
dés, bá to rí tás és biz ta tás szó lalt meg az
ige alap ján. A misszi ói nap részt ve vői
KőszeghynéRaczkóZsuzsanna es pe res
úti ál dá sá val in dul tak ha za.

új GyülEKEzEti tErMEt AdtAK átrá-
KOspAlOtán.A Jelenésekkönyvének 15,3
ver sé vel hí vo gat tak új gyü le ke ze ti ter -
mük ün ne pé lyes át adá sá ra má jus 21-én
a rá kos pa lo tai evan gé li ku sok. Az ün ne -
pi al kal mon GáncsPéter el nök-püs pök
hir det te pün kösd evan gé li u mát, a szent -
lé lek össze tar tó ere jét, Is te nünk ke -
gyel mes sze re te tét. A pré di ká ció után az
egy ház köz ség ének ka ra szol gált, majd
GyőriGábor es pe res szen tel te fel az új
gyü le ke ze ti ter met. Az ün nep ség utá ni
sze re tet ven dég ség részt ve vői a dr.Jáno-
si Ida dok tor nő ál tal ado má nyo zott
nép raj zi re lik vi á kat is meg cso dál hat ták.

Ezek ál lan dó dí szei lesz nek a te rem nek,
amely be a dr.GertnerLászló ki lenc ven -
négy éves gyü le ke ze ti tag ál tal fes tett ol -
tár kép is mél tó he lyé re ke rült. 

ünnEpi EMléKEzés A rEFOrMáció
AjándéKAirA.so la fi de – egye dül hit
ál tal. A Veszp ré mi Evan gé li kus Egy -
ház me gye és a Pá pai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség e mottó je gyé ben szer vez -
te meg ün ne pi meg em lé ke zé sét,
amellyel a re for má ció aján dé ka i ra kí -
ván ták fel hív ni a fi gyel met. Bár a re -
for má ció el in dí tá sá nak öt szá za dik év -
for du ló ja jö vő re lesz ese dé kes, 2016 Pá -
pán több szem pont ból is je len tős dá -
tum: idén két száz har minc éves a pá -
pai egy ház köz ség, négy száz nyolc van -
öt esz ten dős a lu the ri szel lem ben el -
in dí tott is ko la, és épp négy száz éve em -
lí tet te elő ször kró ni ka a – je len leg
hu szon hat anya gyü le ke ze tet tö mö rí -
tő – veszp ré mi egy ház me gyét. 

A má jus 21-i ün ne pi meg em lé ke zés
is ten tisz te let tel kez dő dött, me lyen Sze-
mereiJánosdu nán tú li evan gé li kus püs -
pök hir de tett igét. szólt a pro tes tán sok
ül döz te té sé ről, de mély hi tük ről és ki -
tar tá suk ról is. Az is ten tisz te le ten – Hor-
váthAdrián kar nagy ve ze té sé vel – köz -
re mű kö dött Pá pa vá ros fú vós ze ne ka ra,
dr.WagnerSzilárd or go nált, a gyu rátz
Fe renc Evan gé li kus ál ta lá nos Is ko la
di ák jai pe dig mű sor ral ké szül tek. 

A meg je len te ket PolgárdiSándor, a
Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház me -
gye es pe re se, a pá pai gyü le ke zet lel ké -
sze kö szön töt te a temp lom ban, majd
dr.HafenscherKároly, a kor mány za ti
re for má ció Em lék bi zott ság mi nisz te -
ri biz to sa szólt ar ról, hogy az öt szá za -
dik év for du ló kap csán fon tos az em -
lé ke zés, de még fon to sabb az elő re te -
kin tés. Hang sú lyoz ta, hogy ma nem
egy fe le ke zet bel ügyé ről van szó, ha -
nem ar ról, hogy Is ten ván dor ló né pe
kéz a kéz ben, kü lön bö ző tra dí ci ók kal,
hát tér rel össze fog, és együtt in dul to -
vább az úton, mert kül de té se van:
a meg úju lás. Dr.ÁldozóTamás pol gár -
mes ter nem tu dott részt ven ni az ün -
nep sé gen, gon do la ta it UngerTamás al -
pol gár mes ter tol má csol ta. Dr. Márfi
Gyula veszp ré mi ka to li kus ér sek azt
emel te ki be szé dé ben, hogy Ma gyar -
or szág min tá ul szol gál hat, hisz itt az
egy ház és az ál lam is au to nóm, de e
ket tő nem vá lik szét mes ter sé ge sen,
mert mind ket tő az em bert szol gál ja.
„Egy csó nak ban eve zünk” – mond ta
KöntösLászló, a Du nán tú li Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let fő jegy ző je, hoz zá -
té ve, hogy aki hisz, an nak vál lal nia kell
hi tét. Az elő adók te hát az össze fo gás,
az öku me né, a hit vál la lá sá nak fon tos -
sá gát hang sú lyoz ták. 

A dél előtt fo lya mán elő adást tar tott
még dr.HubertGabriella, az Evan gé -
li kus or szá gos Könyv tár tu do má nyos
mun ka tár sa, és mű sort ad tak a mar cal -
tői Kmety györgy Evan gé li kus ál ta lá -
nos Is ko la és óvo da nö ven dé kei. Dél -
után a lá to ga tó köz pont ban a Veszp ré -
mi Evan gé li kus Egy ház me gye temp lo -
ma it be mu ta tó fo tó ki ál lí tás nyílt, Múl-
tunkésértékeinkaláthatóegyházké-
pében cím mel. A gye re ke ket lu ther-ve -
tél ke dő vár ta, de fel lép tek a ho mok bö -
dö gei nép tán co sok, va la mint a ma lom -
so ki, a csik ván di gyü le ke zet mű vé sze ti
kis kö zös sé gei is. A ren dez vény nek a
pá pai evan gé li kus temp lom, a lá to ga -
tó köz pont és az evan gé li kus is ko la
adott ott hont.

MOsOlynAp Kölcsén. Jóked vük volt a
köl csei evan gé li ku sok nak pün kösd má -
so dik nap ján. Mo soly na pot szer ve zett a
gyü le ke zet a fa lu és a ré gió la ko sai szá -
má ra. A nap a lEsz (lát ha tó an Evan -
gé li ku sok szat már ban) pro jekt ke re té -
ben va ló sult meg, me lyet a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház észa ki Egy -
ház ke rü le te és az Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont is tá mo ga tott. Az ese mény re –
IllyésSándor lel ki pász tor ve ze té sé vel –
ti zen he ten ér kez tek a szat már né me ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ből is. 

A nyi tó is ten tisz te le ten SzeverényiJá-
nosor szá gos misszi ói lel kész hir det te Is -
ten igé jét. Az el ső elő adást Jancsovicsné
Szebeni Viola gyer mek pszi cho ló gus
tar tot ta Elkerülhetetlencsaládikrízisek
cím mel. 

A kö zös ebéd után sze ve ré nyi Já nos a
krí zis be ju tott egy ház ról és szol gá la tá ról
tar tott elő adást. Dél után a fe hér gyar ma ti
Er kel Fe renc vá ro si ve gyes kar adott
pün kös di kon cer tet több mint két száz
hall ga tó előtt. A dél utá ni prog ram ke re -
té ben a Kár pát al já ról ér ke zett Tri nit as
Band ke resz tyén di cső í tő ze ne kar és a köl -
csei óvo dá sok szol gál tak. A mo soly na -
pon Ti sza új lak ról, Nyír egy há zá ról, Má -
té szal ká ról, Fe hér gyar mat ról ér ke zett
ven dé gek is ott hon ra ta lál tak a köl csei
mű ve lő dé si köz pont ban. A szat má ri em -
be rek ven dég sze re te te és hi te iga zi kö zös -
sé get te rem tett. 

istEntisztElEtiMEGEMléKEzésGörGEy
Artúrról hAlálánAK százAdiK év-
FOrdulóján.A ma gyar hon vé de lem
nap ján meg em lé ke zést tar tot tak Bu da -
pes ten, a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus
temp lom ban. 1849-ben a ma gyar csa -
pa tok GörgeyArtúr fő ve zér ve ze té sé -
vel má jus 21-én sza ba dí tot ták fel Bu -
da vá rát az oszt rák meg szál lás alól, és
a hon véd tá bor nok 1916. má jus 21-én
halt meg. A meg em lé ke zés szer ve zői
het ven két év el tel té vel élesz tet ték új -
já a ha gyo mányt, hogy ezen a na pon
is ten tisz te le tet tar ta nak. 

Ezt meg elő ző en meg em lé ke zés volt a
Dísz té ren, il let ve a részt ve vők meg ko -
szo rúz ták gör gey Ar túr szob rát.
A temp lo mi al kal mon szol gált TakácsTa-
más al ez re des, ka to li kus tá bo ri lel kész és
MátéSándor al ez re des, re for má tus tá bo ri
lel kész, va la mint köz re mű kö dött a Ma -
gyar lé gi erő ze ne ka ra KatonaJános ve -
ze té sé vel. részt vett az ese mé nyen Var-
ghaTamás, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
par la men ti ál lam tit ká ra, dr.BenkőTibor
ve zér ez re des, ve zér ka ri fő nök, a Ma gyar
Hon véd ség pa rancs no ka, va la mint a
tá bor no ki kar. Ugyan csak je len volt a
gör gei (gör gey) csa lád szá mos le szár -
ma zott ja és a vár ne gyed (evan gé li kus)
pol gár mes te re, NagyGáborTamás is. 

Ige hir de té sé ben dr.FabinyTamás
evan gé li kus püs pök két új szö vet sé gi
ka to na, a ka per na u mi és a ró mai szá -
za dos pél dá já ra utalt ab ban az össze -
füg gés ben, hogy ők ne héz hi va tá suk -
ban is em be rek ma rad tak, il let ve hit -
val ló vá let tek. gör gey Ar túr ról szól va
Fa bi ny Ta más ki emel te a fő ve zér evan -
gé li kus el kö te le zett sé gét: gör gey a
kés már ki evan gé li kus lí ce um ban ta -
nult, Ber ta lá nyát még ka rin ti ai szám -
űze té sé ből is Pest re küld te, hogy a De -
ák té ren SzékácsJózsefnél kon fir mál -
jon. Ist ván öccse a gyü le ke zet jog ta ná -
cso sa és jegy ző je volt. gör geyt Raffay
Sándor evan gé li kus lel kész, ké sőb bi bá -
nya ke rü le ti püs pök te met te. 

Forrás:Evangélikus.hu

K é T  H E  T I H Í r  s z Ő T  T E s

Volt de ák té ri nö ven dé kek ta lál ko zó ja. „Egy lán got
adok, ápold, add to vább…” (Re mé nyik Sán dor) Ked ves
Di ák tár sunk! Sze re tet tel meg hí vunk ha gyo má nyos má -
ju si al kal munk ra, ahol a De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim -
ná zi um volt nö ven dé kei is mét ta lál koz hat nak egy más -
sal, a je len le gi gim na zis ták kal, el tölt het nek egy kel le mes
dél utánt az al ma ma ter ben. Az ün nep ség jú ni us 10-én,
pén te ken dél után fél négy kor kez dő dik. Igét hir det

dr. Ma gyar ku ti né Tóth Ka ta lin. Or go nán köz re mű kö dik
Ben ce Gá bor. Az áhí tat után a meg je len te ket kö szön ti Só lyom
Éva. A gim ná zi um éle té ről, min den nap ja i ról Ga dó né Kézdy
Edit igaz ga tó szá mol be. Be mu tat koz nak is ko lánk te het sé -
ges ze ne mű vé szei, a DEG mit tud részt ve vői. A temp lo mi ese -
mé nyek után tisz te let tel és sze re tet tel vá runk min den volt
nö ven dé ket egy csé sze te á ra, sü te mény re a gim ná zi um
ebéd lő jé ben.

h i r d e t é s
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Az egy ház köz ség 1992-ben ön ál ló so -
dott az 1753-ban ala pí tott Nyír egy há -
zi Evan gé li kus Egy ház köz ség ből, Nyír -
sző lő si Evan gé li kus Egy ház köz ség né -
ven. A Haj dú-sza bol csi Egy ház me gye
1992. áp ri lis 28-án ho zott dön té se
alap ján hat van négy köz igaz ga tá si egy -
ség tar to zik hoz zá.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma Györfi
Mihálythív ta meg lel ké szé nek. Be ik ta -
tá sa 1992. au gusz tus 15-én volt D.Szebik
Imrepüs pök szol gá la tá val. Ek kor in dult
el Nyír te le ken és Kis vár dán is a gyü le -
ke zet épí té se. A Jelenések könyvének
3. fe je ze te na gyon fon tos sá vált györ fi
Mi hály szá má ra, ava tá sá nak és be ik ta -
tá sá nak kap csán pe dig az egész kö zös -
ség szá má ra is. Az ő éle tük ben is sok ál -
dás for rá sá vá lett a kis-ázsi ai Fi la del fia
gyü le ke zet nek szó ló ígé ret és ál dás:
„Íme,nyitottajtótadtameléd,amelyet
senkisemzárhatbe…” (Jel 3,8) sze mé -
lyes bi zony ság té te lek nyo mán az egy ház -
zal ak tív kap cso la tot nem tar tó, sok eset -
ben min den val lá sos hát tér nél kü li em -
be rek for dul tak Is ten fe lé, be lő lük for -

má ló dott egy rend kí vül sok szí nű, pezs -
gő éle tet élő gyü le ke zet. A meg élt ál dá -
sok in dí tot ták el a kö zös sé get a misz-
szi ói és dia kó ni ai szol gá lat fe lé. 

A nyír te lek-gö rög szál lá si ci gány -
misszió ügye 2005-ben ke rült a gyü -
le ke ze ti ta gok imád sá gá nak kö zép -
pont já ba. so kan imád koz tak Is ten ál -
dá sá ért, hogy ő nyis son aj tót, és te gye
vi lá gos sá, ho gyan in dul hat nak a meg -
va ló sí tás fe lé. 

A kö zös ség 2009. ja nu ár 1-jén vet -
te fel a Fi la del fia Evan gé li kus Egy ház -

köz ség ne vet. Az evan ge li zá ci ós szol -
gá lat mel lett fo lya ma to san ala kult és
szé le se dett a szo ci á lis alap szol gál ta tá -
sok kö re, hí ven vissza ad va a gyü le ke -
zet misszi ói lá tá sát, mely sze rint a fe -
le ba rát tal szem be ni sze re tet len ség az
evan ge li zá ció dia kó nia nél kül vagy a
dia kó nia evan ge li zá ció nél kül.

A gyü le ke zet a las san ne gyed szá -
za dos fenn ál lá sa alatt két temp lo mot
épí tett, és je len leg há rom he lyen tart
is ten tisz te le te ket, pres bi te rek és la i -
kus szol gá lók be vo ná sá val. A kor sze -
rű le he tő sé ge ket ki hasz nál va in dult
el hat év vel ez előtt az on line is ten tisz -
te let-köz ve tí tés, az in ter ne ten ke -
resz tül részt ve vők lét szá ma el éri
egy ki sebb gyü le ke ze tét. A leg töb ben
ha zai te le pü lé sek ről és a Kár pát-me -
den ce kör nye ző or szá ga i nak ma gyar
vá ro sa i ból csat la koz nak, de kül föl dön
élő vagy ott dol go zó em be rek –
Auszt ri á ból, Né met or szág ból vagy
ép pen Ma ce dó ni á ból vagy akár az
Ame ri kai Egye sült ál la mok ból – is
be kap cso lód nak. 

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

Be mu tat ko zik a Fi la del fia
Evan gé li kus Egy ház köz ség

evan gé li kus is ten tisz te let
a Magyar rádióban

Jú ni us 19-én, a Szent -
há rom ság ün ne pe
utá ni 4. va sár na pon
10.04-től is ten tisz te -
le tet köz ve tít a Kos -
suth rá dió a nyír te le -

ki evan gé li kus temp lom ból. Igét hir -
det Györ fi Mi hály lel kész.

siKErEs pAróKusi vizsGA.HevérBeatrix és SzlaukóOrsolya lel ké szek má jus 26-
án ered mé nye sen le tet ték a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház il le té kes bi zott -
sá ga ál tal – az 1997. évi II. tör vény 10/A § (2) be kez dé se, va la mint a 3/2003. (V.
23.) or szá gos sza bály ren de let ren del ke zé se sze rint – le foly ta tott pa ró ku si al kal -
mas sá gi vizs gát. He vér Be at rix és szlau kó or so lya ön ál ló gyü le ke ze ti szol gá -
lat vég zé sé re al kal mas, er re a szol gá lat ra meg vá laszt ha tó vagy meg hív ha tó.

g KIss TAMás felvétele

A má ju si eső ara nyat ér, de ve rő fény -
ben az em be ri lé lek job ban ki nyí lik Is -
ten igé jé re és az egy más sal va ló be szél -
ge tés re. A misszi ós nap prog ram ja
pe dig olyan sok szí nű és gaz dag volt,
hogy min den ki meg ta lál hat ta ben ne a
ne ki tet szőt, s nem bán ta meg, hogy el -
jött Ko má rom ba.

Kö zös ének lés sel kez dő dött az
együtt lét – HalászLászló ve ze té sé vel
– a sző nyi Pe tő fi sán dor Mű ve lő dé si
Ház nagy ter mé ben (szőny Ko má rom
vá ros ré sze). A reg ge li áhí ta tot mint egy
két száz em ber hall gat ta. VeresJózsef
ko má ro mi lel kész ve zér gon do la tul
Hó se ás pró fé tá tól vá lasz tott igét:
„Szántsatokmagatoknakújszántást;
mertidejekeresnetekazUrat,mígnem
eljő,hogyigazságesőjétadjonnéktek”
(10,12; Ká ro li-ford.). 

A Fej ér-Ko má ro mi Evan gé li kus
Egy ház me gye misszi ós lel ké szé nek,
RibárszkiÁkosnak a kö szön tő je után
dr.MolnárAttila, Ko má rom pol gár -
mes te re kö szön töt te a meg je len te ket;
a vá ros ve ze tő nem csak sza vak kal, ha -

nem a szer ve zés ben és anya gi ak ban is
je len tős tá mo ga tást adott a ko má ro mi
evan gé li ku sok nak.

Az elő adá sok so rát dr.FerenczyZsu-
zsa csa lád te ra pe u ta nyi tot ta meg, majd
dr. KorzenszkyRichárd ti ha nyi per jelt
hall gat ták meg az ér dek lő dők. A dél -
előtt fo lya mán be mu tat ko zott a ko má -
ro mi gyü le ke zet ének ka ra is, sok szí nű
mű so rát nagy taps sal ju tal maz ta a
kö zön ség.

Pár hu za mo san egyéb prog ra mok ra
is le he tő ség nyílt: KerekesBarnabás, a
bu da pes ti Ba ár–Ma das re for má tus
gim ná zi um ta ná ra Amiszívemen,a
számon? cím mel be szélt anya nyel -
vünk ről, em be ri kap cso la ta ink ról.
Az ér dek lő dő gye re kek nek Gulyásné
CzanekDóra ta ní tott gi tá ros éne ke ket,
VeresIzabella kéz mű ves-fog lal ko zást kí -
nált, SchulmannEnikő arc fes tés sel ör -
ven dez tet te meg az ar ra vál lal ko zó kat.
Akik nem él tek ezek kel a le he tő sé gek -
kel, ked vük re sza lad gál hat tak a mű ve -
lő dé si ház nagy, fü ves ud va rán, vagy ba -
rát koz hat tak, játsz hat tak egy más sal.

Az ebéd re az ud va ron fel ál lí tott ha -
tal mas sá tor ban ke rült sor; a ko má ro -
mi gyü le ke zet tag ja i nak se gít sé gé vel
zök ke nő men te sen tud ták ki szol gál ni
a ven dé ge ket. A he lyi ek majd öt ve nen
dol goz tak (ez a kis gyü le ke zet nek bő ven
a fe le) a misszi ós nap si ke ré ért, és hall -
gat ták meg ma guk is az elő adá so kat.

Ebéd után VadkertiImre és Fehér
Nóra hang ver se nyé vel foly ta tó dott a
prog ram; nem csak ra jon gó ik nak sze -
rez tek örö met szép éne kük kel. A szü -
net ben a há zi gaz dák meg épí tet ték a
rög tön zött ol tárt, és is ten tisz te let tel zá -
rult a nap ed di gi ré sze. Is ten igé jét Ben-
czeAndrás püs pök he lyet tes hir det te,
az úr va cso rát há rom lel kész osz tot ta.

ám a nap ren dez vé nyei még nem
ér tek vé get: es te szín há zi prog ram
vár ta az ér dek lő dő ket. A DráfiMátyás
ve zet te észak-ko má ro mi Te át rum szín -
há zi Pol gá ri Tár su lás ad ta elő a Görgey
cí mű da ra bot. Az elő adást meg tisz tel -
te az író, GörgeyGábor is. Drá fi Má -
tyás nem csak ren de ző je, ha nem cím -
sze rep lő je is volt a ma ra dan dó él -
ményt nyúj tó darabnak. Mél tó be fe je -
zé se volt ez a pün kös di ün nep nek és a
Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye misszi -
ós nap já nak.

g MIK lós Jó zsEF Né (Komárom)

Egy ház me gyei misszi ós
nap Ko má rom ban
istennekésembernekkedvesünnepettartottakpünkösdhétfőjénKomárom-
banahelyievangélikusgyülekezetszervezésében.Miértgondolomígy?Azért,
mertazesős,barátságtalanidőjáráserreanapramegfordult,szépnapsü-
tés,kellemesmelegfogadtaazegyházmegyeimissziósnapraérkezőket.

Mi ka masz ként min dig mo so lyog tunk,
ami kor kö ze le dett Pa li bá csi. s min den
tisz te le tünk el le né re össze ka csin tot -
tunk, ami kor nyi kor gott a mű lá ba.
olyan éret len vol tam, hogy fel sem
tud tam fog ni, mit je lent az, amit ő csi -
nál. Kis bu szá ba össze szed te az is me rős
csa lá dok gyer me ke it, és vit te őket ki rán -
dul ni. Ő, aki nek tisz te let re mél tó nagy
csa lád ja volt, a moz gás sé rül tek egye sü -
le té ben is ak tí van te vé keny ke dett, a
mun ka he lyén is helyt állt, fon tos nak
érez te, hogy ke resz tyén gye re kek, fi a ta -
lok olyan ins pi rá ló kö zös ség be ke rül je -
nek, ahol hi tü ket nem kell vé ka alá rej -
te ni ük, ahol ér tel mes lel ki aján dé ko kat
kap hat nak, és ahol a ta len tu ma i kat is ka -
ma toz tat hat ják. gö döl lő, csab di, Hol -
ló kő egy-egy ál lo má sa volt a csa pat nak.
s mi em ber sé get, kul tú rát és a hit de rű -
jét szív hat tuk ma gunk ba.

Ta lán so kan mo so lyog tak azon,
ami kor Pa li bá csi sok-sok imád ság és
be szél ge tés után el kezd te ál mai meg -
va ló sí tá sát itt, a si ló ban. s ha nem is
tud tuk el kép zel ni az el ha nya golt tel ken,
hogy mi ként he lyez ked nek majd el a
tár sa sott hon épü le tei, s fő leg nem
tud tuk, hogy hon nan lesz hoz zá anya -
gi és szel le mi for rás, azt tud tuk, hogy
Pa li bá csi nem vág ja a fej szé jét olyan
fá ba, ame lyet ne tud na ket té ha sí ta ni,
és nem fog olyant ál mod ni, amit ne
tud na – nem a ma ga ere jé ből, ha nem
Is ten se gít sé gé vel – meg va ló sí ta ni.
s ahogy múl tak a rend szer vál tás utá -
ni évek, meg szü le tett ez az eu ró pai
szín vo na lú, em ber ség ben és krisz tu si
lel kü let ben so kat adó in téz mény. Az
álom meg va ló sult: a ren ge teg kül föl -

di kap cso lat, a ba rá ti és hit test vé ri szá -
lak men tén min dig meg jött a se gít ség,
még ak kor is, ami kor el len szél volt, és
vol tak, akik nem tud ták el fo gad ni,
hogy a dia kó ni ai szol gá lat nak egyik
leg kor sze rűbb for má ja szü le tett itt
meg. Pa li bá csi ék – hű sé ges tár sá val,
a biz tos tá masz ként mel let te ál ló, okos
asszonnyal, évá val – let tek mint egy
csa lád fői az ide köl tö zők nek, gyá mo -
lí tói a mun kát ke re ső, fo gya té kos ság -
gal élő em be rek nek.

ga dó Pál nem vi selt ki ma gas ló egy -
há zi tiszt sé get, de min dig az egy há zért
élt, mert az egy ház urá nak, Krisz tus nak
a sze re te té ből élt. Ezért lett egyik moz -
ga tó ja an nak a kö zös ség nek is, amely a
pi lis csa bai ön ál ló gyü le ke zet meg szü le -
té sé ért imád ko zott és tett. Mert tud ta,
hogy csak is élő gyü le ke ze tek kö zös sé -
gé ben él het biz ton ság ban a ta nít vány, és
nö ve ked het Is ten or szá ga.

Is ten nek adok há lát azért, hogy egy -
há zunk ban olyan test vért kap hat tunk
ben ne, aki imá ban, tett ben, jö vőt ter ve -
ző lá tás sal és a meg bo csá tó sze re tet bé -
kes sé gé vel le he tett pél da ké pe so kak nak.
A te kin té lyét nem a ran gok és a ti tu lu -
sok, ha nem ép pen a tán to rít ha tat lan el -
kö te le zett sé ge ad ta meg, amely hi té re is
jel lem ző volt.

ga dó Pál test vé rünk ra va ta la mel lett
KézdyPéter hir det te Is ten igé jét ar ról,
hogy ő Is ten ba rát ja volt. SzitárZsolt a
si ló Tár sas la kó ott hon és Ön ál ló élet
Köz pont la kói ne vé ben bú csú zott tő le,
a sír já nál pe dig küz dő tár sa, Madocsai
Miklós egy ko ri Fé bé-lel kész imád ko zott.

g BEN cE IM rE
evangélikuslelkész(Budavár)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
zsi na ta úgy ha tá ro zott, hogy – költ ség -
ta ka ré kos sá gi okok ból – ezen túl di gi -
tá lis for má ban je le nik meg az Evangé-
likusKözlöny, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház hi va ta los lap ja. 

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem nek, a püs pö ki hi va ta lok nak, az
Evan gé li kus or szá gos Könyv tár nak
el jut tat nak to vább ra is pa pírala pú kö -
te le s pél dá nyo kat, az ér dek lő dők szá -
má ra vi szont a http://kozlony.luthe-
ran.hu ol da lon lesz nek el ér he tők a
jö vő ben a köz löny leg újabb szá mai. 

A köz löny ben pub li kált jog sza bály -
vál to zá sok fo lya ma to san fris sül nek a
zsi nat hon lap ján, a Hatályosjogszabá-
lyok me nü pont ban, a http://zsinat.
lutheran.hu/torvenyek ol da lon.

Forrás:Evangélikus.hu

KözleményazEvangélikus
Közlönyről

De ne héz el kez de ni… Meg foly tat ni.
sok kal in kább fül szö ve get kel le ne ír nom
a JoóbÁrpád(1946–2016) ál tal szer kesz -
tett újabb kö tet hez – a JelentimagátJé-
zus és a Félrebánat,félrebú után. Il let -
ve de hogy is ír nom, csak vá lasz ta nom
kel le ne egy be kez dést ab ból az elő szó -
ból-aján lás ból, ame lyet a szer kesz tő
meg írt. Mert hát ő szin te ké szen adott
min dent. Pre cí zen, át gon dol tan. Amit
ő tu dott ten ni a köny ve kért, meg tet te,
és hagy ta, hogy a má sik, aki nek más dol -
ga van a könyv vel, meg te gye a ma gá ét.

Ta lál koz hat tam ve le egé szen más
kö rül mé nyek kö zött is, és egy ál ta lán
nem meg le pő mó don ugyan ezt érez tem:
mon da ta i ban, em ber sé gé ben az igé -
nyes sé get, a böl cses sé get s köz ben a
meg tisz te lő nyi tott sá got és tisz te le tet a
má sik fe lé.

Egé szen biz tos, ilyen volt ta nár ként
is – akár egé szen ki csi ket, akár fő is ko -
lá so kat ta ní tott ze nél ni. szen ve dé lye sen
lel ke se dett „tár gya”, a ma gyar nép ze ne
iránt. Még ta ná ri pá lyá ja kez de tén,
1970-ben meg ala kí tot ta a Dé li báb együt -
test, ame lyet éve kig ve ze tett. Nép dal kö -
rö ket szer ve zett, vagy „csak” da lo ló es -
te ket, mert hát ének ről, nép dal ról nem
le het csak be szél ni, ha köz ben nem
ének lik őket. Ti zen két éven át pe dig a
deb re ce ni Ko dály kó rus igaz ga tó ja ként
dol go zott. Ta ní tott a Nyír egy há zi Fő is -
ko lán, ahol ki dol goz ta a fel ső fo kú nép -
ze ne ok ta tás rend sze rét. De ugyan ilyen
szen ve dé lye sen gyűj tő mun kát is vég zett,
és megint csak az zal a rá oly jel lem ző
nyi tott ság gal és tisz te let tel hall gat ta az
„egy sze rű” pa raszt asszo nyok éne két is.

Evan gé li kus lel kész csa lád ba szü le tett
ne gye dik gyer mek ként. Össze sen ha tan
vol tak test vé rek. édes ap ja JoóbOlivér

volt, aki nek el kö te le zett lel ké szi szol gá -
la ta mi att – po li ti kai okok ból – el kel -
lett hagy nia Nyír egy há zát, és aki tra gi -
kus hir te len ség gel, egy mo tor bal eset
kö vet kez té ben hunyt el 1969-ben. ár pád
1968-ban kö tött há zas sá got ErdeiMá-
riával. Há rom gyer me kük szü le tett:
Emese,Máté és Réka. Má té fi uk evan -
gé li kus lel kész lett, lá nya ik pe dig lel kész -
fe le sé gek. ár pád és fe le sé ge a deb re ce -
ni gyü le ke zet éle té ben vett részt, amely -
nek ár pád fel ügye lő je is volt. 

Hi he tet le nül vá rat la nul hunyt el –
még te le ter vek kel, öt le tek kel, mun ká -
val, élet kedv vel. Már a kö vet ke ző kö zös
kö te tün kön is dol go zott, a ma gyar nép -
dal kincs ből vá lo ga tott kö szön tő ket…

Má jus 27-én bú csúz tunk tő le a deb -
re ce ni te me tő ben – sok-sok szá zan.
„Semmiértseaggódjatok,hanemimád-
ságbanéskönyörgésbenmindenkorhá-
laadássaltárjátokfelkéréseiteketIsten
előtt;ésIstenbékessége,melymindenér-
telmetmeghalad,megfogjaőrizniszíve-
teketésgondolataitokatKrisztusJézus-
ban” (Fil 4,6–7) – szólt a biz ta tó evan -
gé li um. és szólt az ének – ko rá lok és
nép da lok – a ra va ta lo zó ban, a sír hoz
me net, a sír nál. Tisz tán, han go san –
ahogy oly rit kán ének lünk ma. A hús -
vé ti ének is… „győ zel met vet tél, ó,
Fel tá ma dott!”

Bár oly sok min den ka va rog az óta is
ben nem-ben nünk, még is fel eme lő és
meg ren dí tő volt ki mon da ni: Kö szön jük
ne ked, Is te nünk, ár pá dot! Kö szön jük
mind azt a kin cset-aján dé kot, ame lyet
ad tál ne künk ál ta la! Kö szön jük, hogy is -
mer het tük őt! Kö szön jük, hogy társ ként,
apa ként, nagy apa ként, ba rát ként, ta nár -
ként meg aján dé koz tál ben nün ket ve le!

g KEN DEH K. Pé TEr

In me mo riam
dr. Joób ár pád

Bú csú ga dó Pál tól
nagyformátumúembertőlbúcsúztunkelmájus27-énapiliscsabaitemető-
ben:az1933-banszületettGa dó Pál tól, aki2015-benvehetteátegyházunk
nemlelkészeknekjárólegmagasabbkitüntetését,aprónay-díjat.Atemeté-
sétkövetőagapénazalábbimondatokkalbúcsúztamtőle.
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Új nap – új kegyelem
vasárnap(június5.)
Hanemjönvelünkateorcád,akkorneisvigyéltovábbbennünket! 2Móz 33,15
(Jn 16,13a; lk 14,[15]16–24; Ef 2,17–22; zsolt 36) Is ten nel vagy in kább Is ten nél -
kül? A mo dern vi lág kí sér té se ként to lul fe lénk a kér dés. De ne künk van mi hez
tar ta ni ma gun kat, és eze ket a kí sér té se ket Is ten se gít sé gé vel el kell uta sí ta nunk.
Ke reszt sé günk höz, Is ten-kap cso la tunk hoz ra gasz kod va kell ki mon da nunk a fen ti
mó ze si igaz sá got: ha Is ten nem jár ve lünk, nincs ér tel me az utunk nak, nincs cél,
nincs meg ér ke zés. Mó zes Is ten nel be szél, ne künk is van le he tő sé günk a na pi imád -
ság ra, hogy ő le gyen a mi erő for rá sunk.

hétfő(június6.)
Vigyázzatok,ésőrizkedjetekmindenkapzsiságtól,merthabőségbenélisvala-
ki,életétakkorsemavagyonatartjameg. lk 12,15 (ézs 5,8; Péld 9,1–10; 1Kor 15,20–
28) Eu ró pai gon dol ko dá sunk egyik ér ték mé rő je a jó lé ti tár sa da lom le he tő sé -
ge i nek ki ak ná zá sa az egyén szá má ra. lu kács a Mes ter sza va i val fi gyel mez tet min -
ket a jé zu si ta nít vány ság egyik ér ték mé rő jé re: az alá za tos és má sok ra is fi gye -
lő, a má sik kal is szá mo ló élet re és a Jé zus sal va ló sze mé lyes kap cso lat ra. Hi szen
csak az ké pes meg tar ta ni min ket. Hi á ba a tá vol ba mu ta tó gaz da sá gi ön gon dos -
ko dás, az anya gi ja vak hal mo zá sa, a jé zu si, ke resz tyén iden ti tá sunk nél kül mind -
ez kár ba vész, az anya gi ak ban bí zók kal együtt.

Kedd(június7.)
Megismertetedvelemazéletútját. zsolt 16,11 (róm 6,23; 2Móz 2,11–15[16–22]23–
25; 1Kor 15,29–34) szu per ví zió, co a ch ing, eset ta nul má nyok, eset meg be szé lé sek,
új mód sze rek – az egy há zi meg úju lás mai, meg vál tó nak hitt esz kö zei. Azon ban
a ke resz tyén em ber szá má ra a szent írás az az esz köz (solaScriptura), amely meg
kell, hogy erő sít se. Azért kell meg is mer nünk, hasz nál nunk, na pi üze ne te it ki -
cso ma gol nunk, hogy ne té vesszünk irányt. Nem az ön meg va ló sí tás a hí vő élet
cél ja, ha nem a te rem tő Is ten ke zé be va ló be le si mu lás (solafide), az ő ál dá sa i -
tól, ke gyel mé ből (solagratia) va ló meg erő sö dés. Ke reszt hor do zá sunk az a ta -
nít vá nyi igye ke zet, hogy éle tünk ese mé nye i ben, dön té se ink ben a Mes ter hez, Jé -
zus hoz (solusChristus) vál junk ha son ló vá.

szerda(június8.)
Havalakiszomjazik,jöjjönhozzám,ésigyék! Jn 7,37 (zsolt 146,8; Jn 4,5–14[15–
18]; 1Kor 15,35–49) Egy al gé ri ai szár ma zá sú fran cia fu tó el ha tá roz ta, hogy az af -
ri kai si va tag ban tel je sí ti a ma ra to ni tá vot. Hosszú éve kig ké szült a nagy fel adat -
ra. A fu tás kor azon ban egy ho mok vi har ban el té vedt, és ti zen há rom nap múl -
va ta lál ták meg. Po kol já rás nak mi nő sí tet te a ti zen há rom túl élt na pot. Vég kö -
vet kez te tés ként azt mond ta: nem kell a ha tá ra in kat kí sér te ni. Jé zus tisz tán be -
szél. Ha szom ja sak va gyunk, hoz zá men jünk, ha spi ri tu á lis szom jú sá gunk van,
ak kor is hoz zá men jünk. Ne más hol ke res sük szom junk ol tá sát. Ne jár junk tév -
uta kon, ha Jé zus ta ní tá sa ennyi re egy ér tel mű!

csütörtök(június9.)
Nemazegészségeseknekvanszükségükorvosra,hanemabetegeknek. Mk 2,17a
(2sám 14,14b; Mt 15,29–39; 1Kor 15,50–58) A rend szer vál tás előtt nagy vá ra ko -
zás volt, hogy a fé le lem nél kü li idő ben majd so kan jön nek be a ke resz tyén kö -
zös sé gek be. saj nos sok szor a már ott lé vők aka dá lyoz ták meg ki je len té se ik kel,
vi sel ke dé sük kel, hogy töb ben le gyünk. Fa ri ze us ként vi sel ked ve uta sí tot tuk el
a be jön ni szán dé ko zó kat, ha nem vol tak hoz zánk ha son lók. Jé zus a bűn től ter -
hel tek hez jött, biz ta tá sa, fel hí vá sa min den ki hez szól. Pün kösd után a szent lé -
lek fé nye, ve ze té se se gít het ben nün ket a hoz zá ve ze tő út ra.

péntek(június10.)
Van-eolyanIstenazégbenvagyaföldön,akiolyanhatalmastettekettudnavéghez
vinni,mintte? 5Móz 3,24b (Mt 7,24; Jn 6,37–40[41–46]; 1Kor 16,1–12) Az Egyip tom -
ból meg me ne kült nép Is ten he lyett egy bál ványt imá dott. Is ten től va ló el for du lá -
suk kö vet kez mé nye – hogy nem me het tek be az ígé ret föld jé re – még Mó zest is
súj tot ta. Ő még is oda adás sal né zett fel a sza ba dí tó Is ten re, hi szen meg ta pasz tal ta
az ő min den ha tó sá gát. Mó zes szol gá la ta az övéi kö zött, Jé zus szol gá la ta kö zöt tünk,
a mi szol gá la tunk az em be rek kö zött mind-mind azért van, hogy a bű nös üd vös -
ség re jus son. Ha va la ki ke resz tyén ként akar él ni, nem ma rad hat meg a bűn ben,
bál vány imá dás ban. Eb ből meg kell tér nie, más képp so ha nem éri el a cél ját.

szombat(június11.)
Vigyázzatoktehát,hogyanhallgatjátok!lk 8,18a (zsolt 19,12; Jón 2,1–11; 1Kor 16,13–
24) A hit hű musz lim na pi öt ször imád ko zik, hogy meg fe lel jen val lá sa elő írá sa i -
nak. Hi té nek gya kor lá sá ban nem ér dek li a kül vi lág. Mi sok szor szem le süt ve él jük
meg Krisz tus hoz tar to zá sun kat. csend ben, lát ha tat la nul imád ko zunk, ne hogy meg -
sért sük va la ki nek a vi lág né ze tét. Evan gé li kus lel kész ként, gyü le ke ze ti tag ként is óva -
to san bá nunk a spe ci á lis misszi ós te rü le tek kel (pél dá ul bör tön szol gá lat, kór ház,
ok ta tá si és szo ci á lis in téz mé nyek és ha son lók), ne hogy hi tünk kel be fo lyá sol juk a
hall ga tó sá got. Pe dig Jé zus ta ní tá sa egy ér tel mű: a lám pást azért gyújt ják meg, hogy
vi lá gít son. A ke resz tyén em ber nek azért kell bi zony sá got ten nie, hogy aki nem is -
me ri Krisz tust, az meg is mer je. g szPI sáK AT TI lA
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Jöjjetekénhozzámmindnyájan,akik
megfáradtatokésmegvagytokterhelve,ésénmegnyugvástadok
nektek.” (Mt 11,28)

szent há rom ság ün ne pe után a 2. hé ten az Útmutató reg ge li
és he ti igé i ben szent Fia s el hí vott szol gái ál tal Is ten hív min -
ket is (lásd ézs 55,3; Jer 31,25), ne ves sük meg azért, aki ma
is szól! „Is ten be szé de élő és ha tó: éle sebb min den két élű kard -
nál, és meg íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it”. (zsid 4,12;
lK) „Mi, akik élünk, áld juk az Urat mind örök ké!” (gylK 749)
és hí vá sá ra így fe lel jünk: „Szeretlek,Uram,erősségem!AzÚr
azén[…]váramésmegmentőm[…],nálakeresekoltalmat…”
(zsolt 18,2.3) A nagy va cso ra már el kez dő dött! „Boldogaz,
akiIstenországánakvendége.” (lk 14,15; lásd Jel 19,9) De mi
ne uta sít suk el a meg hí vást: „Jöjjetek,mertmármindenké-
szenvan![…]demégvanhely.” (lk 14,17.22) A ma ga tes té -
ben egye sí ti Is ten új né pét: „Ezérttehátnemvagytoktöbbé
idegenekésjövevények,hanempolgártársaiaszenteknekés
házanépeIstennek.[…]AsarokkőpedigmagaKrisztusJé-
zus…” (Ef 2,19.20) Ma is hang zik mind a böl cses ség, mind
a bal ga ság hí vo ga tá sa e vi lág ban, de mi már tud hat juk az Írás -
ból: „AbölcsességkezdeteazÚrnakfélelme,ésaSzentneka
megismeréseadértelmet.” (Péld 9,10) Mó zes gyil kolt, s el me -
ne kült ide gen föld re. Mid ján pap ja „eztmondtaaleányai-
nak:Holvanőmost?Miérthagytátokottaztazembert?Hív-
játokide…!” (2Móz 2,20) Jé zus kér te a sa má ri ai asszonyt: „Adj
innom!” s ki je len tet te ne künk is: „…akiabbólavízbőliszik,
amelyeténadokneki,sohatöbbémegnemszomjazik,mert
örökéletrebuzgóvízforrásáváleszbenne.” (Jn 4,7.14) A Mes -
si ás: né pé nek or vo sa (lásd 2Móz 15,26) és táp lá ló ja. „Nagyso-
kaságmenthozzá[…],éssokmásbetegetvittekmagukkal.
[…]őpedigmeggyógyítottaőket.” és meg ven dé gel te a négy -
ezer fér fit s a hoz zá tar to zó i kat: „…vetteahétkenyeretésaha-
lakat,hálátadvamegtörte,ésatanítványoknakadta.[…]
Mindnyájanettekésjóllaktak…” (Mt 15,30.36.37) Ez Jé zus
Urunk ön ki je len té se: „Énvagyokazéletkenyere:akiénhoz-
zámjön,neméhezikmeg,ésakiénbennemhisz,nemszom-
jazikmegsoha.[…]MertazénAtyámnakazazakarata,hogy
annak,akilátjaaFiútéshiszbenne,örökéletelegyen;énpe-
digfeltámasztomaztazutolsónapon.” (Jn 6,35.40) „Három
napéshároméjjelvoltJónásahalgyomrában.[…]Ahalál
torkábólkiáltottamsegítségért,éstemeghallottadhangomat.
[…]tekiemeltedéletemetasírból[…]!AzÚrtóljönaszaba-
dulás!” (Jón 2,1.3.7.10) Te „hívjsegítségülengemanyomorú-
ságidején!Énmegszabadítlak,éstedicsőíteszengem.” (zsolt
50,15; ez Is ten „s. o. s.-szá ma”; Eé 554,1) 

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„…azEmberfiaazértjött,hogymegkeresseésmegtartsaaz
elveszettet.” (lk 19,10)

szent há rom ság ün ne pe után a 3. hé ten az Útmutató reg ge li
s he ti igé i ben Is ten bű nö sö ket hív. „Jó és igaz az Úr: út ba iga -
zít ja a vét ke ző ket.” (zsolt 25,8; lK; gylK 774) „Hiszennem
kívánomahalandóhalálát–ígyszólazénUram,azÚr–,tér-
jetekhátmeg,éséljetek!” (Ez 18,32) A bű nö sök ba rát ja (lásd
lk 7,34), az Úr Jé zus meg halt bű ne in kért, hogy Is ten hez ve -
zes sen min ket. Mi ne akar juk ki zár ni ma gun kat az örök lét ün -
ne pi la ko má já ról, mint az idő seb bik elveszett fiú. Őt így kér -
lel te té koz ló sze re te tű aty ja: „Fiam,temindigvelemvagy,és
mindenematied.Vigadnodésörülnödkellene,hogyezatetest-
véredmeghaltésfeltámadott,elveszettésmegtaláltatott.”A fia -
ta lab bik el ve szett fiú nem tud ta vé gig mon da ni bűn val lá sát:
„Atyám,vétkeztemazégellenésteellened,ésnemvagyokmél-
tóarra,hogyfiadnaknevezzenek.” (lk 15,31.32.21) Pál így lát -
ja ko ráb bi, hi tet len éle tét: Is ten bű nö sö ket meg men tő sze re -
te té nek pél dá ja ő, mert az Úr „Jézusazértjöttelavilágba,hogy
abűnösöketüdvözítse,akikközülazelsőénvagyok”. (1Tim
1,15) Egy bű nös nő meg állt Jé zus mö gött „sírva,éskönnyei-
velkezdteöntöznialábát,éshajávaltöröltemeg;csókolgatta
alábát,ésmegkenteolajjal”.Ő így szólt: „Megbocsáttattaka
tebűneid.[…]Atehitedmegtartotttéged,menjelbékesség-
gel!” (lk 7,38.48.50) Lutherdok tor ír ja: „Is ten or szá ga te hát me -
rő bűn bo csá nat! olyan nagy do log ez, hogy csak a szí vem mel
tu dom meg ra gad ni és hin ni bű ne im bo csá na tát és e hit ben
Is ten előtt va ló meg iga zu lá so mat.” Iz rá el né pé nek bűn val lá -
sa: „Vétkeztünkellened,mertelhagytukIstenünket,ésaBaalo-
kattiszteltük.[…]Majdeltávolítottákmagukközülazidegen
isteneket,ésújraazUrattisztelték.AzÚrpedigmegelégelteIz-
ráelnyomorúságát.” (Bír 10,10.16) A nyo mo rú ság ide jén így re -
mény ke dett az Úr ban pró fé tá ja: „Van-eolyanIsten,mintte,aki
megbocsátjaabűnt,és[…]abbantelikkedve,hogykegyelmet
ad.Újrairgalmasleszhozzánk…” (Mik 7,18.19) Jé zus meg ígér -
te övé i nek: „…ha közületek ketten egyetértenek a földön
mindabban,amitkérnek,aztmindmegadjanekikazénmennyei
Atyám. (lásd Mt 21,22) Mertaholkettenvagyhármanössze-
gyűlnekazénnevemben,ottvagyokközöttük.” (Mt 18,19–20)
Pál ta nít ja: áb ra hám a hit pél dá ja, mert „azigazemberhit-
bőlfogélni”. (lásd Hab 2,4) „Krisztusmegváltottminketatör-
vényátkától[…]azért,hogyaLélekígéretéthitáltalmegkap-
juk.” (gal 3,11.13.14) Jó nás pré di ká lá sá ra a rom lott vá ros ban
„mindenkimegtértamagagonoszútjáról”.„Ninivelakosai[…]
hittekIstennek,böjtöthirdettek,észsákruhátöltöttavárosap-
raja-nagyja.” (Jón 3,10.5; Eé 402) g gA rAI AND rás

régiemlék.gye rek ko rom ban a fa lu kö -
ze pén volt egy ar té zi kút. éj jel-nap pal
folyt a vi ze, oda járt min den ki a fa lu ból
ví zért, ott itat ták az ál la to kat is, ilyen kor
es ti ta lál ka hellyé vált a fi a ta lok szá má -
ra. Aki ezen a ví zen élt, nem tud ta nél -
kü löz ni. Idő sek, ha kór ház ba ke rül tek,
nem kér tek mást, csak egy kis lő rin ci ar -
té zi vi zet. Egy szer egy év ti ze dek óta Bu -
da pes ten élő nagy szü lőt az uno ká ja
egy de mi zson lő rin ci víz zel le pett meg.
Ami kor a nagy ma ma meg kap ta, jót
ivott be lő le, meg mo sa ko dott ben ne, és
a ma ra dé kot gon do san őriz te. 

so kan szom jaz nak a meg szo kott, az
éle tük ré szé vé vált víz re. Mi lyen jó, ha
va la ki már tá vol ke rül ve az ott ho ni
for rás tól új ra csil la pí ta ni tud ja szom jú -
sá gát. Mi lyen jó, ha olya nok kal ta lál ko -
zunk, akik is me rik ezt a gyer mek ko ri jó
ízt. A fris sí tő, si mo ga tó víz em lé ke,
sze re te te össze köt min ket.

saj nos ma már en nek a jó lő rin ci
víz nek az íze is csak em lék. A víz ve ze -
ték ből kló ro zott, fer tőt le ní tett víz fo -
lyik. so kan in kább pén zért vá sá rol nak
pa lac ko zott in ni va lót szom jú sá guk
csil la pí tá sá ra. El múlt az az idő, ami kor
a fa lu kö ze pén fúrt kút in gyen, bő sé -
ge sen ad ta üdí tő ne dű jét em ber nek, ál -
lat nak egy aránt.

Aszomjazók.A mai ige sza kasz ban a
pró fé ta nem olya no kat hív, akik víz -
re szom jaz nak. Nem azo kat szó lít ja,
akik gyer mek ko ri ott ho nuk kút já nak
vi zé re vágy nak. A pró fé ta a lel kük ben
szom ja zó kat hív ja. Azo kat, akik min -
dent meg tesz nek azért, hogy csil la pít -
sák lel kük szom ját, de hi á ba. Azo kat,
akik az üres ség, a re mény te len ség ér -

zé sé vel vi as kod nak. A bűn tu dat, az el -
ron tott utak, a rossz dön té sek em lé -
ke kí noz za, rág ja lel kü ket. Bé ké re
vágy nak, de új ra és új ra bé két len ség
tá mad kö rü löt tük, és en nek a szü net
nél kü li bé két len ség nek ők az oko zói.
sze re tet re vágy nak, de csak bán ta ni
tud nak, mér ge zik a ma guk és má sok
lel két. sze ret né nek ré szei len ni a kö -
zös ség nek, de új ra és új ra kí vül ta lál -
ják ma gu kat a sze re tet kö rön. A ku dar -
cok, a csa ló dá sok, el esett sé gük, al kal -
mat lan sá guk ér ze te csil la pít ha tat lan
szom jú ság gá ál lan dó sul lel kük ben.
Hoz zá juk szól a hí vás.

Ti, szom ja zók, mind jöj je tek ví zért!
A pró fé ta meg elé ge dést ígér, a lel ki
szom jú ság csil la pí tá sát, éh ség ből jól -
la kást, a lé lek szű köl kö dé se után bő -
vel ke dő éle tet. In gyen. De hol is van
a for rá sa an nak a bő vel ke dő, so ha
meg nem szom ja zó élet nek, ame lyet
a pró fé ta ígér?

Gyógyíraszomjúságra.Hogy a for rás -
ra rá lel jünk, te kint sünk elő re év szá za -
dok tá vo lán át oda, aho va a pró fé ta uj -
ja mu tat. Ő sem lát ja vi lá go san az ala -
kot, a sza vak hoz zá is csak fosz lá nya ik -
ban jut nak el, de ha lá to más sze rű en is,
ki raj zo ló dik előt te egy meg ér zés, egy sej -
tés, egy sze mély, aki azt mond ja: ti,
szom ja zók, jöj je tek én hoz zám. Aki
szom ja zik, jöj jön hoz zám, és igyék.

Men jünk kö ze lebb oda, aho va a
pró fé ta irá nyít ja te kin te tün ket. Hall gas -
suk az előt tünk már vi lá go san ki raj zo -
ló dó Krisz tust, hall juk meg Urunk
min ket is szó lí tó, min ket is hí vó sza vát.
Is mer jük fel, hogy a mi lel künk szom -
jú sá gá ra is ő a gyógy ír. sa ját bel ső for -
rá sa ink könnyen ki apad hat nak. Ön -
erőnk el fogy, sze re te tünk tank ja ki me -
rül. Ha a köl tő vel együtt mi is azt val -

lot tuk, hogy „ma gam ban bíz tam ele i -
től fog va”, ak kor ku dar cok so ro za ta, lel -
ki üres ség vár ránk.

A lélek bőségének forrásai. Jé zus
Krisz tus az a for rás, aki ből töl te kez he -
tünk. Ve le, ben ne, ál ta la az el nem fo -
gyó is te ni sze re tet tel ta lál koz ha tunk. át -
él het jük, hogy el fo ga dot tak és be fo ga -
dot tak va gyunk. Az ő meg nem ren dü -
lő hű sé ge le het éle tünk alap ja, amely -
re bát ran épít he tünk. Az ő sze re te té nek,
hű sé gé nek, jó sá gá nak for rá sa i ra csat -
la koz hat rá könnyen meg roggya nó
éle tünk. Ve le ta lál koz va nem a ma gunk
sze gé nyes tar ta lé ka i ból, ha nem az övé -
ből él he tünk. lel ki bő ség ben lesz ré -
szünk. A szom jú ság ér ze tét fel vált ja a
há la és a meg elé ge dés, sőt, amit ka punk,
túl csor dul be lő lünk.
„Tiszomjazókmind,jöjjetekvízért,

méghanincsispénzetek!Jöjjetek,vegye-
tek és egyetek!” – hív a pró fé ta. „Aki
szomjazik,jöjjönhozzám,ésigyék!” –
foly tat ja Jé zus a pró fé ta sza vát.

Men jünk hoz zá, és igyunk! Hív juk,
fo gad juk éle tünk be az ő lel két. A ben -
nünk la ko zó szent lé lek Is ten le gyen
szom jú sá gunk csil la pí tó ja, lel künk meg -
elé gí tő je. Most és mind örök ké, ámen.

g KArl Já Nos Né csEP rE gI Er zsé BET

Imádkozzunk! Istenünk! Köszönjük,
hogy megszántad szomjazó, sok hi-
ánnyalküszködőéletünket.Köszönjük,
hogyKrisztustküldtedhozzánkésértünk,
hogyőlegyenlelkünkmegelégítője,vá-
gyakozásainkbetöltője.Kérünk,Urunk,
vonjközösségbeminketFiaddal,hogy
benneésáltalamegtalálhassuk,amire
szükségünkvan,örökéletreszólóan.Így
tedd,Urunk,áldottáéletünketmagunk
ésmások számára, neved dicsőségére.
Ámen.

Szentháromságünnepeután2.vasárnap–Ézs55,1–5

A szom ja zók hí vá sa
A VASÁRNAP IGÉJE


