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ÁtadtákagyőriInsulaLutheranafelújítási
projektelsőelkészültépületszárnyát

a s Z E r ZŐ F E lv é t E l E

ElkészültafelújításalattlévőgyőriInsula Lutherana épületegyüttes első
láncszeme: az az újonnan épített
szárny,amelybenazevangélikusóvodakaphelyet.Azátadásiünnepségjúnius 10-én, pénteken délelőtt volt.
Azújvárosireformátustemplomban
elhangzottköszöntőkutánSzemerei
János, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspökemondottáldástazúj
épületre (képünkön).
Apüspökabeszédébenkiemelte:nagyszerűszületésnapiajándékotkapotta
működésénekhuszonötödikévfordulójátjegyzőintézmény.A126.zsoltárelsőháromverséreutalvaígyfogalmazott:
afelújításrólszőttálmokvalóraváltásábanemberekissokatfáradoztak,de
valójábanIstenálmatalálkozottittamiénkkel.
Ezek után Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő, majd Csorba
János helyiigazgatólelkészszólt.Jókívánságaitfejeztekitovábbáaprojekt
megvalósításábankulcsszerepetjátszó
Kara Ákos országgyűlési képviselő,
infokommunikációértésfogyasztóvédelemértfelelősállamtitkár,valamint
FeketeDávid, Győrmegyeijogúváros
alpolgármestere.
Aköszöntésekközöttegykorióvodásokáltalelőadottzeneművekben,illetveagyőripedagóguskórusénekébengyönyörködhetettahallgatóság.

ZáráskéntHujberIstvánné óvodavezetőbeszéltazintézménynegyedszázadosmúltjáról,arról,hogyanindult,
majdhogyanfejlődöttamáraötcsoportban százharminchat gyermeket
nevelőóvoda.„Csakakörnyezetváltozik,azelhivatottságmaradarégi”–
hangsúlyozta.

Ajelenlévőkátvonultakazújóvoda elé, ahol Szemerei János püspök
megáldottaazépületszárnyat,valamint
azottelhelyezendőkeresztet.Aszalag
átvágásában Csorba János igazgató
lelkész,KaraÁkosállamtitkárésFeketeDávidalpolgármesterisrésztvett.
EzutánadtaátMózesZoltán, amun-

kálatokat végző West Hungária Bau
Kft.ügyvezetőjeabejáratiajtókulcsát
HujberIstvánnéóvodavezetőnek.
Azünnepségetkövetőenlehetőség
nyíltazelkészültépületbejárására,az
óvodásokatpedignépijátékokvárták
aRába-parton.
g ADÁMI MÁRIA

Evangélikuspedagógusokatiskitüntettek

AdíjazottakatméltatvaBalogZoltán
aztmondta,apedagógusokrésztvesznekazemberierőforrásmegteremtésébenésmegújításában,amelynélkül
egyetlen ország sem lehet sikeres.
Megköszönteajelenlévőknek,hogya
rájukbízottgyerekekértdolgoznak,és
ezáltalsikeresséteszikmásokéletét.
AzelmúltidőszakeredményeiközülaminiszterkiemelteapedagógusjelölteknekjáróKlebelsberg-ösztöndíj
bevezetését,amelyetmárezerkétszáz
ﬁatalnyertel.Ezzelkapcsolatbanelmondta: tavaly harminc százalékkal
többen jelentkeztek pedagógusképzésre,mintazelőzőévekben.Úgytűniktehát,aﬁatalokelkezdtekhinniabban,hogyérdemestanárnaklenni–
tettehozzá.
PalkovicsLászló, azEmberiErőforrásokMinisztériumánakfelsőoktatásértfelelősállamtitkáraköszöntőjében
úgyfogalmazott:meggyőződése,hogy
rohamosan fejlődő világunkban az
oktatóimunkaazegyiklegnehezebb
éslegnemesebbszakma.Nemvéletlenülnevezikapedagógusipályáthivatásnak, az új nemzedékek tanítása
ugyanis felelősség, erőfeszítés, ám
ugyanakkoróriásilehetőségis.
Az eseményen Balog Zoltán és
PalkovicsLászlótöbbmintszázhetven pedagógusnak Eötvös József-,
Szent-GyörgyiAlbert-,ApáczaiCsere

János-,BrunszvikTeréz-ésNémeth
László-díjatadottátkiemelkedőmunkájukért. A kitüntetettek között öt
evangélikus,illetőlegevangélikusintézménybenoktatópedagógusiselismerésbenrészesült.
Kiemelkedőhatásúoktatási,nevelési,gyógypedagógiaimunkájáért,valamintapedagógiaigyakorlatotsegítőki-

magaslótudományostevékenységének
elismeréseként Apáczai Csere Jánosdíjatkapottdr.SzabónéMátraiMariannakorábbipüspökhelyettes, azEvangélikusHittudományiEgyetemGyakorlatiIntézeténekmegbízottvezetője.
Kiemelkedőóvodapedagógiaimunkájáért,valamintazóvodapedagógusképzésbenvégzetttevékenységénekelismerésekéntBrunszvikTeréz-díjatvehetettátBarcsákPálné, azArnótiNapköziOtthonosÓvodaóvodavezetője,az
arnótievangélikusgyülekezet,illetőleg
a Borsod-Hevesi Egyházmegye felügyelője, valamint Lassu Tamásné, a

várpalotaiForrásEvangélikusKeresztyénÓvodavezetője,továbbáRegősné
GömöriCsilla, amiskolciKossuthLajosEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskola,GimnáziumésPedagógiaiSzakközépiskolaóvodapedagógusa.
Agyermekekharmonikusszemélyiségformálásábanhosszúidőnátvégzett
kiemelkedőpedagógiaimunkájánakelismerésekéntNémethLászló-díjatkapottBányászMónika, amiskolciKossuthLajosEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIskola,GimnáziumésPedagógiai
Szakközépiskolaközépiskolaitanára.
Forrás:Kormány.hu

[Lelkész:]ÚrJézusKrisztus,akimindenbenhasonlóválettélhozzánk–kivévea
bűnt–,ésátéltedazemberiszenvedés
mindenformáját,akinemvagyközömbösanehézsorsokiránt,hozzádfordulunkaszenvedőkért.Hallgassmegminket,ésfogaddelkönyörgésünket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akik
elégedetlenekasorsukésakörülményeikmiatt.Add,hogyrádtudjanaktekinteni.Meglássákazt,hogyalegfontosabb
nemaföldiekmegszerzése,hanemlelküküdvössége.Add,hogymegtalálják
benned a boldogság forrását, mert te
megelégíthetszbárkitingyen.Betölthetsz
javaiddal,békességeddel,örömöddel,és
erőtadhatsz,hogyhelytálljanakélethelyzeteikben.Indítsdaszívünket,hogyne
többetésáltalunkjobbnakvéltkörülményeketkívánjunkmagunknak,hanem
elégedjünkmegazzal,amitkaptunk,és
éljünkhálaadássalazzalajóval,amelybenrészünkvan.Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akiketüldöznekabennedvalóhitmiatt.
Add,hogybékességgelviseljékkeresztjüket.Kérünk,hogybékességüketés
szeretetüketlátvaüldözőikmegtérjenek,ésélőhitrejussanaktebenned!Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akikártószándékkalrosszattettekmásokellengyűlöletből,irigységbőlvagyrosszhiszeműségből,ésképtelenekhinnia
megb ocsátás erejéb en. Add, hogy
megbánjákbűnüket,ésképeseklegyenek elfogadni a megbocsátást. Add,
hogyteljesséváljanakaszeretetben,
amelykiűziabosszúállástólvalófélelmet.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lektor:]Könyörgünkacsüggedőhívő
testvéreinkért.Add,hogyneevilágban
ésazéletkörülményekjavulásábanreménykedjenek.Neőkakarjákemberi
erővel megváltani a világot, hanem
bízzanakbenned:teeljöttél,ésönmagadatadtadavilágért,ésújraeljössz,te
jobbítodmegasorsunkat,ésteadszbiztosjövőtszámunkra.Álddmegegyházunkvezetőit,ésadjnekikbölcsességet
akormányzáshoz.Kérünktéged…
[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lelkész:] Aki első zsengeként feltámadtálahalálból,tégedilletmindenhálaésdicséret.GyőztesÚr,bennedbízunk, köszönjük, hogy meghallgattál
minket,ésreménységgelvárjukafeltámadást.
[Gyülekezet:]Ámen.
HIRDETÉS
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Akormánycélja,hogyösszekösseaversenyképesoktatástésazértékalapú
nevelést,amelyeknemkizárják,hanemjóesetbentámogatjákegymást–hangoztattaBalog Zoltán, azemberierőforrásokminisztereapedagógusnapalkalmábóltartottdíjátadónjúnius7-énaPestiVigadóban.Akitüntetettek
közöttevangélikusintézményekpedagógusaiisvoltak.

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

Meghívó lelkészavatásra
„Ezek után az Úr szolgálatba állított
másokat is… és elküldte őket maga
előtt kettesével…” (lk 10,1)
isten iránti hálával tudatjuk,
hogy június 25-én, szombaton, a
délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten az orosházi evangélikus templomban Gáncs Péter,
az MEE Déli Egyházkerületének
püspöke lelkésszé avat bennünket.
az ünnepi alkalomra, valamint az
azt követő szeretetvendégségre
szeretettel hívjuk és várjuk!
Kasza Gábor és Szöllősi István Sándor
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AzÉvGyermekkönyvedíjbanrészesült
KamarásIstvánOJD könyve,aTitkos
kutatónapló, amelyetaLutherKiadó
adottki.Adíjátadójúnius9-énvoltBudapesten,aPetőﬁIrodalmiMúzeumban,deaszerzőjúnius11-énaVörösmarty téren is dedikálta könyvét a
LutherKiadóstandjánál.Kiadónkaz
idénisrésztvettaMagyarKönyvkiadókésKönyvterjesztőkEgyesüléseáltaljúnius9–13.közöttimmáron87.alkalommalmegrendezettünnepikönyvhétenésahozzákapcsolódó15.gyermekkönyvnapokon.

125évesanagykanizsaitemplom
Templomukfelszentelésénekszázhuszonötödikévfordulójátünnepeltékjúnius 12-én, vasárnap a nagykanizsai
evangélikusok.AzúrvacsorásistentiszteletenSzemereiJános, aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.AliturgiábanKőszeghynéRaczkóZsuzsanna somogy-zalaiesperes,valamintDemeDávid és
MakoviczkyGyula helyilelkészekműködtekközre.Énekkelszolgáltagyülekezetkórusa.
AmeghívónisszereplőZsolt84,1.5
alapjánapüspökarrólbeszélt,hogytúl
kelllátnunkatemplomonésazünnepiórákon:felkellfedezniazt,hogymagaIstenahajlékunk.„Atemplom,a

Atöbbmintnyolcévtizedesmúltravisszatekintő,Európábanisegyedülállóirodalmiéskönyvesrendezvényhez az elmúlt két évtizedben
egyretöbbvidékiváros,településés
fővárosikerületiscsatlakozott,és–
a romániai mag yar partnerszervezettelvalóegyüttműködésjóvoltából
–vanmármag yarkönyvhétErdélyben,KolozsvárottésaPartiumban,
Aradonis.Abudapestiközpontirendezvénytjúnius9-én16órakorEsterházyPéter nyitottameg.
Forrás:www.unnepikonyvhet.hu

„Aztakaromszólni,amitazÚrparancsol”

Kaposváronindított
gyermekfejlesztő
programotaMÖS

ASámsonházaiEvangélikusEgyházközségmegválasztottlelkészét,HorváthHegyi Áront június5-én,vasárnapiktattákbehivatalába.Azúrvacsorásalkalmondr. Fabiny Tamás, azÉszakiEgyházkerületpüspökehirdetteIsten
igéjét.AbeiktatásszolgálatátSzabó András, aNógrádiEgyházmegyeesperesevégezteLehoczky Endrének, azegyházközségkorábbilelkészénekközreműködésével.

igazgatóvégülazonreményénekadott
hangot,hogyazÖkumenikusSegélyszervezetmunkájánakahatásahamar
érzékelhetőleszavárosban.
CzibereKároly, azEmberiErőforrásokMinisztériumánakszociálisügyekértéstársadalmifelzárkózásértfelelős
államtitkáraelmondta,hogymintszövetségesekkelszeretnénekegyüttdolgozniazonszervezetekkel,amelyeka
gyermekekmegsegítéséttűztékcélul.
„Agyermekszemeajövőtükre”–idézteJuhászGyulátazállamtitkár,hozzátéve,hogykormányzatiszintenminden
lehetségeseszköztmegkívánnakadni
ahhoz,hogykésőbbtisztalelkiismeretteltekinthessünkajövőgenerációjának
aszemébe.Alegkisebbektámogatása
atársadalomegészérerövidéshosszú
távonisjótékonyhatássalvan,ésmár
koránjelentkeznekazévtizedekenát
hasznoseredményei.Ahelyszínenjelenlévősegélyszervezetekmindighitelescsatornáiatámogatásokcélbajuttatásának.
A sajtótájékoztatót Bagdy Emőke
pszichológusprofesszor zárta szavaival,akihangsúlyozta:egyjólműködő
hálózatmegsokszorozzaaBiztosKezdetszolgáltatáshatását,serrejóreménységetlátKaposváronis.
Aprogramindítónaponasajtótájékoztatótmegelőzőenmárreggeltől
szakmaiműhelyteremtettalkalmata
helyiszociálisszervezetekképviselői
számára egymás munkájának még
jobbmegismeréséreésatapasztalatok
átadására. Ennek keretében tartott
előadástBagdyEmőkeABiztosKezdetpszichológiája címmel,majdRácsok
Balázs, asegélyszervezetszociálisésfejlesztésiigazgatójaazökumenikusok
szakmai gyermekfejlesztési szolgáltatásainak módszertanát ismertette.
Aszakmaiprogramokkalegyidejűleg
azÖkumenikusSegélyszervezetFelhőtlengyermekkor programsorozatának
részekéntóvodásgyermekeketláttak
vendégülvidámélménynapraaszervezetmunkatársai.
g KIS BOÁZ/MÖS

Horváth-HegyiÁron beiktatásátnépes
családjaésaNógrádiEgyházmegyelelkészeinekközösségeegyüttünnepelteasámsonházaiésapásztóievangélikusokkal.Azünnepiistentiszteleten
anagyvacsorárólszólópéldázat(Lk
14,15–24)alapjántartottprédikációjában dr. Fabiny Tamás arról beszélt,

hogyazÚristenaházigazda,akiamai
ünnepségetiskészíti.„Istenországánakvendégeilehetünk–hangsúlyozta–,alelkészfeladataennekameghívásnakatovábbadása.”
AConﬁrma utánkövetkezettazalkalomegyiklegszebbpillanata:afrissen beiktatott lelkész a feleségével

Horváth-HegyiÁron hatgyermekescsaládharmadikgyermekekéntszületett.Anyíregyházievangélikusifjúságoszlopostagja,majdévekigvezetőjevolt.Eredetileginformatikusdiplomát szerzett, majd
szakmájábandolgozott.2004benkezdtemegtanulmányait
az Evangélikus HittudományiEgyetemen.2008nyarán
megnősült. Felesége Adámi
Johanna, akinek konduktortanítóiéshittantanáridiplomája van. Áron hatodéves
szolgálatátakelenföldigyülekezetbenvégezte.2009őszétől
öt éven át dr. Fabiny Tamás
püspökmellettlátotteltitkárifeladatokat.Apüspök2011benavattalelkésszé.2014-ben
kerültSámsonházárabeosztottlelkészként,majda2015őszénletettparókusialkalmasságivizsgálatotkövetőenazegyházközségmegválasztotta.Feleségévelnégygyermeketnevelnek.
F otó : B a l i c Z a M át é

Arendezvénysajtótájékoztatójajúnius
13-ánKaposvárpolgármesterének,SzitaKárolynak abeszédévelkezdődött,aki
üdvözölteasegélyszervezetetavárosban,
ésköszönetetmondott,hogyaz„ökumenikusok”bekapcsolódnakatelepülésenahátrányoshelyzetűgyermekekért
végzettmunkába.LévaiAnikó jószolgálatinagykövetkiemelte,hogyasegélyszervezetcsaládokatsegítőmunkájában
különösenfontosszerepevanagyermekfejlesztésnek,hiszensokesetbena
gyermekekenkeresztülaszülőkhöziseljutvatehetünklegtöbbetegycsaládfelzárkózásáért.Haacsaládokéleterendbenvan,akkoranagyobbközösségek
isjólműködhetnek.
LehelLászlóevangélikuslelkész,a
segélyszervezetelnök-igazgatójaköszöntőjébenelmondta,hogyazország
többvárosábanműködősegélyszervezet számos helyszínhez hasonlóan
Kaposvárottisazesélyteremtésrehelyezimajdahangsúlyt.Komplextevékenységébe illeszkedő, gyermekeket
fejlesztőmunkájátalegkisebbektámogatásával fogja kezdeni. Az elnök-

Horváth-HegyiÁronlelkésziktatása
együtttérdeltazoltárelé,hogyfogadják a szolgálatba indító áldást, majd
Horváth-HegyiÁronlépettaszószékre.BizonyságtételénekelejénaJer1,17ben található igeverset olvasta fel,
amelyegyfajtamottóváváltszámáraaz
elmúlt évben. „Azt akarom szólni,
amitazÚrparancsol–fogalmazott.–
Nem mások gondolatát, és nem is a
magamétakaromtovábbadni,hanem
azt,amitaszámbaadamegbízó.”
Azistentiszteletetzeneibetétekisszínesítették:énekkelszolgáltakHorváthHegyiÁrontestvéreicsaládjaikkal,valamintfelesége,AdámiJohanna. Azistentisztelethezkapcsolódóközgyűlésa
sámsonházaiasszonykör,iﬁsekésgyerekek énekével vette kezdetét. Pálik
Pál helyifelügyelő,illetveLőrinczLászlóné, apásztóigyülekezetfelügyelőjeköszöntötte a beiktatott lelkészt. Jókívánságait adta át továbbá dr. Fábri
György északiegyházkerületifelügyelő,aNógrádiEgyházmegyerészérőlpedigSzabóAndrás esperesésKonczIstván egyházmegyeifelügyelőszólt.
Eljöttekazünneprealosoncievangélikusgyülekezetlelkészeiis.Ľudovít
Hroboň ésfeleségehálájukatfejezték
kiazért,hogyjókapcsolatukalakultki
magyarkollégájukkal,éskölcsönösen
szolgálatotvégezhetnekegymásterületén.
Acsaládnevébenalelkészédesapja, Horváth Csaba, valamint apósa,
AdámiLászló, aNyíregyháziEvangélikusEgyházközséglelkészemondott
igeiköszöntőt.
Az alkalom a faluházban tartott
szeretetvendégséggelzárult.
g AM

ÉrtékeltékLaborcziDóracikkét
AfiatalonelhunytVízy Dorkáról elnevezettdíjrarádiós,televíziós,azírott
ésazonlinesajtóbandolgozóújságírókpályázhattak2015-benmegjelent
anyaggal.Apályamunkákatazokrólaterületekrőlvárták,amelyekkülönösenfontosakvoltakaműsorvezetőnek,ígyazegészségügy,atudomány,
akörnyezetvédelem,avallás,valamintaművészetekésakultúratárgyköréből.Anépszerűrádióséstelevíziósújságíróemlékérealapítottdíjegyszeri,kétszázötvenezerforintostámogatás,amelynekodaítélésérőlszakmaizsűridöntött.
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Azországosanéventeezerötszázrászorulógyermekfelzárkózásátsegítőkaritatívszervezetkaposvárifejlesztőprogramjaalegﬁatalabbkorosztályra,a0–3évesgyermekekrefókuszál a város azon részén, ahol
többrászorulócsaládél.

közösséglétebeszélarról,hogyIsten
irgalmas,ésújmegújesélytkínálnekünk”–fogalmazottSzemereiJános.
Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésen Deme Dávid ismertette az
egyházközségésatemplomtörténetét.
KöszöntőtmondottKőszeghynéRaczkóZsuzsannaesperes,illetveazegyházkerület lelkészi vezetője; a püspökegyházkerületihűségérmetisátadottazévtizedekótahűségesenszolgáló,idénnyáronnyugalombavonulóDemeDávidlelkésznek.
Az ünnepség a helyi gyülekezeti
házban tartott szeretetvendégséggel
zárult.
g –ADÁMI –
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Azévgyermekkönyve
aTitkoskutatónapló

Adíjátadón,június6-án,hétfőnnagy
örömérteLaborcziDórát, azEvangélikusInformációsSzolgálatmunkatársát,mertaszázhuszonnyolcbeérkezett
pályaműbőlalegjobbhétközéválasztották a Családon belüli erőszak és
keresztény felelősség című riportját
(http://www.evangelikus.hu/csaladonbeluli-eroszak-keresztenyseg).
Az elismerés azért is különleges,
mert a 2014 decemberében elhunyt
műsorvezető, Vízy Dorka barátai és
újságíró-kollégái(BeszterczeyJudit,KaraﬁáthOrsolya,KovácsGabi,Madarász
Zsolt, Stumpf András ésSzily László)
zsűriztek.Mintmegtudtuk,aszázhu-

szonnyolcbeérkezettanyagmindegyikemegfeleltapályázatikiírásnak,majd
azsűrielőszörharmincra,végülhétre
szűkítetteaﬁnalistákkörét.Anyertes
HanulaZsolt lettaNemagyerekeketkell

félteniazinternettől,hanemanyugdíjasokat címűírásával.
LaborcziDóraadíjátadónkifejezettenörült,hogyvallásitémájúcikkebekerültalegjobbhétközé.Mintmondta,azértérziírásátfontosnakésatöbbiközülkiemelkedőnek,mertmegjelenéseótarengetegvisszajelzéstkapott
egyházonbelülről,lelkészektőléslelkigondozóktól, valamint nőjogi civilszervezetek munkatársaitól is, hogy
konkrét esetekben tudják használni,
hasznosítaniabennefoglaltakat.
Forrás:Evangélikus.hu

VízyDorka 1995-benkerültaMagyarRádióhoz,aholelőszöraNapközben
riporterevolt.ÉvekigvezetteaPetőﬁrádióDélelőtt címűmagazinját,majd
dolgozottaCsúcsforgalom ésa180perc címűműsorban,valamintaDuna
Televízióifjúságiműsorábanis.2007-tőlnapirendszerességgelvezetteaKözelről címűdélutánimagazint.Hosszantartó,súlyosbetegségután2014decemberébenhunyel.ÚjságíróimunkásságátaMagyarKatolikusPüspöki
Konferencia2006-banSzaléziSzentFerenc-díjjal,aMagyarRádiótöbbszörnívódíjjalismerteel.Anevétviselőalapítványtcsaládtagjaiésbarátai
alapítottákakülönlegesműsorvezetőemlékénekápolására.
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Bajcsy-ZsilinszkyEndrére
emlékeztekKővágóörsön
A20.századimagyartörténelemegyikkiemelkedőalakjának,Bajcsy-Zsilinszky Endrének aszellemiségétméltattákszületésénekszázharmincadikévfordulójaalkalmábóltisztelőijúnius5-én,vasárnapaKővágóörshöztartozó üdülőtelepen, Pálkövén. A programot a Kővágóörsi Közös ÖnkormányzatiHivatalésaMagyarEllenállókésAntifasisztákSzövetségének(MEASZ)Bajcsy-ZsilinszkyEndreEmlékbizottságaszervezte.Azünnepiesemény
istentisztelettelkezdődöttatelepülésközépkorieredetűevangélikustemplománakódonfalaiközött,D. dr. Harmati Béla nyugalmazottevangélikus
püspökésVeress István helyilelkészszolgálatával.
aszélsőjobbtóleljutottademokráciá-
ig,shogyidőbenfelismerteabajokat.
Méltatta,hogyanácihódítókkaléscinkosaikkalszembennemmaradtcsöndben,shogyafüggetlenségértazéletét
isképesvoltfeláldozni,pediglettvolnalehetőségeamenekülésre.
VitányiIvántanújavoltBajcsy-Zsilinszkyéleteutolsószakaszának.Együtt
szállítottákőketafővárosbólSopron-

Világgyűlésutánülésezett
abibliatársulatkuratóriuma
AMagyarBibliatársulatAlapítvány(MBTA)kuratóriumaamájus23-iülésénelfogadtaazalapítvány2015.évipénzügyigazdálkodásárólkészültbeszámolót.EzutánmeghallgattaD. Szebik Imre elnökésdr. Pecsuk Ottó főtitkárbeszámolójátaBibliatársulatokVilágszövetségének(UnitedBibleSocieties)május12–18.közöttPhiladelphiábantartottvilággyűléséről.
A bibliatársulatok világgyűlését hatéventerendezik;ezavilágkétszázországábanfolyóbibliamunkátvégzőszáznegyvenhétnemzetibibliatársulatlegfőbbdöntéshozófóruma.Avilággyűlésenaküldöttekigyekeznekaglobális
változásokﬁgyelembevételéveliránymutatástéssegítségetadniahelyibibliatársulatoknak a következő évek biblia-
missziójához.APhiladelphiábanösszegyűlt mintegy négyszáz képviselő a
bibliamissziófontosságáról,örömeiről
és kihívásair ól folytatott eszmecserét.

A keresztyénség ma számos nehézséggelnézszembe.Arésztvevőkfelelős hozzáállását jól mutatta, hogy
mégakorábbigyűlésekhezképestis
sokkaltöbbszörkísérteközösimádság
anézetkülönbségekmegvitatásátésa
stratégiaidöntéshozatalt.
Agyűlésenakövetkezőtémákkerültekaközéppontba:abibliamisszió
gyökereiaSzentírásban;aszenvedő
egyházképe;aBibliánakafordításból,
akiadásból,aterjesztésbőlésazismeretterjesztésből álló „életciklusa” és

annak sajátosságai; a bibliamisszió
lehetőségeiadigitálisvilágban;aBibliaközelebbviteleaﬁatalokhoz.Avilággyűlés eredményeit az úgynevezettPhiladephiaiígéret címűzáródokumentumfoglaltaössze,amelymegtalálható a bibliatársulat honlapján
(http://bibliatarsulat.hu/).
AMBTAkuratóriumamegemlékezettakilencvennyolcéveskorábanelhunytÁgnesBéguinről, aki–mélyen
hívő keresztényként és elkötelezett
magyarként – 1973-ban létrehozta a
férjéről,OlivierBéguinről, auBSelső
főtitkárárólelnevezettalapítványt(OlivierBéguinFund),amely1975ótafolyamatosan segíti a mag yarországi
bibliamissziómunkáját.
g GÖNDÖCZ MIKLÓS

BeiktattákaMagyarországiBaptista
Egyházújraválasztottvezetőit
Azújpestiközösségimaházábaniktattákbejúnius5-én,vasárnapaMagyarországiBaptistaEgyházújraválasztottelnökétésfőtitkárát.Abevezetőigehirdetésszolgálatát SzeverényiJános, aMagyar
EvangéliumiSzövetség(Aliansz)elnöke,aMagyarországiEvangélikusEgyház
országosmisszióilelkészevégezte.
Azünnepiistentiszteletenazigehirdetés után a megjelent állami, önkormányzati és egyházi vezetők köszöntöttékabeiktatottPappJános elnökötésMészárosKornél főtitkárt.
Magyarországkormányánakképviseletében Hegyi László, az Egyházi,

BényiIldikóésGundelTakácsGábor

kőhidára,segymásmelletticellábanraboskodtak.FelakasztásaelőttBajcsyZsilinszkyamaradékételétazakkorﬁatalVitányirahagyta.Azimmáragg
szociológus-politikusmeghatódvaemlékezettaz1944karácsonyántörténtekre,majdazábrahámhegyievangélikus
szobrásszal,KissLászló művésztanárralésaszoborállítástkezdeményező
KerecsényiZoltánnalleleplezteVeszprémmegye,illetőlegaDunántúlelső
Bajcsy-Zsilinszky-szobrát.Azélethűalkotást Harmati Béla püspök áldotta
meg (képünkön).
Az évfordulós emlékünnepély a
Bajcsy-Zsilinszky-emlékfüzetbemutatásával,valamintakővágóörsiművelődésiházbanfehérasztalmellettibeszélgetésselzárult.
g –VGy –

Nagykövetiprogrammalfolytatódika
reformációkezdetének500.évfordulójátünneplőemléksorozat,amelynek
keretébenBényi Ildikó ésGundel Takács Gábor televíziós műsorvezetők
hívjákfelaﬁgyelmetareformációmáighatóértékeire.
Történelmi,kulturáliséstudományos
utazásrahívnakvallásihovatartozástól
függetlenülaReformáció500 nagykövetei,BényiIldikó ésGundelTakácsGábor.
Anagykövetiprogrammalareformációkezdeténekötszázadikévfordulóját
ünneplőemléksorozatszervezőiszeretnénekrávilágítaniareformációnakamai
korembereszámáraismeghatározóértékeire,valamintfelhívniaﬁgyelmeta
Reformáció500 keretébenzajló,kulturáliseseményeket,pályázatokatéstudományos konferenciákat felvonultató
eseménysorozatra.
Azemlékévjelmondata,„Amegújuláslendülete”isarróltanúskodik,hogy
azállandóésváltozatlanértékekreépítvemegújulhatazegyénésaközösségélete.Ehhezkapcsolódóananagykövetek
bemutatkozóvideoüzenetben,egy-egy
személyes példán keresztül mutatják
be,hogyazőéletükbenmikéntjátszott
meghatározószerepetamegújulás.
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„Azigaznakazemlékezeteáldott…” –
fűzteprédikációjátHarmatiBéla püspökaPéldabeszédekkönyvében (10,7)
foglaltakra,azegyházáhozhű,ősilutheránuscsaládsarjakéntmindhalálig
mélyenhívőBajcsy-Zsilinszkyre emlékezve.Istenházából–atöbbszöreleredőesőellenére–szépszámúünneplő
vonultaBalaton-partiBajcsy-Zsilinszky-emlékház udvarához Pálkövére,
aholBajcsy-Zsilinszkyaz1920-asévektől1943-iggyakortanyaralt,pihentés
dolgozott. Itt Kerecsényi Zoltán, az
emlékbizottságalapítóelnökeköszöntötteazévfordulóraegybegyűlteket,különüdvözölveazemlékbizottságkilencvenegy esztendős tiszteletbeli elnökét,dr.VitányiIván szociológus-esztétát.Azünnepialkalmatmegtiszteltejelenlétéveldr.BaloghAndrás történészprofesszor, Debreczenyi János volt
veszprémipolgármester,valamintHantiVilmos, aMEASZelnökeis.
Kővágóörspolgármestere,Horváth
Dezső példásnak nevezte azt, hogy
különfélegondolkodásúmagyaremberekimmárhatodikesztendejeelzarándokolnak fejet hajtani a mártír
emlékeelőtt.HantiVilmosrövidbeszédébenBajcsy-Zsilinszkyszellemiségétemelteki.Meglátásaszerinttiszteletreméltó,hogyBajcsy-Zsilinszky

AReformáció500
nagykövetei

NemzetiségiésCivilTársadalmiKapcsolatokért Felelős Államtitkárság
egyházikapcsolatokértfelelőshelyettesállamtitkáraolvastafelBalogZoltán emberierőforrás-miniszter köszöntősorait,ésabaptistákKárpátmedenceimissziósszolgálatánakszerepéthangsúlyozvaarramutatottrá,
hogyazegyházakközösségépítőmunkájameghatározóamagyarnemzetjövője szempontjából. Európa jövője
keresztényjövő–hangzottelaköszöntőben.
Abeiktatotttisztségviselőketköszöntötte többek között Steinbach

József, aDunántúliReformátusEgyházkerületpüspöke,aMag yarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának
elnöke;KrámerGyörgy, aMag yarországiEvangélikusEgyházOrszágos
Irodájának igazgatója; dr. Kránitz
Mihály, a Pázmány Péter Katolikus
EgyetemHittudományiKaránakprofesszora,azutunumSintÖkumenikus Intézet elnöke; Szűcs Sándor, a
Romániai Mag yar Baptista GyülekezetekSzövetségénekalelnöke,valamint dr. Molnár Szabolcs, Újpest
alpolgármestere.
Forrás:Kormány.hu

„Rengetegetköszönhetünkareformációnak,amelyvalójábanahétköznapi
emberéleténekmindenaprószegletébenottrejtőzik.Amegújulásörököskihívásmaradmindannyiunkszámára,legyenszómunkáról,magánéletről,mindennapokról.Énerregondolokamikrofonelőtt,ésezttartomszemelőttakkoris,amikorkilépekastúdióból”–valljaGundelTakácsGábor.
Anagykövetekamagyarreformáció
történeténekamaikorszámárainspirálóalakjainkeresztülisszeretnékszélesebbkörbenismerttétenniareformációnapjainkighatóértékeit.
„Fontosmegmutatni,hogyareformációmaisaktualitássalbír,ésláthatóvá kell tenni azokat a jelentős
protestánsalakokat,akiknekelhivatottságábólmaiserőtmeríthetünk.
Szeretnénkminélszélesebbközönséggelmegismertetniaztasokszínűséget,
amelyetpéldáulLorántffyZsuzsanna
is képvis elt. Iskolaalapító, családanya, a 17. századi Mag yarország
egyik legönállóbb gondolkodású és
legműveltebb asszonya volt: miért
ne lehetne mindez a mában is erős
inspirációforrás?”–teszifelakérdést
BényiIldikó.
Forrás:Reformáció2017.hu

Tanácskozottareformációi
emlékbizottság
AzÉszakiEvangélikusEgyházkerület
PüspökiHivatalábangyűltekösszejúnius1-jénaMagyarországiEvangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságánaktagjai,hogya2017-esévvelkapcsolatoslegújabbprogramokat,
projektekkelkapcsolatosfejleményeketmegbeszéljék.
AzülésGáncsPéter elnök-püspökáhítatávalkezdődött.Dr.FabinyTamás püspök,bizottságielnökköszöntéseután
Cselovszkynédr.TarrKlára, azMEEOrszágos Irodája Ökumenikus és KülügyiOsztályánakvezetőjekapottszót,
akianapokbanWittenbergbenegyeztetetta2017.augusztus24–27.közötttervezettprogramokról.Csütörtökestétől
vasárnapigmagyarnapoklesznek„areformációszülővárosában”,deemellett29éigazottanivilágkiállításrészekéntisjelenleszegyházunkaLutheránusVilágszövetség(LVSZ)sátrában.Egyházunk
areformációiemlékévlegsűrűbbidőszakábaneztalehetőségetazegyik„ellenszolgáltatásként”kapta,amiértkölcsönadtaawittenbergijubileumikiállításszámáraLuthervégrendeletét.
Előadás,koncert,fogadás,tudományoskonferencia,aDévaiBíróMátyásemléktáblaavatása–ezeklennéneka
legfontosabbtervezettesemények.Kívánatoslenne,haerreapárnapragyülekezeteink képviselői is kirándulásuk
célpontjáváválasztanákWittenberget.
Dr. Hafenscher Károly miniszteri
biztos,akormányReformációEmlékbizottságánakvezetőjeelmondta,hogy
aprólékos egyeztetéseket igényel a
2017-esévfordulóevangélikusjellegénekmegőrzése.
AzideiSzélrózsaországosevangélikus ifjúsági találkozó reformációi
programjainakgazdájakéntvettrésztaz
ülésenNémethZoltán. Egyházunkországosirodájagyülekezetiésmissziói
osztályánakvezetőjeelmondta,hogy
mivel 2017-ben nem lesz Szélrózsa,
ezértindokoltazideiprogrambanareformációrólszólóblokk.ALuther499
programcsoporthoz olyan ötleteket

szeretnénekkidolgozni,amelyekakésőbbiekbenishasználhatóklesznek.Támogatástkaptakazállamibizottságtól
egy kültéri, nagy méretű (kétméteres),lapozhatóLuther-képeskönyvelkészítésére.Hárompéldánykészülnea
háromegyházkerületszámára,utaztathatóformában.Agyülekezetekkitehetnékeztatemplomelőttitérre,bevonvatanulmányozásábaazutcaemberét
is.Ősszelmatricásalbumotadnánakki,
agyülekezetigyermekmunkátsegítendő.AzelsőalbumPálapostoléletétfogjafeldolgozni,akövetkezőpedig–jövőre – Lutherről és a reformációról
szólna.
Areformációitúraútvonalakra„teocaching”-programotterveznek,egyházitárgyakkalmegtöltöttládákelhelyezésévelazegyeshelyszíneken.
Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igazgatója a Luther-végrendelet újrakiadásávalkapcsolatbanelmondta,
hogy a német és a magyar nyelvű
anyaggalelkészültek,azangolpedig
lektorálásalattvan.
OktóberbenAszembenállástólaközösségig címűkötetkapcsánazEvangélikusHittudományiEgyetemennagyszabású konferenciát rendeznek, ennek
előkészületeiről dr. Szentpétery Péter
tanszékvezető egyetemi docens számoltbeabizottságnak.
PapKingaMarjatta, azÉszakiEgyházkerületPüspökiHivatalánaktanácsosaaLuther-rajzﬁlmmelkapcsolatos
fejleményekrőltájékoztatott.Asorozat
ﬁnanszírozásakilencvenszázalékonáll,
azevangélikusemlékbizottságalegnagyobbtámogató,utánaazLVSZésaz
LVSZ német nemzeti bizottsága következik.Ezaháromtestületegyüttasorozat költségeinek mintegy felét állja.
Anémetésaﬁnnszinkronﬁnanszírozásabiztosítvavan,azangolhozkeresik
aforrást,miközbenspanyolésportugál
verzióraisérdeklődésmutatkozik.
Egyházunkreformációiemlékbizottságaakövetkezőülésétszeptember21éntervezimegtartani.
g HORVÁTH-BOLLA ZSuZSANNA
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Szentháromságünnepeután4.vasárnap–Róm8,18–23

Veddkomolyan:sóvárogutánadavilág!
A VASÁRNAP IGÉJE
Milegyena21.századneve?Történelmitanulmányainksorántöbbszörtalálkoztunkazzal,hogybizonyosévtizedeket,évszázadokategyösszefoglalónévvelilletazutókor.Ígybeszélünk
„sötétközépkorról”vagy„afelvilágosodáskoráról”.Milyennevetfogadni
a történelemtudomány néhány évszázad múlva a 21. század elejének?
Hogyan fognak ránk emlékezni az
utódaink,haIstenkegyelmébőlmég
állnifogezavilág?Sokkifejezéssellehetnejellemeznia21.századot:atechnika,amodernizáció,amigráció,avéresháborúkkora.
Asóvárgáskora. Lelkioldalrólnézve
kifejező lenne korunkat a sóvárgás
koránaknevezni,hiszenezazérzésis
meghatározzaamaemberét.Ottvan
asóvárgásazéletünkben,ajövőbetekintésünkben,ottvanasóvárgásfelerősítése a médiában, a reklámokban.
Sóvárgásnagyobblakás,többextrával
felszerelt autó és jobban ﬁzető állás
után.Sóvárgásmegértőbbházastársért,
őszintébbbarátokért.Sokemberszámáraazéletnemmás,mintállandósóvárgás a mainál szebb, boldogabb,
anyagilagisgazdagabbéletután.
Ki után sóvárog ma a világ? Pál
apostolissóvárgásrólbeszélmaiigénkben:ateremtettvilágsóvárogvavárvalamire.Mire?Pénzre,szépségre,kényelemre?Igen,Pálkorábanerreisvágytakazemberek,dePálmeglepőmódonfolytatja,ésmutatjabekoraemberéneklegnagyobbsóvárgását:„Mert
ateremtettvilágsóvárogvavárjaazIstenﬁainakmegjelenését.”

Kifejező,ahogyKarnerKároly1942benfordítottaeztaverset:„Ateremtett
világisfeszültvárakozássalvárja,hogy
nyilvánvalókkálegyenekazIstenﬁai.” Pál
apostolésKarnerKárolyutánígyfoglalhatjukösszeennekamondatnakaz
üzenetét:Avilágésakörülöttedélőemberekvárnakarra,hogybeszéljnekikaz
evangéliumról.Várnakarra,hogymegszűnjékalelkükbenlévősóvárgásazáltal,hogytalálkoznakazIstenszeretetével. Sóvárognak a hiteles keresztény
üzenetésméginkábbahiteleskeresztényéletetélő(!)emberekután.
Sokemberérzialelkemélyén,hogy
szenvedazállandósóvárgástól.Tudja,
hogy hamis célokat kerget, szeretne
szabadonélni,deegyedüleznemmegy,
ésezáltaltovábbraisrabságbanél.Kortársainkvágyódnak,sóvárognakaszabadságután.Akérdésaz,hogymi,keresztényemberek,evangélikusokszerteazországbanbenneélünk-eebbena
szabadságban.Miénk-eazIstengyermekeinekdicsőségesszabadsága, vagyhamissóvárgássalvanteleamiéletünkis?
A szabadság megélése egy vajúdó,
szenvedővilágban.Nemkönnyűkereszténykénteztaszabadságotátélniebben a megromlott világban. Kereszténykéntsemdiadalmenetazéletünk.
AhogyPálisírja,ezavilágaromlandóságszolgaságábanvan.DePálarrólisbeszél,hogymárebbenazösszetörtvilágbanisátélhetőIstengyermekeinekdicsőségesszabadsága.EztafolyamatotPál
a vajúdás képével szemlélteti, amely
bárrettenetesenfájdalmas,debennevan
egycsodálatosújéletlehetőségeis.Avilágvajúdik,vagyisvalamiújkezdődik,
elindultezafolyamat,smikeresztényként egyszerre élhetjük át mindezt:
benneélünkamegromlottvilágban,de

tudjuk,hogymármegkaptukaLélekelsőzsengéjét,sezegyegészenmásfolyamatotindítottelbennünk.
Szenvedésnélsokkalnagyobbdicsőség.
MondanivalójánakalátámasztásáraPál
avilágrettenetesállapotátisfelhasználja.Elismeri,hogyrengetegszenvedésés
fájdalomvanazemberéletében,detovábblátaszenvedéseken:„Mertazttartom,hogyajelenszenvedéseinemhasonlíthatókahhozadicsőséghez,amelyláthatóváleszrajtunk.”
Rettenetesavilág?Sokaszenvedés?
Ennélsokkalnagyobbleszazöröm,
amikorIstendicsőségeakadályoknélkülmegjelenhetazéletünkbenésavilágban. Mi túl tudunk látni a világ
szenvedésein?Tudunkélőreménységgeltekintenielőre?
Összefoglalva:mitüzennekünkma
ezazige?Akeresztényemberbenneél
avilágban,átéltestiéslelkifájdalmakat,
megbetegszik, meghalnak körülötte
emberek,ésőismegfoghalni.Deemiattnemasóvárgásleszúrrárajtaegy
szenvedésnélküli,kényelmesésnyugodt
élet után, hanem csodálatos feladatot
kap:átélniaszenvedésekköztismegtapasztalhatószabadságot,ésennekmegfelelőenélniavilágban.Ámen.
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Imádkozzunk!Urunk,hakörbenézünk
avilágban,soknyomorúságot,szenvedést
ésfájdalmatlátunk.Köszönjükneked,
hogytekézbentartodeztavilágot,sarrahívszminket,hogyaszenvedésekközöttisfeltudjukmutatniateszeretetedet.Szüntesdmegbennünkahamissóvárgást,veddelfélelmeinket,sadd,hogy
aLélekáltalhitelestanúidlegyünkcsaládunkban,munkahelyünkönésmindenhol,ahovátevezetszminket!Ámen.

Újnap– újkegyelem
Vasárnap(június19.)
Egymásterhéthordozzátok,ésígytöltsétekbeKrisztustörvényét. Gal6,2(Ézs66,1;
Mk13,21;Lk6,36–42;Róm14,10–13;Zsolt106,24–48)Sokanazértnemtartják
vonzónakakereszténységet,mertkötelezettségekvállalásátérzikbenne.Talán
igazukisvan,mertJézusamásikat,afelebarátotisránkbízza.Azzaliskelltörődnöm,akitnemismerek.Azismeretlen,amellettemelhaladóterheazenyém
is.Éreznemkellaterhét,életénekanehézségeit,ezKrisztustörvénye.„Szeresd
felebarátodat,mintmagadat.” (Mt22,39)
Hétfő(június20.)
BárfenségesazÚr,meglátjaamegalázottat,ésmesszirőlmegismeriafennhéjázót. Zsolt136,6(1Kor1,28;Gal6,1–5;2Móz5,1–6,1)HogyanistudjamIstenfenségétmeghatározni?Meghatározniannakdicsőségét,akinekanevétmasemszabadkiolvasniukahithűzsidóknak,akikanégybetűbenazistenségkimondhatatlantitkátvélik.HonnanismerhetemfelIstent?Aválasznagyonegyszerű:
acselekedeteiből.Istenkegyelmesésirgalmas,akifoglalkozikazelesettel,akiészrevesziamegalázottat,akielőttnemlehetszínészkedni.Mígirántunkmegnyilvánultgondviselőszeretete,másokszámárakimondhatatlanazÚrfensége.
Kedd(június21.)
Tuddmegazértma,ésszívleldmeg:azÚrazIstenfennazégbenéslennaföldön,nincsenmás! 5Móz4,39(ApCsel17,27–28;2Kor2,5–11;2Móz7,1–25)Nem
élhetünkkételyekközött.Akételybizonytalanságbantartjaazembert.Lássunk
tisztánalegfontosabbkérdésbenmégma,nehalogassukamegismerést.Isten
azÚr,azegyedüli.Úrazégbenésaföldön.ŐlehetazénIstenem,amindenütt
jelenvaló,akinemakarja,hogyegyiselvesszenteremtményeiközül.Őaz,akit
Atyámnakszólíthatok.
Szerda(június22.)
Mostpedig,Izráel,mitkívántőledIstened,azÚr?Csakazt,hogyIstenedet,az
Uratféld,járjmindenbenazőútjain,szeresdőt,ésszolgáldazUrat,ateIstenedetteljesszívedbőlésteljeslelkedből. 5Móz10,12(1Jn2,5;Mk11,[20–21]22–26;
2Móz12,1–20)Csakennyiazegész!Féldazurat,járjmindenbenazőútján,szeresdésszolgáld.Mondhatnánkazt,hogyezisteljesíthető,de…Mindigezzel
akétbetűsszócskávalvangond.NemakárhogykellIstenneljárni,hanemteljesvalónkkal.Teljesszívésteljeslélekszükséges,nemakedvemreésazidőmrevanbízva,nemlehetfélgőzzelkövetni.Engemakar,teljesen.
Csütörtök(június23.)
Oltalmazópajzsodatátadtadnekem,jobbodtámogatengem. Zsolt18,36(1Kor
4,20;1Kor12,19–26;2Móz12,21–33.51)Kettősbiztonság.Mindenkiezutánvágyódik.Abizonytalanvilágban,aholaközbiztonságsokkívánnivalóthagymagaután,Istengyermekebiztonságbanérezhetimagát.Apajzsakatonalegfontosabbvédelmieszközevoltegykoron.VédelmieszköztadIsten,nemtámadófegyvert.Támadáshelyettelégazőtámogatójobbja.Azajobbazigazibiztonság,mankóanyomorultnak,asérültnek,afélelmeivelküszködőknek,aszeretetrevágyóknak.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Egymásterhéthordozzátok,ésígytöltsétekbeKrisztustörvényét.” (Gal6,2)

„Kegyelembőlvanüdvösségetekhitáltal,éseznemtőletekvan:
Istenajándéka.” (Ef2,8)

Szentháromságünnepeutána4.hétenazÚtmutató reggelis
hetiigéibenIstenküzdelemrehívakísértésekben,skölcsönös
teherhordozásrabátorít,mert:„JóazÚrmindenkihez,ésirgalmasmindenteremtményéhez.”(Zsolt145,9;LK)Jóságaés
szeretetekörülöleliéletünket.„Lábamelőttmécsesateigéd,
azénösvényemnekvilágossága.”(GyLK752,14)IgéjébenJézus
kéri:„Legyetekirgalmasok,amintatiAtyátokisirgalmas!” (Lk
6,36)Luther doktorszerint:„Akeresztyénemberakkorirgalmas,hanemkeresicsakamagahasznát,hanemnyitottszemmeljárvaegyformánnézmindenkire,barátra,ellenségre,ahogy
mennyeiAtyánkcselekszi.Aholezazirgalmasságnincsmeg,
otthitsincs.”Mezeibeszédébenurunkóvaképmutatóítélkezéstől:„Neítéljetek,ésnemítéltettek.Nekárhoztassatok,ésnem
leszkárhoztatásotok.Bocsássatokmeg,ésnektekismegbocsáttatik.” (Lk6,37)Pálkéri:„Neítélgessükháttöbbéegymást,hanemaztítéljétekmeg[…],mikéntnemokoztokatestvéreteknek
megütközéstvagybotránkozást.” (Róm14,13)AzÚrKrisztustörvénye:aszeretetparancsa!Smertmindenkineksajátmagának
kellIstenítéletealáállni,„mindenkiasajáttetteitvizsgáljameg,
ésakkorcsakisamagatetteiveldicsekedhet,ésnemamáséval”
(Gal6,4).Pálaztkériagyülekezettőlmegszomorítójánakbűnbánataután:„…bocsássatokmegneki,ésvigasztaljátokmeg[…],
tanúsítsatokirántaszeretetet.” (2Kor2,7–8)Jézusazimádságmeghallgatásánakelőfeltételekéntemlítiahitetsamegbocsátást:
„…higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek,
megkapjátok[…].Ésamikorimádkoztok,bocsássatokmegannak,akiellenvalamipanaszotokvan,hogymennyeiAtyátokis
megbocsássanektekvétkeiteket.” (Mk11,24–26;lásdMt6,12)
AgyülekezetKrisztusteste,stagjaitazIstenszerkesztetteúgy
egybe,„hogynelegyenmeghasonlásatestben,hanemkölcsönösengondoskodjanakegymásrólatagok.[…]haszenvedaz
egyiktag[…],hadicsőségbenrészesül…” (1Kor12,25–26).Jézus
születéseelőtthathónappalKeresztelőJánosszületésnapjánédesapjaígyénekel:„ÁldottazÚr[…],hogymeglátogattaésmegváltottaazőnépét.Erősszabadítóttámasztottnekünk[…].Tégedpedig,kisgyermek,aMagasságosprófétájánakneveznekmajd,
mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait…” (Lk
1,68.69.76.77)Jézuskiküldtetanítványait,hogyhirdessékaz
örömhírt:„…elközelítettamennyekországa!” Maisnyílt,bátorbizonyságtételrebuzdítjakövetőit:„Aki[…]vallástteszrólamazemberekelőtt,arrólmajdénisvallástteszekmennyei
Atyámelőtt…” (Mt10,7.32)„…Jézusunk[…]:/Tanúidelhívod.
//Kitválaszthatnálkövetül,/Hogyhirdesseországod?”(EÉ478)

Szentháromságünnepeutánaz5.hétenazÚtmutató reggelis
hetiigéibenIstentanúságtételrehívjaanépét,mert„Istenazt
akarja,hogymindenemberüdvözüljön,ésazigazságismeretéreeljusson”(1Tim2,4;LK).Jézusbaneljöttazüdvössége
világba;őamiutunk,igazságunkésörökéletünk.(LásdJn14,6)
„MertnapéspajzsazÚristen,kegyelmetésdicsőségetádaz
Úr…”(GyLK726,12–13)JézusPéterúszószószékérőltanítottaasokaságot,majdkérte:„Evezzamélyre,ésvessétekkihálóitokatfogásra![…]Amikoreztmegtették,olyansokhalatkerítettekbe,hogyszakadoztakahálóik.[…]Péter[…]ígyszólt:
Menjeltőlem,mertbűnösembervagyok,Uram![…]Jézusakkorígyszólt:Nefélj,ezentúlemberhalászleszel!” (Lk5,4.6.8.10)
AkeresztigéjemaisIstenhatalma,és„miamegfeszítettKrisztusthirdetjük,aki[…]azelhívottaknak[…]azIstenerejeésaz
Istenbölcsessége” (1Kor1,23–24).PálKrisztuskinyilatkoztatásábólkaptaazevangéliumot,hogyapogányokapostolalegyen.
Akeresztyéngyülekezetekezthallották:„Akiegykorüldözött
minket,mosthirdetiaztahitet,amelyetvalamikorpusztított.”
(Gal1,23)PálIstenszabadkegyelméthirdeti,akiszuverénÚr:
„Könyörülök,akinkönyörülök,ésirgalmazok,akinekirgalmazok.” Sőel(ő)hívjagyermekeitmindennépközül,akik„neveztetnekmajdazélőIstenﬁainak” (Róm9,15.26).Istenelhívtaés
elküldteprófétájáthűtlenslázadónépéhez:„Monddnekik:Így
szólazénUram,azÚr![…]Tepedig,emberﬁa,neféljtőlük[…]!
Hirdesdnekikazénigéimet…” (Ez2,4.6.7)PétersPál,akétoszlopapostolnévünnepéngondoljunkküldetésükre:„…nemönmagunkathirdetjük,hanemKrisztusJézust,azUrat…” (2Kor
4,5)Azelsőgyülekezetbenvitatámadtapogánykeresztyének
körülmetéléséről.SazapostoligyűlésenPétereztelutasítvaszólt:
„…miabbanhiszünk,hogyazÚrJézuskegyelmeáltalüdvözülünk.Éppenúgy,mintők.” PálésBarnabáselbeszélték,„milyen
nagyjeleketéscsodákattettáltalukIstenapogányokközött” (ApCsel15,11.12).JézusintettePétertsatöbbitanítványt:„Simon,
Simon,íme,aSátánkikérttiteket,hogymegrostáljon,mintabúzát,deénkönyörögtemérted,hogyelnefogyatkozzékahited…”
(Lk22,31–32)PáltismegragadtaKrisztus,deőmégnemért
célba,ezért„nekifeszülvefutokegyenestacélfelé,Istenmennyei
elhívásánakKrisztusJézusbanadottjutalmáért” (Fil3,14).„Az
újjászületetthívőeztazegyetesdekli:mindhalálignaprólnapralehessenmegigazult,sohamegneállapodjék,ténylegescélhozérkezettségetsohaneismerhessen!”–tanítLuther. „Akibenszilárdhitél[…],/AzfutJézusnyomdokán/Avalódicél
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után.”(EÉ453,2)

Péntek(június24.)
HirdessétekvelemazÚrnagyságát,magasztaljukegyüttazőnevét! Zsolt34,4
(Jn1,6–7;Lk1,57–67[68–75]76–80;2Móz13,17–22)Nemtarthatommagamban,
nemazenyémazismeret.Kikelleneállnomalegforgalmasabbutcasarkára,a
legmagasabbépülettetejére,ésegynagymegafonnaltennémmindenkiszámáraismertté,hogykivagynekem,Istenem.Mitszólnánakajárókelők?Felﬁgyelnénekrám?Vagyolysokszorhallottákmár.Őrültneknyilvánítanának?Valószínű.Lenne-ebátorságommegtenni,vagynemisvagyokannyirabiztosafelismerésemben?Kiáltaninemmerek,uram,desegítsmeg,hogykezemmeltudjaksimogatni,könnyettörölniésegyütttapsolniazörvendezőkkel.
Szombat(június25.)
JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz. Zsid13,8(Zsolt103,17–18;Mt
10,26–33;2Móz14,1–14)„Mindeneföldöncsakelmulandó,/Semminincsitten
megmaradandó;/Nekívánd,lelkem,amimulandó,/Aztkeresdinkább,amiállandó!”(EÉ372,1)Azénekszerzősajáttapasztalatátírtale.Miennekaváltozó
világnakvagyunkagyermekei.Gombamódnőnekazépületek,gyermekeinkegyik
naprólamásikrafelnőttéválnak,éshajszínünkamélybarnábólőszrevált.Mit
tudokebbőlaváltozóvilágbólmegtartanimagamnak?Olyanlehetetlenvállalkozásnaktűnhet,minthaegyhópelyhetszeretnékamarkombanmegvédenia
melegtől.Jézusnemváltozik,őmegmaradtazénMegváltómnak,ésőleszaz,
akiugyanazzalaszeretettelfogazítéletnapjánisrámtekinteni.
g JAKAB BÉLA
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