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[Lelkész:]ÚrJézusKrisztus,akiminden-
benhasonlóválettélhozzánk–kivévea
bűnt–,ésátéltedazemberiszenvedés
mindenformáját,akinemvagyközöm-
bösanehézsorsokiránt,hozzádfordu-
lunkaszenvedőkért.Hallgassmegmin-
ket,ésfogaddelkönyörgésünket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akik

elégedetlenekasorsukésakörülménye-
ikmiatt.Add,hogyrádtudjanaktekin-
teni.Meglássákazt,hogyalegfontosabb
nemaföldiekmegszerzése,hanemlel-
küküdvössége.Add,hogymegtalálják
bennedaboldogság forrását,mert te
megelégíthetszbárkitingyen.Betölthetsz
javaiddal,békességeddel,örömöddel,és
erőtadhatsz,hogyhelytálljanakélethely-
zeteikben.Indítsdaszívünket,hogyne
többetésáltalunkjobbnakvéltkörülmé-
nyeketkívánjunkmagunknak,hanem
elégedjünkmegazzal,amitkaptunk,és
éljünkhálaadássalazzalajóval,amely-
benrészünkvan.Kérünktéged…

[Gyülekezet:] Urunk, hallgass meg
minket!
[Lektor:]Könyörgünkazokért,aki-

ketüldöznekabennedvalóhitmiatt.
Add,hogybékességgelviseljékkereszt-
jüket.Kérünk,hogybékességüketés
szeretetüketlátvaüldözőikmegtérje-
nek,ésélőhitrejussanaktebenned!Ké-
rünktéged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lektor:]Könyörgünkazokért,akikár-
tószándékkalrosszattettekmásokel-
lengyűlöletből,irigységbőlvagyrossz-
hiszeműségből,ésképtelenekhinnia
megbocsátás erejében. Add, hogy
megbánjákbűnüket,ésképeseklegye-
nek elfogadni amegbocsátást.Add,
hogyteljesséváljanakaszeretetben,
amelykiűziabosszúállástólvalófélel-
met.Kérünktéged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lektor:]Könyörgünkacsüggedőhívő
testvéreinkért.Add,hogyneevilágban
ésazéletkörülményekjavulásábanre-
ménykedjenek.Neőkakarjákemberi
erővel megváltani a világot, hanem
bízzanakbenned:teeljöttél,ésönma-
gadatadtadavilágért,ésújraeljössz,te
jobbítodmegasorsunkat,ésteadszbiz-
tosjövőtszámunkra.Álddmegegyhá-
zunkvezetőit,ésadjnekikbölcsességet
akormányzáshoz.Kérünktéged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg…
[Lelkész:] Aki első zsengeként feltá-
madtálahalálból,tégedilletmindenhá-
laésdicséret.GyőztesÚr,bennedbí-
zunk, köszönjük, hogymeghallgattál
minket,ésreménységgelvárjukafeltá-
madást.

[Gyülekezet:]Ámen.
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Meg hí vó lel kész ava tás ra
„Ezek után az Úr szol gá lat ba ál lí tott
má so kat is… és el küld te őket ma ga
előtt ket te sé vel…” (lk 10,1) 

is ten irán ti há lá val tu dat juk,
hogy jú ni us 25-én, szom ba ton, a
dél előtt 10 óra kor kez dő dő ün ne -
pi is ten tisz te le ten az oros há zi evan -
gé li kus temp lom ban Gáncs Pé ter,
az MEE Dé li Egy ház ke rü le té nek
püs pö ke lel késszé avat ben nün ket.
az ün ne pi al ka lom ra, va la mint az
azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re
sze re tet tel hív juk és vár juk!
Ka sza Gá bor és Szöll ősi Ist ván Sán dor

H I R D E T É S

Apüspökabeszédébenkiemelte:nagy-
szerűszületésnapiajándékotkapotta
működésénekhuszonötödikévfordu-
lójátjegyzőintézmény.A126.zsoltárel-
sőháromverséreutalvaígyfogalmazott:
afelújításrólszőttálmokvalóraváltá-
sábanemberekissokatfáradoztak,de
valójábanIstenálmatalálkozottittami-
énkkel.
Ezek utánMészáros Tamás egy-

házkerületi felügyelő, majd Csorba
János helyiigazgatólelkészszólt.Jókí-
vánságaitfejeztekitovábbáaprojekt
megvalósításábankulcsszerepetjátszó
Kara Ákos országgyűlési képviselő,
infokommunikációértésfogyasztóvé-
delemértfelelősállamtitkár,valamint
FeketeDávid,Győrmegyeijogúváros
alpolgármestere.
Aköszöntésekközöttegykorióvo-

dásokáltalelőadottzeneművekben,il-
letveagyőripedagóguskóruséneké-
bengyönyörködhetettahallgatóság.

ZáráskéntHujberIstvánné óvoda-
vezetőbeszéltazintézménynegyedszá-
zadosmúltjáról,arról,hogyanindult,
majdhogyanfejlődöttamáraötcso-
portban százharminchat gyermeket
nevelőóvoda.„Csakakörnyezetvál-
tozik,azelhivatottságmaradarégi”–
hangsúlyozta.

Ajelenlévőkátvonultakazújóvo-
da elé, ahol Szemerei János püspök
megáldottaazépületszárnyat,valamint
azottelhelyezendőkeresztet.Aszalag
átvágásában Csorba János igazgató
lelkész,KaraÁkosállamtitkárésFeke-
teDávidalpolgármesterisrésztvett.
EzutánadtaátMózesZoltán, amun-

kálatokatvégzőWestHungáriaBau
Kft.ügyvezetőjeabejáratiajtókulcsát
HujberIstvánnéóvodavezetőnek.
Azünnepségetkövetőenlehetőség

nyíltazelkészültépületbejárására,az
óvodásokatpedignépijátékokvárták
aRába-parton.

g ADÁMI MÁRIA

AdíjazottakatméltatvaBalogZoltán
aztmondta,apedagógusokrésztvesz-
nekazemberierőforrásmegteremté-
sébenésmegújításában,amelynélkül
egyetlen ország sem lehet sikeres.
Megköszönteajelenlévőknek,hogya
rájukbízottgyerekekértdolgoznak,és
ezáltalsikeresséteszikmásokéletét.
Azelmúltidőszakeredményeikö-

zülaminiszterkiemelteapedagógus-
jelölteknekjáróKlebelsberg-ösztöndíj
bevezetését,amelyetmárezerkétszáz
fiatalnyertel.Ezzelkapcsolatbanel-
mondta: tavalyharminc százalékkal
többen jelentkeztek pedagóguskép-
zésre,mintazelőzőévekben.Úgytű-
niktehát,afiatalokelkezdtekhinniab-
ban,hogyérdemestanárnaklenni–
tettehozzá.

PalkovicsLászló, azEmberiErőfor-
rásokMinisztériumánakfelsőoktatá-
sértfelelősállamtitkáraköszöntőjében
úgyfogalmazott:meggyőződése,hogy
rohamosan fejlődő világunkban az
oktatóimunkaazegyiklegnehezebb
éslegnemesebbszakma.Nemvéletle-
nülnevezikapedagógusipályáthiva-
tásnak, az új nemzedékek tanítása
ugyanis felelősség, erőfeszítés, ám
ugyanakkoróriásilehetőségis.
Az eseményen Balog Zoltán és

PalkovicsLászlótöbbmintszázhet-
ven pedagógusnak Eötvös József-,
Szent-GyörgyiAlbert-,ApáczaiCsere

János-,BrunszvikTeréz-ésNémeth
László-díjatadottátkiemelkedőmun-
kájukért. A kitüntetettek között öt
evangélikus,illetőlegevangélikusin-
tézménybenoktatópedagógusisel-
ismerésbenrészesült.
Kiemelkedőhatásúoktatási,nevelé-

si,gyógypedagógiaimunkájáért,vala-
mintapedagógiaigyakorlatotsegítőki-

magaslótudományostevékenységének
elismeréseként Apáczai Csere János-
díjatkapottdr.SzabónéMátraiMarian-
nakorábbipüspökhelyettes, azEvangé-
likusHittudományiEgyetemGyakor-
latiIntézeténekmegbízottvezetője.
Kiemelkedőóvodapedagógiaimun-

kájáért,valamintazóvodapedagógus-
képzésbenvégzetttevékenységénekel-
ismerésekéntBrunszvikTeréz-díjatve-
hetettátBarcsákPálné, azArnótiNap-
köziOtthonosÓvodaóvodavezetője,az
arnótievangélikusgyülekezet,illetőleg
a Borsod-Hevesi Egyházmegye fel-
ügyelője, valamintLassuTamásné, a

várpalotaiForrásEvangélikusKeresz-
tyénÓvodavezetője,továbbáRegősné
GömöriCsilla, amiskolciKossuthLa-
josEvangélikusÓvoda,ÁltalánosIsko-
la,GimnáziumésPedagógiaiSzakkö-
zépiskolaóvodapedagógusa.
Agyermekekharmonikusszemélyi-

ségformálásábanhosszúidőnátvégzett
kiemelkedőpedagógiaimunkájánakel-
ismerésekéntNémethLászló-díjatka-
pottBányászMónika, amiskolciKos-
suthLajosEvangélikusÓvoda,Általá-
nosIskola,GimnáziumésPedagógiai
Szakközépiskolaközépiskolaitanára.

Forrás:Kormány.hu

Evangélikuspedagógusokatiskitüntettek
Akormánycélja,hogyösszekösseaversenyképesoktatástésazértékalapú
nevelést,amelyeknemkizárják,hanemjóesetbentámogatjákegymást–han-
goztattaBa log Zol tán, azemberierőforrásokminisztereapedagógusnapal-
kalmábóltartottdíjátadónjúnius7-énaPestiVigadóban.Akitüntetettek
közöttevangélikusintézményekpedagógusaiisvoltak.

ÁtadtákagyőriInsulaLutheranafelújítási
projektelsőelkészültépületszárnyát
ElkészültafelújításalattlévőgyőriIn-
sula Lutherana épületegyüttes első
láncszeme: az az újonnan épített
szárny,amelybenazevangélikusóvo-
dakaphelyet.Azátadásiünnepségjú-
nius 10-én, pénteken délelőtt volt.
Azújvárosireformátustemplomban
elhangzottköszöntőkutánSze me rei
Já nos, aNyugati(Dunántúli)Egyház-
kerületpüspökemondottáldástazúj
épületre (képünkön).
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Horváth-HegyiÁron beiktatásátnépes
családjaésaNógrádiEgyházmegyelel-
készeinekközösségeegyüttünnepel-
teasámsonházaiésapásztóievangé-
likusokkal.Azünnepiistentiszteleten
anagyvacsorárólszólópéldázat(Lk
14,15–24)alapjántartottprédikációjá-
ban dr. Fabiny Tamás arról beszélt,

hogyazÚristenaházigazda,akiamai
ünnepségetiskészíti.„Istenországá-
nakvendégeilehetünk–hangsúlyoz-
ta–,alelkészfeladataennekameghí-
vásnakatovábbadása.”
AConfirma utánkövetkezettazal-

kalomegyiklegszebbpillanata:afris-
sen beiktatott lelkész a feleségével

együtttérdeltazoltárelé,hogyfogad-
ják a szolgálatba indító áldást,majd
Horváth-HegyiÁronlépettaszószék-
re.BizonyságtételénekelejénaJer1,17-
ben található igeverset olvasta fel,
amelyegyfajtamottóváváltszámáraaz
elmúlt évben. „Azt akarom szólni,
amitazÚrparancsol–fogalmazott.–
Nemmásokgondolatát,ésnemisa
magamétakaromtovábbadni,hanem
azt,amitaszámbaadamegbízó.”
Azistentiszteletetzeneibetétekisszí-

nesítették:énekkelszolgáltakHorváth-
HegyiÁrontestvéreicsaládjaikkal,va-
lamintfelesége,AdámiJohanna.Azis-
tentisztelethezkapcsolódóközgyűlésa
sámsonházaiasszonykör,ifisekésgye-
rekek énekével vette kezdetét. Pálik
Pál helyifelügyelő,illetveLőrinczLász-
lóné, apásztóigyülekezetfelügyelőjekö-
szöntötte a beiktatott lelkészt. Jókí-
vánságait adta át továbbá dr. Fábri
György északiegyházkerületifelügye-
lő,aNógrádiEgyházmegyerészérőlpe-
digSzabóAndrás esperesésKonczIst-
ván egyházmegyeifelügyelőszólt.
Eljöttekazünneprealosoncievan-

gélikusgyülekezetlelkészeiis.Ľudovít
Hroboň ésfeleségehálájukatfejezték
kiazért,hogyjókapcsolatukalakultki
magyarkollégájukkal,éskölcsönösen
szolgálatotvégezhetnekegymásterü-
letén.
Acsaládnevébenalelkészédesap-

ja,Horváth Csaba, valamint apósa,
AdámiLászló, aNyíregyháziEvangé-
likusEgyházközséglelkészemondott
igeiköszöntőt.
Az alkalom a faluházban tartott

szeretetvendégséggelzárult.
g AM

Azévgyermekkönyve
aTitkoskutatónapló
AzÉvGyermekkönyvedíjbanrészesült
KamarásIstvánOJD könyve,aTitkos
kutatónapló, amelyetaLutherKiadó
adottki.Adíjátadójúnius9-énvoltBu-
dapesten,aPetőfiIrodalmiMúzeum-
ban,deaszerzőjúnius11-énaVörös-
marty téren is dedikálta könyvét a
LutherKiadóstandjánál.Kiadónkaz
idénisrésztvettaMagyarKönyvki-
adókésKönyvterjesztőkEgyesüléseál-
taljúnius9–13.közöttimmáron87.al-
kalommalmegrendezettünnepikönyv-
hétenésahozzákapcsolódó15.gyer-
mekkönyvnapokon.

Atöbbmintnyolcévtizedesmúlt-
ravisszatekintő,Európábanisegye-
dülállóirodalmiéskönyvesrendez-
vényhez az elmúlt két évtizedben
egyretöbbvidékiváros,településés
fővárosikerületiscsatlakozott,és–
a romániai magyar partnerszerve-
zettelvalóegyüttműködésjóvoltából
–vanmármagyarkönyvhétErdély-
ben,KolozsvárottésaPartiumban,
Aradonis.Abudapestiközpontiren-
dezvénytjúnius9-én16órakorEster-
házyPéter nyitottameg.

Forrás:www.unnepikonyvhet.hu

Adíjátadón,június6-án,hétfőnnagy
örömérteLaborcziDórát, azEvangé-
likusInformációsSzolgálatmunkatár-
sát,mertaszázhuszonnyolcbeérkezett
pályaműbőlalegjobbhétközéválasz-
tották a Családon belüli erőszak és
keresztény felelősség című riportját
(http://www.evangelikus.hu/csaladon-
beluli-eroszak-keresztenyseg).
Az elismerés azért is különleges,

mert a 2014 decemberében elhunyt
műsorvezető, Vízy Dorka barátai és
újságíró-kollégái(BeszterczeyJudit,Ka-
rafiáthOrsolya,KovácsGabi,Madarász
Zsolt,StumpfAndrás ésSzilyLászló)
zsűriztek.Mintmegtudtuk,aszázhu-

szonnyolcbeérkezettanyagmindegyi-
kemegfeleltapályázatikiírásnak,majd
azsűrielőszörharmincra,végülhétre
szűkítetteafinalistákkörét.Anyertes
HanulaZsolt lettaNemagyerekeketkell

félteniazinternettől,hanemanyugdí-
jasokat címűírásával.
LaborcziDóraadíjátadónkifejezet-

tenörült,hogyvallásitémájúcikkebe-
kerültalegjobbhétközé.Mintmond-
ta,azértérziírásátfontosnakésatöb-
biközülkiemelkedőnek,mertmegje-
lenéseótarengetegvisszajelzéstkapott
egyházonbelülről,lelkészektőléslelki-
gondozóktól, valamint nőjogi civil-
szervezetek munkatársaitól is, hogy
konkrét esetekben tudják használni,
hasznosítaniabennefoglaltakat.

Forrás:Evangélikus.hu

Azországosanéventeezerötszázrá-
szorulógyermekfelzárkózásátsegí-
tőkaritatívszervezetkaposvárifej-
lesztőprogramjaalegfiatalabbkor-
osztályra,a0–3évesgyermekekrefó-
kuszál a város azon részén, ahol
többrászorulócsaládél.

Arendezvénysajtótájékoztatójajúnius
13-ánKaposvárpolgármesterének,Szi-
taKárolynak abeszédévelkezdődött,aki
üdvözölteasegélyszervezetetavárosban,
ésköszönetetmondott,hogyaz„öku-
menikusok”bekapcsolódnakatelepü-
lésenahátrányoshelyzetűgyermekekért
végzettmunkába.LévaiAnikó jószolgá-
latinagykövetkiemelte,hogyasegély-
szervezetcsaládokatsegítőmunkájában
különösenfontosszerepevanagyer-
mekfejlesztésnek,hiszensokesetbena
gyermekekenkeresztülaszülőkhözisel-
jutvatehetünklegtöbbetegycsaládfel-
zárkózásáért.Haacsaládokéleterend-
benvan,akkoranagyobbközösségek
isjólműködhetnek.

LehelLászlóevangélikuslelkész,a
segélyszervezetelnök-igazgatójakö-
szöntőjébenelmondta,hogyazország
többvárosábanműködősegélyszerve-
zet számos helyszínhez hasonlóan
Kaposvárottisazesélyteremtésrehe-
lyezimajdahangsúlyt.Komplextevé-
kenységébe illeszkedő, gyermekeket
fejlesztőmunkájátalegkisebbektámo-
gatásával fogja kezdeni. Az elnök-

igazgatóvégülazonreményénekadott
hangot,hogyazÖkumenikusSegély-
szervezetmunkájánakahatásahamar
érzékelhetőleszavárosban.

CzibereKároly, azEmberiErőforrá-
sokMinisztériumánakszociálisügye-
kértéstársadalmifelzárkózásértfelelős
államtitkáraelmondta,hogymintszö-
vetségesekkelszeretnénekegyüttdol-
gozniazonszervezetekkel,amelyeka
gyermekekmegsegítéséttűztékcélul.
„Agyermekszemeajövőtükre”–idéz-
teJuhászGyulátazállamtitkár,hozzá-
téve,hogykormányzatiszintenminden
lehetségeseszköztmegkívánnakadni
ahhoz,hogykésőbbtisztalelkiismeret-
teltekinthessünkajövőgenerációjának
aszemébe.Alegkisebbektámogatása
atársadalomegészérerövidéshosszú
távonisjótékonyhatássalvan,ésmár
koránjelentkeznekazévtizedekenát
hasznoseredményei.Ahelyszínenje-
lenlévősegélyszervezetekmindighite-
lescsatornáiatámogatásokcélbajut-
tatásának.
A sajtótájékoztatót Bagdy Emőke

pszichológusprofesszor zárta szavai-
val,akihangsúlyozta:egyjólműködő
hálózatmegsokszorozzaaBiztosKez-
detszolgáltatáshatását,serrejóremény-
ségetlátKaposváronis.
Aprogramindítónaponasajtótá-

jékoztatótmegelőzőenmárreggeltől
szakmaiműhelyteremtettalkalmata
helyiszociálisszervezetekképviselői
számára egymás munkájának még
jobbmegismeréséreésatapasztalatok
átadására. Ennek keretében tartott
előadástBagdyEmőkeABiztosKez-
detpszichológiája címmel,majdRácsok
Balázs, asegélyszervezetszociálisésfej-
lesztési igazgatójaazökumenikusok
szakmai gyermekfejlesztési szolgál-
tatásainak módszertanát ismertette.
Aszakmaiprogramokkalegyidejűleg
azÖkumenikusSegélyszervezetFelhőt-
lengyermekkor programsorozatának
részekéntóvodásgyermekeketláttak
vendégülvidámélménynapraaszer-
vezetmunkatársai.

g KIS BOÁZ/MÖS

Templomukfelszentelésénekszázhu-
szonötödikévfordulójátünnepeltékjú-
nius 12-én,vasárnapanagykanizsai
evangélikusok.Azúrvacsorásistentisz-
teletenSzemereiJános, aNyugati(Du-
nántúli)Egyházkerületpüspökehir-
detteIstenigéjét.AliturgiábanKősze-
ghynéRaczkóZsuzsanna somogy-za-
laiesperes,valamintDemeDávid és
MakoviczkyGyula helyilelkészekmű-
ködtekközre.Énekkelszolgáltagyü-
lekezetkórusa.
AmeghívónisszereplőZsolt84,1.5

alapjánapüspökarrólbeszélt,hogytúl
kelllátnunkatemplomonésazünne-
piórákon:felkellfedezniazt,hogyma-
gaIstenahajlékunk.„Atemplom,a

közösséglétebeszélarról,hogyIsten
irgalmas,ésújmegújesélytkínálne-
künk”–fogalmazottSzemereiJános.
Az alkalomhoz kapcsolódó köz-

gyűlésenDemeDávid ismertette az
egyházközségésatemplomtörténetét.
KöszöntőtmondottKőszeghynéRacz-
kóZsuzsannaesperes,illetveazegy-
házkerület lelkészi vezetője; a püs-
pökegyházkerületihűségérmetisát-
adottazévtizedekótahűségesenszol-
gáló,idénnyáronnyugalombavonu-
lóDemeDávidlelkésznek.
Az ünnepség a helyi gyülekezeti

házban tartott szeretetvendégséggel
zárult.

g –ADÁMI –

Kaposváronindított
gyermekfejlesztő
programotaMÖS

ÉrtékeltékLaborcziDóracikkét
AfiatalonelhunytVízy Dor ká ról elnevezettdíjrarádiós,televíziós,azírott
ésazonlinesajtóbandolgozóújságírókpályázhattak2015-benmegjelent
anyaggal.Apályamunkákatazokrólaterületekrőlvárták,amelyekkülö-
nösenfontosakvoltakaműsorvezetőnek,ígyazegészségügy,atudomány,
akörnyezetvédelem,avallás,valamintaművészetekésakultúratárgykö-
réből.Anépszerűrádióséstelevíziósújságíróemlékérealapítottdíjegy-
szeri,kétszázötvenezerforintostámogatás,amelynekodaítélésérőlszak-
maizsűridöntött.

VízyDorka 1995-benkerültaMagyarRádióhoz,aholelőszöraNapközben
riporterevolt.ÉvekigvezetteaPetőfirádióDélelőtt címűmagazinját,majd
dolgozottaCsúcsforgalom ésa180perc címűműsorban,valamintaDuna
Televízióifjúságiműsorábanis.2007-tőlnapirendszerességgelvezetteaKö-
zelről címűdélutánimagazint.Hosszantartó,súlyosbetegségután2014de-
cemberébenhunyel.ÚjságíróimunkásságátaMagyarKatolikusPüspöki
Konferencia2006-banSzaléziSzentFerenc-díjjal,aMagyarRádiótöbb-
szörnívódíjjalismerteel.Anevétviselőalapítványtcsaládtagjaiésbarátai
alapítottákakülönlegesműsorvezetőemlékénekápolására.

125évesanagykanizsaitemplom

„Aztakaromszólni,amitazÚrparancsol”

Horváth-HegyiÁronlelkésziktatása
ASámsonházaiEvangélikusEgyházközségmegválasztottlelkészét,Hor váth-
He gyi Áront június5-én,vasárnapiktattákbehivatalába.Azúrvacsorásal-
kalmondr. Fa bi ny Ta más, azÉszakiEgyházkerületpüspökehirdetteIsten
igéjét.AbeiktatásszolgálatátSza bó And rás, aNógrádiEgyházmegyeespe-
resevégezteLe hocz ky End ré nek, azegyházközségkorábbilelkészénekköz-
reműködésével.

Horváth-HegyiÁron hatgyer-
mekescsaládharmadikgyer-
mekekéntszületett.Anyíregy-
házievangélikusifjúságoszlo-
postagja,majdévekigvezető-
jevolt.Eredetileginformati-
kusdiplomát szerzett, majd
szakmájábandolgozott.2004-
benkezdtemegtanulmányait
az Evangélikus Hittudomá-
nyiEgyetemen.2008nyarán
megnősült. Felesége Adámi
Johanna, akinekkonduktor-
tanítóiéshittantanáridiplo-
mája van. Áron hatodéves
szolgálatátakelenföldigyüle-
kezetbenvégezte.2009őszétől
öt éven átdr. Fabiny Tamás
püspökmellettlátotteltitká-
rifeladatokat.Apüspök2011-
benavattalelkésszé.2014-ben

kerültSámsonházárabeosztottlelkészként,majda2015őszénletettparó-
kusialkalmasságivizsgálatotkövetőenazegyházközségmegválasztotta.Fe-
leségévelnégygyermeketnevelnek.
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Nagykövetiprogrammalfolytatódika
reformációkezdetének500.évfordu-
lójátünneplőemléksorozat,amelynek
keretébenBé nyi Il di kó ésGun del Ta -
kács Gá bor televíziósműsorvezetők
hívjákfelafigyelmetareformációmá-
ighatóértékeire.

Történelmi,kulturáliséstudományos
utazásrahívnakvallásihovatartozástól
függetlenülaReformáció500nagyköve-
tei,BényiIldikó ésGundelTakácsGábor.
Anagykövetiprogrammalareformá-

ciókezdeténekötszázadikévfordulóját
ünneplőemléksorozatszervezőiszeret-
nénekrávilágítaniareformációnakamai
korembereszámáraismeghatározóér-
tékeire,valamintfelhívniafigyelmeta
Reformáció500 keretébenzajló,kultu-
ráliseseményeket,pályázatokatéstudo-
mányos konferenciákat felvonultató
eseménysorozatra.
Azemlékévjelmondata,„Amegúju-

láslendülete”isarróltanúskodik,hogy
azállandóésváltozatlanértékekreépít-
vemegújulhatazegyénésaközösségéle-
te.Ehhezkapcsolódóananagykövetek
bemutatkozóvideoüzenetben,egy-egy
személyes példán keresztül mutatják
be,hogyazőéletükbenmikéntjátszott
meghatározószerepetamegújulás.

„Rengetegetköszönhetünkareformá-
ciónak,amelyvalójábanahétköznapi
emberéleténekmindenaprószegleté-
benottrejtőzik.Amegújulásörököski-
hívásmaradmindannyiunkszámára,le-
gyenszómunkáról,magánéletről,min-
dennapokról.Énerregondolokamik-
rofonelőtt,ésezttartomszemelőttak-
koris,amikorkilépekastúdióból”–vall-
jaGundelTakácsGábor.
Anagykövetekamagyarreformáció

történeténekamaikorszámárainspi-
rálóalakjainkeresztülisszeretnékszé-
lesebbkörbenismerttétenniareformá-
ciónapjainkighatóértékeit.
„Fontosmegmutatni,hogyarefor-

mációmaisaktualitássalbír,éslát-
hatóvá kell tenni azokat a jelentős
protestánsalakokat,akiknekelhiva-
tottságábólmaiserőtmeríthetünk.
Szeretnénkminélszélesebbközönség-
gelmegismertetniaztasokszínűséget,
amelyetpéldáulLorántffyZsuzsanna
is képviselt. Iskolaalapító, család-
anya, a 17. századi Magyarország
egyik legönállóbbgondolkodású és
legműveltebb asszonya volt: miért
ne lehetnemindezamában iserős
inspirációforrás?”–teszifelakérdést
BényiIldikó.

Forrás:Reformáció2017.hu

Azújpestiközösségimaházábaniktat-
tákbejúnius5-én,vasárnapaMagyar-
országiBaptistaEgyházújraválasztottel-
nökétésfőtitkárát.Abevezetőigehirde-
tésszolgálatátSzeverényiJános,aMagyar
EvangéliumiSzövetség(Aliansz)elnö-
ke,aMagyarországiEvangélikusEgyház
országosmisszióilelkészevégezte.
Azünnepiistentiszteletenazigehir-

detés után a megjelent állami, ön-
kormányzati és egyházi vezetőkkö-
szöntöttékabeiktatottPappJános el-
nökötésMészárosKornél főtitkárt.
Magyarországkormányánakképvi-

seletébenHegyi László, az Egyházi,

NemzetiségiésCivilTársadalmiKap-
csolatokért Felelős Államtitkárság
egyházikapcsolatokértfelelőshelyet-
tesállamtitkáraolvastafelBalogZol-
tán emberierőforrás-miniszter kö-
szöntősorait,ésabaptistákKárpát-
medenceimissziósszolgálatánaksze-
repéthangsúlyozvaarramutatottrá,
hogyazegyházakközösségépítőmun-
kájameghatározóamagyarnemzetjö-
vője szempontjából. Európa jövője
keresztényjövő–hangzottelaköszön-
tőben.
Abeiktatotttisztségviselőketkö-

szöntötte többek között Steinbach

József, aDunántúliReformátusEgy-
házkerületpüspöke,aMagyarorszá-
giEgyházakÖkumenikusTanácsának
elnöke;KrámerGyörgy, aMagyaror-
szágiEvangélikusEgyházOrszágos
Irodájának igazgatója; dr. Kránitz
Mihály, aPázmányPéterKatolikus
EgyetemHittudományiKaránakpro-
fesszora,azutunumSintÖkumeni-
kus Intézet elnöke;Szűcs Sándor, a
Romániai Magyar Baptista Gyüle-
kezetekSzövetségénekalelnöke,va-
lamint dr. Molnár Szabolcs, Újpest
alpolgármestere.

Forrás:Kormány.hu

A bibliatársulatok világgyűlését hat-
éventerendezik;ezavilágkétszázorszá-
gábanfolyóbibliamunkátvégzőszáz-
negyvenhétnemzetibibliatársulatleg-
főbbdöntéshozófóruma.Avilággyű-
lésenaküldöttekigyekeznekaglobális
változásokfigyelembevételéveliránymu-
tatástéssegítségetadniahelyibibliatár-
sulatoknak a következő évek biblia-
missziójához.APhiladelphiábanössze-
gyűlt mintegy négyszáz képviselő a
bibliamissziófontosságáról,örömeiről
éskihívásairól folytatott eszmecserét.

A keresztyénség ma számos ne-
hézséggelnézszembe.Arésztvevőkfe-
lelős hozzáállását jól mutatta, hogy
mégakorábbigyűlésekhezképestis
sokkaltöbbszörkísérteközösimádság
anézetkülönbségekmegvitatásátésa
stratégiaidöntéshozatalt.
Agyűlésenakövetkezőtémákke-

rültekaközéppontba:abibliamisszió
gyökereiaSzentírásban;aszenvedő
egyházképe;aBibliánakafordításból,
akiadásból,aterjesztésbőlésazisme-
retterjesztésből álló „életciklusa” és

annak sajátosságai; a bibliamisszió
lehetőségeiadigitálisvilágban;aBib-
liaközelebbviteleafiatalokhoz.Avi-
lággyűlés eredményeit az úgyneve-
zettPhiladephiaiígéret címűzáródo-
kumentumfoglaltaössze,amelymeg-
található a bibliatársulat honlapján
(http://bibliatarsulat.hu/).
AMBTAkuratóriumamegemléke-

zettakilencvennyolcéveskorábanel-
hunytÁgnesBéguinről, aki–mélyen
hívő keresztényként és elkötelezett
magyarként– 1973-ban létrehozta a
férjéről,OlivierBéguinről, auBSelső
főtitkárárólelnevezettalapítványt(Oli-
vierBéguinFund),amely1975ótafo-
lyamatosan segíti a magyarországi
bibliamissziómunkáját.

g GÖNDÖCZ MIKLÓS

„Azigaznakazemlékezeteáldott…” –
fűzteprédikációjátHarmatiBéla püs-
pökaPéldabeszédekkönyvében (10,7)
foglaltakra,azegyházáhozhű,ősilu-
theránuscsaládsarjakéntmindhalálig
mélyenhívőBajcsy-Zsilinszkyre emlé-
kezve.Istenházából–atöbbszörelere-
dőesőellenére–szépszámúünneplő
vonultaBalaton-partiBajcsy-Zsilinsz-
ky-emlékház udvarához Pálkövére,
aholBajcsy-Zsilinszkyaz1920-asévek-
től1943-iggyakortanyaralt,pihentés
dolgozott. Itt Kerecsényi Zoltán, az
emlékbizottságalapítóelnökeköszön-
tötteazévfordulóraegybegyűlteket,kü-
lönüdvözölveazemlékbizottságkilenc-
venegy esztendős tiszteletbeli elnö-
két,dr.VitányiIván szociológus-eszté-
tát.Azünnepialkalmatmegtisztelteje-
lenlétéveldr.BaloghAndrás történész-
professzor, Debreczenyi János volt
veszprémipolgármester,valamintHan-
tiVilmos, aMEASZelnökeis.
Kővágóörspolgármestere,Horváth

Dezső példásnak nevezte azt, hogy
különfélegondolkodásúmagyarem-
berekimmárhatodikesztendejeelza-
rándokolnak fejet hajtani a mártír
emlékeelőtt.HantiVilmosrövidbe-
szédébenBajcsy-Zsilinszkyszellemi-
ségétemelteki.Meglátásaszerinttisz-
teletreméltó,hogyBajcsy-Zsilinszky

aszélsőjobbtóleljutottademokráciá-
ig,shogyidőbenfelismerteabajokat.
Méltatta,hogyanácihódítókkaléscin-
kosaikkalszembennemmaradtcsönd-
ben,shogyafüggetlenségértazéletét
isképesvoltfeláldozni,pediglettvol-
nalehetőségeamenekülésre.
VitányiIvántanújavoltBajcsy-Zsi-

linszkyéleteutolsószakaszának.Együtt
szállítottákőketafővárosbólSopron-

kőhidára,segymásmelletticellábanra-
boskodtak.FelakasztásaelőttBajcsy-
Zsilinszkyamaradékételétazakkorfi-
atalVitányirahagyta.Azimmáragg
szociológus-politikusmeghatódvaem-
lékezettaz1944karácsonyántörténtek-
re,majdazábrahámhegyievangélikus
szobrásszal,KissLászlóművésztanár-
ralésaszoborállítástkezdeményező
KerecsényiZoltánnalleleplezteVeszp-
rémmegye,illetőlegaDunántúlelső
Bajcsy-Zsilinszky-szobrát.Azélethűal-
kotástHarmati Béla püspök áldotta
meg (képünkön).
Az évfordulós emlékünnepély a

Bajcsy-Zsilinszky-emlékfüzetbemuta-
tásával,valamintakővágóörsiműve-
lődésiházbanfehérasztalmellettibe-
szélgetésselzárult.

g –VGy –

AzÉszakiEvangélikusEgyházkerület
PüspökiHivatalábangyűltekösszejú-
nius1-jénaMagyarországiEvangéli-
kus Egyház Reformációi Emlékbi-
zottságánaktagjai,hogya2017-esév-
velkapcsolatoslegújabbprogramokat,
projektekkelkapcsolatosfejleménye-
ketmegbeszéljék.

AzülésGáncsPéter elnök-püspökáhí-
tatávalkezdődött.Dr.FabinyTamáspüs-
pök,bizottságielnökköszöntéseután
Cselovszkynédr.TarrKlára, azMEEOr-
szágos Irodája Ökumenikus és Kül-
ügyiOsztályánakvezetőjekapottszót,
akianapokbanWittenbergbenegyez-
tetetta2017.augusztus24–27.közöttter-
vezettprogramokról.Csütörtökestétől
vasárnapigmagyarnapoklesznek„are-
formációszülővárosában”,deemellett29-
éigazottanivilágkiállításrészekéntisje-
lenleszegyházunkaLutheránusVilág-
szövetség(LVSZ)sátrában.Egyházunk
areformációiemlékévlegsűrűbbidősza-
kábaneztalehetőségetazegyik„ellen-
szolgáltatásként”kapta,amiértkölcsön-
adtaawittenbergijubileumikiállításszá-
máraLuthervégrendeletét.
Előadás,koncert,fogadás,tudomá-

nyoskonferencia,aDévaiBíróMátyás-
emléktáblaavatása–ezeklennéneka
legfontosabbtervezettesemények.Kívá-
natoslenne,haerreapárnapragyüle-
kezeteink képviselői is kirándulásuk
célpontjáváválasztanákWittenberget.

Dr. Hafenscher Károly miniszteri
biztos,akormányReformációEmlék-
bizottságánakvezetőjeelmondta,hogy
aprólékos egyeztetéseket igényel a
2017-esévfordulóevangélikusjellegé-
nekmegőrzése.
AzideiSzélrózsaországosevangé-

likus ifjúsági találkozó reformációi
programjainakgazdájakéntvettrésztaz
ülésenNémethZoltán. Egyházunkor-
szágosirodájagyülekezetiésmissziói
osztályánakvezetőjeelmondta,hogy
mivel 2017-ben nem lesz Szélrózsa,
ezértindokoltazideiprogrambanare-
formációrólszólóblokk.ALuther499
programcsoporthoz olyan ötleteket

szeretnénekkidolgozni,amelyekaké-
sőbbiekbenishasználhatóklesznek.Tá-
mogatástkaptakazállamibizottságtól
egy kültéri, nagy méretű (kétméte-
res),lapozhatóLuther-képeskönyvel-
készítésére.Hárompéldánykészülnea
háromegyházkerületszámára,utaztat-
hatóformában.Agyülekezetekkitehet-
nékeztatemplomelőttitérre,bevon-
vatanulmányozásábaazutcaemberét
is.Ősszelmatricásalbumotadnánakki,
agyülekezetigyermekmunkátsegíten-
dő.AzelsőalbumPálapostoléletétfog-
jafeldolgozni,akövetkezőpedig–jö-
vőre – Lutherről és a reformációról
szólna.
Areformációitúraútvonalakra„teo-

caching”-programotterveznek,egyhá-
zitárgyakkalmegtöltöttládákelhelye-
zésévelazegyeshelyszíneken.

Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igazgatója a Luther-végrendelet új-
rakiadásávalkapcsolatbanelmondta,
hogy a német és a magyar nyelvű
anyaggalelkészültek,azangolpedig
lektorálásalattvan.
OktóberbenAszembenállástólakö-

zösségig címűkötetkapcsánazEvangé-
likusHittudományiEgyetemennagysza-
bású konferenciát rendeznek, ennek
előkészületeiről dr. Szentpétery Péter
tanszékvezető egyetemi docens szá-
moltbeabizottságnak.

PapKingaMarjatta, azÉszakiEgy-
házkerületPüspökiHivatalánaktaná-
csosaaLuther-rajzfilmmelkapcsolatos
fejleményekrőltájékoztatott.Asorozat
finanszírozásakilencvenszázalékonáll,
azevangélikusemlékbizottságalegna-
gyobbtámogató,utánaazLVSZésaz
LVSZ német nemzeti bizottsága kö-
vetkezik.Ezaháromtestületegyüttaso-
rozatköltségeinekmintegy felét állja.
Anémetésafinnszinkronfinanszíro-
zásabiztosítvavan,azangolhozkeresik
aforrást,miközbenspanyolésportugál
verzióraisérdeklődésmutatkozik.
Egyházunkreformációiemlékbizott-

ságaakövetkezőülésétszeptember21-
éntervezimegtartani.

g HORVÁTH-BOLLA ZSuZSANNA

Tanácskozottareformációi
emlékbizottság

AReformáció500
nagykövetei
BényiIldikóésGundelTakácsGábor

BeiktattákaMagyarországiBaptista
Egyházújraválasztottvezetőit

Bajcsy-ZsilinszkyEndrére
emlékeztekKővágóörsön

Világgyűlésutánülésezett
abibliatársulatkuratóriuma
AMagyarBibliatársulatAlapítvány(MBTA)kuratóriumaamájus23-iülé-
sénelfogadtaazalapítvány2015.évipénzügyigazdálkodásárólkészültbe-
számolót.EzutánmeghallgattaD. Sze bik Im re elnökésdr. Pe csuk Ot tó fő-
titkárbeszámolójátaBibliatársulatokVilágszövetségének(UnitedBibleSo-
cieties)május12–18.közöttPhiladelphiábantartottvilággyűléséről.

A20.századimagyartörténelemegyikkiemelkedőalakjának,Bajcsy-Zsi -
linsz ky End ré nek aszellemiségétméltattákszületésénekszázharmincadikév-
fordulójaalkalmábóltisztelőijúnius5-én,vasárnapaKővágóörshöztarto-
zó üdülőtelepen, Pálkövén. A programot a Kővágóörsi Közös Önkor-
mányzatiHivatalésaMagyarEllenállókésAntifasisztákSzövetségének(ME-
ASZ)Bajcsy-ZsilinszkyEndreEmlékbizottságaszervezte.Azünnepiesemény
istentisztelettelkezdődöttatelepülésközépkorieredetűevangélikustemp-
lománakódonfalaiközött,D. dr. Har ma ti Bé la nyugalmazottevangélikus
püspökésVe ress Ist ván helyilelkészszolgálatával.
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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.Azzaliskelltö-
rődnöm,akitnemismerek.Azismeretlen,amellettemelhaladóterheazenyém
is.Éreznemkellaterhét,életénekanehézségeit,ezKrisztustörvénye.„Szeresd
felebarátodat,mintmagadat.” (Mt22,39)

Hétfő(június20.)
BárfenségesazÚr,meglátjaamegalázottat,ésmesszirőlmegismeriafennhéjá-
zót. Zsolt136,6(1Kor1,28;Gal6,1–5;2Móz5,1–6,1)HogyanistudjamIstenfen-
ségétmeghatározni?Meghatározniannakdicsőségét,akinekanevétmasemsza-
badkiolvasniukahithűzsidóknak,akikanégybetűbenazistenségkimondha-
tatlantitkátvélik.HonnanismerhetemfelIstent?Aválasznagyonegyszerű:
acselekedeteiből.Istenkegyelmesésirgalmas,akifoglalkozikazelesettel,akiész-
revesziamegalázottat,akielőttnemlehetszínészkedni.Mígirántunkmegnyil-
vánultgondviselőszeretete,másokszámárakimondhatatlanazÚrfensége.

Kedd(június21.)
Tuddmegazértma,ésszívleldmeg:azÚrazIstenfennazégbenéslennaföl-
dön,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,ateIstene-
detteljesszívedbőlésteljeslelkedből. 5Móz10,12(1Jn2,5;Mk11,[20–21]22–26;
2Móz12,1–20)Csakennyiazegész!Féldazurat,járjmindenbenazőútján,sze-
resdésszolgáld.Mondhatnánkazt,hogyezisteljesíthető,de…Mindigezzel
akétbetűsszócskávalvangond.NemakárhogykellIstenneljárni,hanemtel-
jesvalónkkal.Teljesszívésteljeslélekszükséges,nemakedvemreésazidőm-
revanbízva,nemlehetfélgőzzelkövetni.Engemakar,teljesen.

Csütörtök(június23.)
Oltalmazópajzsodatátadtadnekem,jobbodtámogatengem. Zsolt18,36(1Kor
4,20;1Kor12,19–26;2Móz12,21–33.51)Kettősbiztonság.Mindenkiezutánvá-
gyódik.Abizonytalanvilágban,aholaközbiztonságsokkívánnivalóthagyma-
gaután,Istengyermekebiztonságbanérezhetimagát.Apajzsakatonalegfon-
tosabbvédelmieszközevoltegykoron.VédelmieszköztadIsten,nemtámadó-
fegyvert.Támadáshelyettelégazőtámogatójobbja.Azajobbazigazibizton-
ság,mankóanyomorultnak,asérültnek,afélelmeivelküszködőknek,aszere-
tetrevágyóknak.

Péntek(június24.)
HirdessétekvelemazÚrnagyságát,magasztaljukegyüttazőnevét! Zsolt34,4
(Jn1,6–7;Lk1,57–67[68–75]76–80;2Móz13,17–22)Nemtarthatommagamban,
nemazenyémazismeret.Kikelleneállnomalegforgalmasabbutcasarkára,a
legmagasabbépülettetejére,ésegynagymegafonnaltennémmindenkiszámá-
raismertté,hogykivagynekem,Istenem.Mitszólnánakajárókelők?Felfigyel-
nénekrám?Vagyolysokszorhallottákmár.Őrültneknyilvánítanának?Való-
színű.Lenne-ebátorságommegtenni,vagynemisvagyokannyirabiztosafel-
ismerésemben?Kiáltaninemmerek,uram,desegítsmeg,hogykezemmeltud-
jaksimogatni,könnyettörölniésegyütttapsolniazörvendezőkkel.

Szombat(június25.)
JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz. Zsid13,8(Zsolt103,17–18;Mt
10,26–33;2Móz14,1–14)„Mindeneföldöncsakelmulandó,/Semminincsitten
megmaradandó;/Nekívánd,lelkem,amimulandó,/Aztkeresdinkább,amiál-
landó!”(EÉ372,1)Azénekszerzősajáttapasztalatátírtale.Miennekaváltozó
világnakvagyunkagyermekei.Gombamódnőnekazépületek,gyermekeinkegyik
naprólamásikrafelnőttéválnak,éshajszínünkamélybarnábólőszrevált.Mit
tudokebbőlaváltozóvilágbólmegtartanimagamnak?Olyanlehetetlenvállal-
kozásnaktűnhet,minthaegyhópelyhetszeretnékamarkombanmegvédenia
melegtől.Jézusnemváltozik,őmegmaradtazénMegváltómnak,ésőleszaz,
akiugyanazzalaszeretettelfogazítéletnapjánisrámtekinteni.

g JAKAB BÉLA
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„Egymásterhéthordozzátok,ésígytöltsétekbeKrisztustör-
vényét.” (Gal6,2)

Szentháromságünnepeutána4.hétenazÚtmutató reggelis
hetiigéibenIstenküzdelemrehívakísértésekben,skölcsönös
teherhordozásrabátorít,mert:„JóazÚrmindenkihez,ésir-
galmasmindenteremtményéhez.”(Zsolt145,9;LK)Jóságaés
szeretetekörülöleliéletünket.„Lábamelőttmécsesateigéd,
azénösvényemnekvilágossága.”(GyLK752,14)IgéjébenJézus
kéri:„Legyetekirgalmasok,amintatiAtyátokisirgalmas!” (Lk
6,36)Lutherdoktorszerint:„Akeresztyénemberakkorirgal-
mas,hanemkeresicsakamagahasznát,hanemnyitottszem-
meljárvaegyformánnézmindenkire,barátra,ellenségre,ahogy
mennyeiAtyánkcselekszi.Aholezazirgalmasságnincsmeg,
otthitsincs.”Mezeibeszédébenurunkóvaképmutatóítélke-
zéstől:„Neítéljetek,ésnemítéltettek.Nekárhoztassatok,ésnem
leszkárhoztatásotok.Bocsássatokmeg,ésnektekismegbocsát-
tatik.” (Lk6,37)Pálkéri:„Neítélgessükháttöbbéegymást,ha-
nemaztítéljétekmeg[…],mikéntnemokoztokatestvéreteknek
megütközéstvagybotránkozást.” (Róm14,13)AzÚrKrisztustör-
vénye:aszeretetparancsa!Smertmindenkineksajátmagának
kellIstenítéletealáállni,„mindenkiasajáttetteitvizsgáljameg,
ésakkorcsakisamagatetteiveldicsekedhet,ésnemamáséval”
(Gal6,4).Pálaztkériagyülekezettőlmegszomorítójánakbűn-
bánataután:„…bocsássatokmegneki,ésvigasztaljátokmeg[…],
tanúsítsatokirántaszeretetet.” (2Kor2,7–8)Jézusazimádságmeg-
hallgatásánakelőfeltételekéntemlítiahitetsamegbocsátást:
„…higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek,
megkapjátok[…].Ésamikorimádkoztok,bocsássatokmegan-
nak,akiellenvalamipanaszotokvan,hogymennyeiAtyátokis
megbocsássanektekvétkeiteket.” (Mk11,24–26;lásdMt6,12)
AgyülekezetKrisztusteste,stagjaitazIstenszerkesztetteúgy
egybe,„hogynelegyenmeghasonlásatestben,hanemkölcsö-
nösengondoskodjanakegymásrólatagok.[…]haszenvedaz
egyiktag[…],hadicsőségbenrészesül…” (1Kor12,25–26).Jézus
születéseelőtthathónappalKeresztelőJánosszületésnapjánédes-
apjaígyénekel:„ÁldottazÚr[…],hogymeglátogattaésmeg-
váltottaazőnépét.Erősszabadítóttámasztottnekünk[…].Té-
gedpedig,kisgyermek,aMagasságosprófétájánakneveznekmajd,
mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait…” (Lk
1,68.69.76.77)Jézuskiküldtetanítványait,hogyhirdessékaz
örömhírt:„…elközelítettamennyekországa!”Maisnyílt,bá-
torbizonyságtételrebuzdítjakövetőit:„Aki[…]vallástteszró-
lamazemberekelőtt,arrólmajdénisvallástteszekmennyei
Atyámelőtt…” (Mt10,7.32)„…Jézusunk[…]:/Tanúidelhívod.
//Kitválaszthatnálkövetül,/Hogyhirdesseországod?”(EÉ478)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

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

Szentháromságünnepeutánaz5.hétenazÚtmutató reggelis
hetiigéibenIstentanúságtételrehívjaanépét,mert„Istenazt
akarja,hogymindenemberüdvözüljön,ésazigazságisme-
retéreeljusson”(1Tim2,4;LK).Jézusbaneljöttazüdvössége
világba;őamiutunk,igazságunkésörökéletünk.(LásdJn14,6)
„MertnapéspajzsazÚristen,kegyelmetésdicsőségetádaz
Úr…”(GyLK726,12–13)JézusPéterúszószószékérőltanítot-
taasokaságot,majdkérte:„Evezzamélyre,ésvessétekkihá-
lóitokatfogásra![…]Amikoreztmegtették,olyansokhalatke-
rítettekbe,hogyszakadoztakahálóik.[…]Péter[…]ígyszólt:
Menjeltőlem,mertbűnösembervagyok,Uram![…]Jézusak-
korígyszólt:Nefélj,ezentúlemberhalászleszel!” (Lk5,4.6.8.10)
AkeresztigéjemaisIstenhatalma,és„miamegfeszítettKrisz-
tusthirdetjük,aki[…]azelhívottaknak[…]azIstenerejeésaz
Istenbölcsessége” (1Kor1,23–24).PálKrisztuskinyilatkoztatá-
sábólkaptaazevangéliumot,hogyapogányokapostolalegyen.
Akeresztyéngyülekezetekezthallották:„Akiegykorüldözött
minket,mosthirdetiaztahitet,amelyetvalamikorpusztított.”
(Gal1,23)PálIstenszabadkegyelméthirdeti,akiszuverénÚr:
„Könyörülök,akinkönyörülök,ésirgalmazok,akinekirgalma-
zok.”Sőel(ő)hívjagyermekeitmindennépközül,akik„nevez-
tetnekmajdazélőIstenfiainak” (Róm9,15.26).Istenelhívtaés
elküldteprófétájáthűtlenslázadónépéhez:„Monddnekik:Így
szólazénUram,azÚr![…]Tepedig,emberfia,neféljtőlük[…]!
Hirdesdnekikazénigéimet…” (Ez2,4.6.7)PétersPál,akétosz-
lopapostolnévünnepéngondoljunkküldetésükre:„…nemön-
magunkathirdetjük,hanemKrisztusJézust,azUrat…” (2Kor
4,5)Azelsőgyülekezetbenvitatámadtapogánykeresztyének
körülmetéléséről.SazapostoligyűlésenPétereztelutasítvaszólt:
„…miabbanhiszünk,hogyazÚrJézuskegyelmeáltalüdvözü-
lünk.Éppenúgy,mintők.”PálésBarnabáselbeszélték,„milyen
nagyjeleketéscsodákattettáltalukIstenapogányokközött” (Ap-
Csel15,11.12).JézusintettePétertsatöbbitanítványt:„Simon,
Simon,íme,aSátánkikérttiteket,hogymegrostáljon,mintabú-
zát,deénkönyörögtemérted,hogyelnefogyatkozzékahited…”
(Lk22,31–32)PáltismegragadtaKrisztus,deőmégnemért
célba,ezért„nekifeszülvefutokegyenestacélfelé,Istenmennyei
elhívásánakKrisztusJézusbanadottjutalmáért” (Fil3,14).„Az
újjászületetthívőeztazegyetesdekli:mindhalálignaprólnap-
ralehessenmegigazult,sohamegneállapodjék,ténylegescél-
hozérkezettségetsohaneismerhessen!”–tanítLuther. „Aki-
benszilárdhitél[…],/AzfutJézusnyomdokán/Avalódicél
után.”(EÉ453,2) g GARAI ANDRÁS

Milegyena21.századneve?Történel-
mitanulmányainksorántöbbszörta-
lálkoztunkazzal,hogybizonyosévti-
zedeket,évszázadokategyösszefogla-
lónévvelilletazutókor.Ígybeszélünk
„sötétközépkorról”vagy„afelvilágo-
sodáskoráról”.Milyennevetfogadni
a történelemtudomány néhány év-
századmúlva a 21. század elejének?
Hogyan fognak ránk emlékezni az
utódaink,haIstenkegyelmébőlmég
állnifogezavilág?Sokkifejezésselle-
hetnejellemeznia21.századot:atech-
nika,amodernizáció,amigráció,avé-
resháborúkkora.

Asóvárgáskora. Lelkioldalrólnézve
kifejező lenne korunkat a sóvárgás
koránaknevezni,hiszenezazérzésis
meghatározzaamaemberét.Ottvan
asóvárgásazéletünkben,ajövőbete-
kintésünkben,ottvanasóvárgásfelerő-
sítése a médiában, a reklámokban.
Sóvárgásnagyobblakás,többextrával
felszerelt autó és jobban fizető állás
után.Sóvárgásmegértőbbházastársért,
őszintébbbarátokért.Sokemberszá-
máraazéletnemmás,mintállandósó-
várgás a mainál szebb, boldogabb,
anyagilagisgazdagabbéletután.

Ki után sóvárog ma a világ? Pál
apostolissóvárgásrólbeszélmaiigénk-
ben:ateremtettvilágsóvárogvavárva-
lamire.Mire?Pénzre,szépségre,kénye-
lemre?Igen,Pálkorábanerreisvágy-
takazemberek,dePálmeglepőmó-
donfolytatja,ésmutatjabekoraem-
beréneklegnagyobbsóvárgását:„Mert
ateremtettvilágsóvárogvavárjaazIs-
tenfiainakmegjelenését.”

Kifejező,ahogyKarnerKároly1942-
benfordítottaeztaverset:„Ateremtett
világisfeszültvárakozássalvárja,hogy
nyilvánvalókkálegyenekazIstenfiai.”Pál
apostolésKarnerKárolyutánígyfog-
lalhatjukösszeennekamondatnakaz
üzenetét:Avilágésakörülöttedélőem-
berekvárnakarra,hogybeszéljnekikaz
evangéliumról.Várnakarra,hogymeg-
szűnjékalelkükbenlévősóvárgásazál-
tal,hogytalálkoznakazIstenszereteté-
vel. Sóvárognak a hiteles keresztény
üzenetésméginkábbahiteleskeresz-
tényéletetélő(!)emberekután.
Sokemberérzialelkemélyén,hogy

szenvedazállandósóvárgástól.Tudja,
hogy hamis célokat kerget, szeretne
szabadonélni,deegyedüleznemmegy,
ésezáltaltovábbraisrabságbanél.Kor-
társainkvágyódnak,sóvárognakasza-
badságután.Akérdésaz,hogymi,ke-
resztényemberek,evangélikusokszer-
teazországbanbenneélünk-eebbena
szabadságban.Miénk-eazIstengyerme-
keinekdicsőségesszabadsága, vagyha-
missóvárgássalvanteleamiéletünkis?

A szabadság megélése egy vajúdó,
szenvedővilágban.Nemkönnyűke-
reszténykénteztaszabadságotátélnieb-
ben a megromlott világban. Keresz-
ténykéntsemdiadalmenetazéletünk.
AhogyPálisírja,ezavilágaromlandó-
ságszolgaságábanvan.DePálarrólisbe-
szél,hogymárebbenazösszetörtvilág-
banisátélhetőIstengyermekeinekdi-
csőségesszabadsága.EztafolyamatotPál
a vajúdás képével szemlélteti, amely
bárrettenetesenfájdalmas,debennevan
egycsodálatosújéletlehetőségeis.Avi-
lágvajúdik,vagyisvalamiújkezdődik,
elindultezafolyamat,smikeresztény-
ként egyszerre élhetjük át mindezt:
benneélünkamegromlottvilágban,de

tudjuk,hogymármegkaptukaLélekel-
sőzsengéjét,sezegyegészenmásfolya-
matotindítottelbennünk.

Szenvedésnélsokkalnagyobbdicsőség.
MondanivalójánakalátámasztásáraPál
avilágrettenetesállapotátisfelhasznál-
ja.Elismeri,hogyrengetegszenvedésés
fájdalomvanazemberéletében,deto-
vábblátaszenvedéseken:„Mertazttar-
tom,hogyajelenszenvedéseinemhason-
líthatókahhozadicsőséghez,amelylát-
hatóváleszrajtunk.”
Rettenetesavilág?Sokaszenvedés?

Ennélsokkalnagyobbleszazöröm,
amikorIstendicsőségeakadályoknél-
külmegjelenhetazéletünkbenésavi-
lágban.Mi túl tudunk látni a világ
szenvedésein?Tudunkélőreménység-
geltekintenielőre?
Összefoglalva:mitüzennekünkma

ezazige?Akeresztényemberbenneél
avilágban,átéltestiéslelkifájdalmakat,
megbetegszik, meghalnak körülötte
emberek,ésőismegfoghalni.Deemi-
attnemasóvárgásleszúrrárajtaegy
szenvedésnélküli,kényelmesésnyugodt
életután,hanemcsodálatos feladatot
kap:átélniaszenvedésekköztismegta-
pasztalhatószabadságot,ésennekmeg-
felelőenélniavilágban.Ámen.

g DEÁK LÁSZLÓ

Imádkozzunk!Urunk,hakörbenézünk
avilágban,soknyomorúságot,szenvedést
ésfájdalmatlátunk.Köszönjükneked,
hogytekézbentartodeztavilágot,sar-
rahívszminket,hogyaszenvedésekkö-
zöttisfeltudjukmutatniateszeretete-
det.Szüntesdmegbennünkahamissó-
várgást,veddelfélelmeinket,sadd,hogy
aLélekáltalhitelestanúidlegyünkcsa-
ládunkban,munkahelyünkönésminden-
hol,ahovátevezetszminket!Ámen.

Szentháromságünnepeután4.vasárnap–Róm8,18–23

Veddkomolyan:sóvárogutánadavilág!
A VASÁRNAP IGÉJE

Fizessen elő lapunkra!


