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KRÓNIK A
Az Evangélikus Élet kéthetente megjelenő hírlevele

Július 7-én 19 órakor mindenki számára nyitott és regisztrációhoz nem
kötött ünnepi úrvacsorai istentisztelettel indul „A föld sója” közép-európai keresztény találkozó Budapesten,
a Tüskecsarnokban.
Atöbbezerfős,nemzetköziesemény
házigazdájaaMagyarországiEvangélikus Egyház, mottója pedig a Máté
evangéliumából jólismertjézusiüzenet:„Ti vagytok a föld sója.” (5,13)AhuszonötévesmúltravisszatekintőtalálkozótmostelőszörtartjákMagyarországon.
Anyitóistentiszteleten,július7-én,
csütörtökön 19 órakor Gáncs Péter
elnök-püspök hirdet igét, mellette
Molnár Lilla szolgálmajd.Azalkalmat
aMagyarTelevíziórögzíti,ésjúlius17én, a Szentháromság ünnepe utáni
8.vasárnapon11órátólsugározzaaDunaTelevíziócsatornáján,deérdemes
ahelyszínenlenni,mertritkaéserőt
adóalkalomtöbbezerfős,nemzetköziközösségbendicsérniIstent.
A nyitónap különlegessége még,
hogy az istent isztel et után köz ös
meccsnézésreisvanlehetőség,hiszen
aszervezőkjóvoltábólalabdarúgó-Európa-bajnokságelődöntőjeislátható
leszaTüskecsarnokban.

Azökumenikustalálkozókeretébena
lelkiéstársadalmikérdésekkelfoglalkozóbeszélgetések,előadásokmellettsporteseményeket, koncerteket, tematikus
városnézősétákatisszerveznek.Afőelőadásjúlius9-én,szombaton16órakor
várjaazérdeklődőket.Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere és dr.
Heinrich Bedford-Strohm, aBajorországiEvangélikusEgyházpüspökebeszélgetareformációésazegyházjövőjéről.
KiemeltelőadókéntleszjelenPál Feri atya,deSüveges Gergő vezetésévelfórumotistartanakjúlius8-án15óra30
perckoracsaládokhelyzetéről,acsaládmodellekváltozásárólNovák Katalin családügyiállamtitkárésRyszard
Bogusz lengyel evangélikus püspök
részvételével.
Aszinténmindenkiszámáranyitott
ésregisztrációhoznemkötöttzáróistentiszteleten, július 9-én, szombaton19órakordr. Fabiny Tamás püspök
hirdetigét.Azalkalomelejénpediga
fellépőkórusokbólegyesített,egyedülálló,nemzetköziénekkarKodály Zoltán Budavári Te Deum címűművétadjaelő.AzistentiszteletutánarésztvevőkareformációiévfordulóalkalmábólötszázgyertyátúsztatnakleaDunánaközeliKopaszi-gátnál.
g K.B.

Az istentiszteletek helyszíne: Tüskecsarnok, 1117 Budapest, Magyar
tudósok körútja 7. További információ a http://foldsojatalalkozo.hu/
programok internetes oldalon.
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Több ezren dicsérni
Istent

A hányatott sorsú Csongrád megyei falu alapításának kétszázadik évfordulóját ünnepelte múlt vasárnap a helyi gyülekezet és a településről elszármazott szlovákok küldöttsége. A délelőtti istentisztelet elején CsonkaZsuzsanna helyi lelkész magyarul, id.KutyejPál nyugalmazott lelkipásztor pedig szlovákul köszöntötte az egybegyűlteket, igehirdetéssel GáncsPéter püspök szolgált.
Folytatás a 3. oldalon f

Csikvándigyülekezetinap
Aszomszédosegyházközségekkelközösentartottakgyülekezetitalálkozót
június25-én,szombatonacsikvándi
evangélikusok.Bakonytamásiból,Bakonyszentlászlóról,SikátorbólésZircrőlisérkeztekvendégek,hogyegyütt
töltsékadélutántahelyiekkel.Aprogramistentisztelettelkezdődött,melyen
Szakos Csaba bakonytamási lelkész
prédikáltJn20,19balapján.EzutánBácsi János helyilelkészacsikvándikas-

télypincehelyiségébeinvitáltaajelenlévőket,aholszeretetvendégségkeretébenhallgathattákmegSzemerei János püspökelőadását.ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületlelkészivezetőjeadunántúlimagyarevangélikusságötszázévesmúltjáról,illetveajelenfeladatairólbeszéltazérdeklődő
hallgatóságnak.Ajóhangulatúegyüttlétetagyülekezetekatervekszerintjövőremegismétlik.
g A.M.

Egyetemitanévzáróazuglóitemplomban
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) százhuszonötödik tanévének
záróülését június 17-én, pénteken, a tanévzáró istentiszteletet követően tartották a zuglói evangélikus templomban. Az ünnepi alkalmon közel negyven
végzős hallgató vehette át diplomáját – köztük az Evangélikus Információs
Szolgálat két munkatársa –, valamint jubiláns lelkészeket is köszöntöttek.

„Miértcserélnénkálomraazigét?”–
tette fel az évzáró istentiszteleten a
kérdéstdr. Korányi András. AzEvangélikusHittudományiEgyetemrektorhelyettesetöbbekközöttarrahívta fel a fig yelmet, hogy sokan álmokbanringatjákmagukat.Ateológiai oktatás célja olyan felkészítést
nyújtani a hallgatóknak, hogy élni
tudjanakküldetésükkel.
KorányiAndrásbeszédébenkitért
arra,hogybársokannemhallgatjákaz
igét,azigehirdetőinekmégisazafeladatuk,hogyazörömhírmindenkihez
eljuthasson.„Bennünkvanaremény,
hogyittvanazazálomcsapat,amely
aközeledést,amásoknakvalósegítséget,azébredéstmegfogjahozni”–fo-

galmazott a labdarúgó-Európa-bajnokságrautalvaazegyháztörténészprofesszor.
Dr. Szabó Lajos, azegyetemrektora a minőségi munkára és a hivatás
fontosságárahívtafelaﬁgyelmetazáróülésen. „Közelebb kerülünk egymáséletéhez,egykrisztusiéletútjához?”–hangzottelakérdés.Arektor
ráirányítottaaﬁgyelmet,hogysokan
élnek kétségbeesésben, nélkülözésbenésmagányban,akiknekvalódisegítségetkellnyújtani.Kiemelte,hogy
amostlelkészi,tanárivagygyülekezeti
közösségépítésipályáralépőgenerációnaknehéz,dehivatássalátitatottfeladatalesz.
Folytatás a 2. oldalon f

jóvagy.Hanemazért,mertszeret.Mert
tervébebelesimulszereteteis,amelyet
elsősorbanabbanmutatottmeg,hogy
értedéshelyetted,abűnösemberhelyettadtahalálraegyszülöttFiát,hogy
ajogosítéletetőmagáravegye.Mindenemberért.Akikközténisottvagyok.Ésazértváltoztattervén,mert
ennekalehetőségeisbennevanatervében.Azért,mertnemamagafenségesisteniigazságátakarjamegvalósítani,hanemateüdvösségedet.Azért,
mertkedvetelikajócselekvésébenés
aszeretetkiárasztásában.Mertőaszeretet.
Miért könyörült, amikor Mózes
imádkozottigénkben?Miértkönyörült,amikorteishozzámenekültél?

Életünk számtalan eseménye között
látjukkezemunkájátésszíveszeretetét.Miértleltélbékességetimádságod
közben?MertilyenIstenünkvan.Aki
akkorismellettedáll,vagymunkálkodikérted,amikorlátszólagnemtörténiksemmi.
Igénk szerint abban mutatkozik
meg nekünk Isten dicsősége (ökumenikusfordítás:fensége),hogykönyörüléskegyelmez.Sőtabban,hogy
azbiztos,tapasztalható,átélhetőésmaradandólesz.Eztfejeziki,hogykétszeresenmondja:könyörülök,akinkönyörülök,éskegyelmezek,akinekkegyelmezek. Ez nemcsak azt jelenti,
hogyakármitakaraporszemember,
azÚrtervévelnemlehetszembeszáll-

ni,deaztis,hogyamitteszazÚr,az
kegyelemésirgalom.
AmikorMózesmegkapjaazígéretet,hogyvelelesz,és„hátulról”megláthatja őt, azt is hozzáteszi Isten:
„Íme, van itt hely nálam; állj a kősziklára! És amikor dicsőségem elvonul
előtted, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak…” (2Móz
33,21–22; újonnan revideált Károlifordítás)Téged,engemishívogat.Egy
kedvestestvéremúgytértmeg,hogy
hallottaeztazigétésahívást,amint
Jézuseztmondja:álljmellémakősziklára,énahasadékbanelrejtelek
azAtyaharagjaelől,merténállokaz
ítélet helyére éretted. A kereszten
megmentődleszek.Ésezatestvéregy

A HÓNAP IGÉJE
Az Úr így felelt: Elvonultatom előtted
egész fenségemet, és kimondom előtted
az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. (2Móz33,19)
KiezacsodálatosIsten,akivelitttalálkozikMózesésnépe?KiezacsodálatosIsten,akivelbizonyáramárteis
találkoztál?Akitnemleheteltéríteni
elképzelésénekútjáról,ésakieltéríthetőegyimádsággal,mertszeret.Nem
azért,mertmegérdemled.Nemazért,
mertnagyonbuzgónéshosszanimádkoztál.Nemazért,mertkülönösenis

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

SzeretőmennyeiAtyánk!Teismeredgondolatainkat,éssokjóval
ajándékozolmegbennünketkérésünk nélkül is. Jézus szavának
engedelmeskedveésazőnevében
fordulunkmosthozzád.
Hálátadunkneked,hogyvégtelen szeretetedből gyermekeiddé
tettélminketkeresztségünkben,és
bűnbocsátó irgalmaddal, az élet
csodájávalésazüdvösségígéretéveltettedgazdaggáéletünket.Add,
hogyatemindentmegelőzőkegyelmedvisszhangrataláljonbennünk,éshitteltudjukmegragadni
aszentségbenkapottajándékokat.
Könyörgünkazigehirdetőiért,
hogytisztán,érthetőenésmegragadóerőveltegyenekbizonyságot
akaratodrólésMegváltónkról,JézusKrisztusról.Tetedderedményesséamagvetéstazigehallgatók
szívében is, hogy élő szavad a
hit,areményésaszeretetbőséges
termését hozza meg életükben.
Imádkozunknépünkésmindennépvezetőiért.Vezesdőket,
hogydöntéseikkelateakaratodhozigazodvamunkálhassákarájukbízottakjavát,országukésavilágbékéjét.Tehiúsítsmegminden
életellenes,erőszakos,gonosztervetésszándékot.
Megemlékezünk előtted a teremtettvilágról.Segítsfelismernünk,hogymennyirefelelőtlenül
pazaroljukelértékeitéskincseit.
Adjbölcsbelátást,hogyráébredjünkhibáinkraésmulasztásainkra.Indítsminketarra,hogyatőledkapottküldetésünknekmegfelelőenóvjukésvédjükteremtett
világodat,ésjósáfárokkéntgazdálkodjunk a ránk bízott javakkal.
Eléd visszük beteg, szenvedő
testvéreinket.Enyhítsdtesti-lelkifájdalmukat,gyógyítsdmegőket.Te
légyvigasztalójaaszomorkodóknak,bátorítójaabizonytalankodóknak,menedékeazüldözötteknek,
megtartójaahalállalvívódóknak.
Kös zönjük, Istenünk, hogy
megszólíthatunk téged imádságunkban.Kérünk,maradjvelünk
továbbraisföldiéletünkútján,és
majdvezessbeminketörökországodba, amelyet gyermekeidnek
készítettél Jézus Krisztus, a mi
urunkáltal.Ámen.

életreboldogéshűségeskeresztyén
lett.Teisazvagy?Teisazlehetsz.
Csakveddkomolyan,hogyazÚrra
vanszükséged.Vanhelynála,állja
kősziklára!
Azénekesbizonyságtevőígymondja:„Akiértemmegnyíltál,/Rejtsel,ó,
örökkőszál!/Azavízsadrágavér,/
Melyetontálbűnömér’,/Gyógyírlegyen lelkemnek, / Bűntől s vádtól
mentsenmeg!//Törvényednekeleget
/Bűnösembernemtehet;/Buzgóságomégnebár,/Sfolynakönnyem,mint
azár,/Elégtételtaznemad,/CsakTe
válthatszmegmagad.//Jövök,semmit
nemhozva,/Keresztedbefogózva…”
(ÉnekemazÚr!2,Dicséretek12)
g SZÉll BulCSÚ
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Teológus-lelkész osztatlan szakon oklevelet szerzett HajduchSzmola Patrik, Juhász Dénes, Kárnyáczki Eszter, Kasza Gábor, Koch
Szilvia, Németh Mihály, Pfeifer-Dömök Krisztina, dr. Solt-Száraz Csenge Gitta, Szöllősi István Sándor,
Zahorecz Pál Márk. Teológus MA
osztatlan szakon sikeres záróvizsgájáról igazolást vehet át Németh
Gábor. Alapfokozatú (BA) katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon, nappali tagozaton oklevelet
szerzett Bánszki Bernadett, Keveházi D. Sámuel, Szabó Anna. sikeres
záróvizsgájáról igazolást vehet át
Detre Dóra Réka, Szabó Adrienn
Anita. Alapfokozatú (BA) kántor
szakon, nappali tagozaton oklevelet szerzett Pfeifer-Dömök Krisztina. Hittanár-nevelőtanár mesterszakon oklevelet szerzett Bánﬁ
Andrásné, Berta Tünde, Bozorády
Zsuzsanna, Deák Gabriella, Dobóné
Kiss Ildikó, Füller Tímea, Hanvay
Enikő, Himerné Duló Erika, Koczor
Kinga Dóra, Novotny Linda, Oberling Zsanett, Sefcsikné Dugár Éva,
Sógor Edit. sikeres záróvizsgájáról
igazolást vehet át Soltész-Gáspár
Judit. levelező tagozaton alapfokozatú (BA) katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon oklevelet
szerzett Lóczy Tibor, Szente Áron
Kont. sikeres záróvizsgájáról igazolást vehet át Morvainé Hortobágyi Éva, Kotyinszkiné Gajdos Szilvia.
Teológus mesterszakon, biblikum
szakirányon oklevelet szerzett Béres Ildikó. Teológus mesterszakon,
szociáletika szakirányon oklevelet
szerzett Kinyik Anita, Laborczi Dóra – az evangélikus információs
szolgálat munkatársai –, illetve
Miklyáné Luzsányi Mónika Éva,
Nagy Sándor és Verebics Ilka Nóra.
Az ünnepi ülés keretében az evangélikus Hittudományi egyetem jubiláns lelkészeket is köszöntött.
Az ünnepeltek nevében Kertész
Géza lelkész mondott beszédet.
Arany oklevelet kapott az ötven
éve, 1966-ban végzett Blatniczky János, Kendeh György, Kertész Géza Tibor. Gyémánt oklevelet vehetett át
a hatvan éve, 1956-ban végzett
Havasi Kálmán, Magyar László, Missura Tibor. A Dr. sólyom Jenő Alapítvány díját az alapítvány kuratóriuma A pénz mint teológiai probléma című doktori értekezésének
elismeréséül Szabó B. András evangélikus lelkésznek ítélte.

lelkésszészenteltzeneszerző
„Teológushallgató még ennyit nem kérdezett a Luther-kabátról” – így jellemezte dr.SzabóLajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) rektora a köszöntésében Hajduch-SzmolaPatrikot. A Déli Egyházkerületben
idén elsőként ordinált lelkész hat évig várt arra, hogy végre felölthesse a liturgikus öltözetet. Ez a pillanat június 18-án jött el, amikor a fasori evangélikus templomban GáncsPéter püspök lelkésszé avatta.

Atemplombantömöttsorokvártáka
lelkészszentelést:családtagokésbarátok, valamint a fasori, a csömöri, a
kondorosi,akelenföldi,azújpestiésa
pilisievangélikusgyülekezetképviselőiisrésztvettekazalkalmon.

Gáncs Péter elnök-püspöka61.zsoltárPatrikáltalválasztottrészealapján
hirdetteIstenigéjét.„Akkor állandóan
éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.” (Zsolt61,9)–
hangzott az igevers, amely alapján
GáncsPéterelmondta,hogybárPatrik zenészbőllettlelkész,mégsemkell
választaniaakéthivatásközött.Alelkészimunkátislehetazeneiidőmértékekalapjánpresto, allegro vagyépp
moderato tempóbanvégezni.Apüspök
mégisaztjavasoltaalelkészjelöltnek,
hogyelőszörandante, azazlépésben
haladjon előre. Nem elég azonban
csakazenébenkibontakoznia,hiszen
Patrik az evangélium hirdetésének
szolgálatátvállaltamagára,amelyben
naponkéntújraésújramegerősödve
kellelőrehaladnia.Ezenazútonazelsőállomásapécsievangélikusgyülekezet lesz, ahol Patrik augusztustól
beosztottlelkészkéntfogszolgálni.
AzordinációtGáncsPéterpüspök,
dr. Szabó Lajos, azEvangélikusHittudományi Egyetem rektora és Aradi
György, aBudapest-FasoriEvangélikus
Egyházközséglelkészevégezte.Azeskütételutánajelenlévőlelkészeksze-

mélyesáldássalésaConﬁrma eléneklésévelbocsátottákútraszolgatársukat.
Azúrvacsorailiturgiátimmárfrissen
felavatottlelkészkéntPatrikvégezteJohann Gyula csömörilelkészközreműködésével.
AzünnepiistentiszteletvégénelsőkéntAradiGyörgy,aPatrikotteológiára küldő fasori gyülekezet lelkésze
köszöntötteőtegymásikzsoltárszavaival:„Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.” (Zsolt118,14)Jókívánságaibanmegemlítette,hogybárPatrikkorábbankarmesterkéntisálltafasorioltárelőtt,aztkívánja,hogyelkövetkezendőszolgálatábanakarmesterpálcaIstenkezébenlegyen.AzEHE
képviseletébendr.Szabólajosrektor,
aDéliEgyházkerületnevébenpedig
GáncsPéterpüspökésRadosné Len-

gyel Anna felügyelőköszöntötteafelavatottlelkészt.
Hajduch-SzmolaPatrikacsömörievangélikusgyülekezetbenvégezte hatodéves szolgálatát. Mentora,
JohannGyulaaztkívántaneki,hogy
mindig őrizze meg azt a gyermeki
örömöt,amellyelemberikapcsolataibanrésztvesz.Aköszöntésrészeként
acsömörigyülekezetkórusaisszolgált.VégülpedigPatrikleendőprincipálisa,Ócsai Zoltán, aPécsiEvangélikusEgyházközséglelkészeköszöntötteőtnéhányszóban.Azistentiszteletutánafasorievangélikusgimnáziumbanszeretetvendégséggel,akülönbözőgyülekezetekképviselőinekﬁnomházisüteményeimellettfolytatódottazalkalom.
g KOVÁCS BARBARA

Hajduch-Szmola Patrik vagyok, 1988-ban születtem szegeden. Gyermekkoromat Kondoroson töltöttem, ahol konﬁrmáltam, később orgonáltam is. A békéscsabai konzervatóriumban cselló szakon tanultam, ezzel párhuzamosan zeneszerzői tanulmányokat folytattam szegeden és Budapesten. 2007-től a budapesti Bartók Béla Konzervatórium zeneszerzés szakos (és hárfa mellékszakos)
hallgatója voltam, Kocsár Miklós zeneszerző osztályában végeztem 2010-ben.
Két zeneszerzői est van a hátam mögött: 2009-ben a Művészetek Palotájában
és 2010-ben a Nádor Teremben. A budapest-fasori gyülekezetből indultam a
teológiára. felsőfokú tanulmányaimat az evangélikus Hittudományi egyetem
mellett ösztöndíjjal a Kelet-ﬁnnországi egyetem ﬁlozóﬁai fakultásán végeztem.
2015 óta tartó megbízással vezetem az Mee könnyűzenei munkacsoportját,
a gyülekezeti zenélés elkötelezett híve vagyok. Hatodévemet Csömörön töltöttem. szolgálatomat nagy lelkesedéssel és nyitottsággal kezdem meg a
pécsi gyülekezetben.

OrdinációkOrosházán
Kettős lelkészszentelés színhelye volt június 25-én az orosházi evangélikus
templom: KaszaGábor(képünkönbalra) és SzöllősiIstvánSándormint jó
barátok és immár mint szolgatársak álltak egymás mellett az oltárnál.
Gáncs Péter elnök-püspökprédikációjábanhangsúlyozta,hogyalelkésziszolgálatnaknemszabadmagányosszolgálattáválnia.Alelkészjelöltekszívérehelyezte,hogybátranmerjeneksegítséget
kérniamindenségurától,delelkésztársaiktólis,mikéntaztmentorgyülekezeteikbenismegtapasztalhatták.Kasza Gábor Soltvadkertenélhettemegagyülekezetésazintézményekegyüttmunkálkodását,Szöllősi István Sándor pedigÁrpádföldön,CinkotánésMátyásföldönérzékelhetteapestigyülekezetekmegtartóerejétésazönkormányzatok,civilszervezetek,gyülekezetekjóviszonyát.Gáncs
Péter elmondta, hogy Kasza Gábor
Györkönyben kezdi meg szolgálatát,
SzöllősiIstvánSándorpedigNyíregyházánfogszolgálnifeleségévelegyüttmint
iskolalelkész.
AzordinációtGáncsPéterpüspök,
azEvangélikusHittudományiEgyetem
képviseletében dr. Korányi András
rektorhelyettesésÖrdög Endre orosháziigazgatólelkészvégezte.AzeskütételutánajelenlévőlelkészekszemélyesáldássalésazorosháziVivit énekkarszolgálatávalbocsátottákútraszolgatársaikat.Azúrvacsoraliturgiáját–
immárfrissenfelavatottlelkészként–
GáborésSándorvégezte.

Az istentisztelet végeztével elsőkéntasoltvadkertigyülekezetkórusa
köszöntettealelkészeket,majdÖrdög
Endre hívta fel a ﬁgyelmüket arra,
hogyafamilia Dei, aküldőgyülekezetmindigvisszavárjaőket.AzEvangélikusHittudományiEgyetemképviseletébendr.KorányiAndrás,aDéli
EgyházkerületnevébenpedigGáncs
PéterpüspökésRadosné Lengyel Anna felügyelőköszöntötteafelavatottlelkészeket.Acinkotaigyülekezeténekkarának,illetőlegamentorgyülekezetek lelkészeinek (Homoki Pál, Vető
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„Sokszínűegyüttszolgálás,szolgálatvállalás,aszolgálatrahívásdinamikus
ésegyüttesjelenléteazélőésmegújulóegyházigaziismertetőjele”–fogalmazottarektor.
Szabólajosbeszámoltarról,hogya
tanévbenazoktatásitevékenységmellettazEHE-ntöbbkonferenciátszerveztek,könyveketadtakki,valamintelindítottákazevangélikusszabadegyetemet.utóbbirólKorányiAndráselmondta,hogynagyonnagyérdeklődés
övezteazelsőfélévet.Ahetirendszerességű, mindenki számára nyitott
előadásokat kínáló sorozatot ősszel
megújulttematikávalfolytatják.
Azünnepiülésendr. Csepregi Zoltán, azegyetemprofesszoraaDr.SólyomJenőAlapítványjelentésétismertette.
AtanévzáróistentiszteletenazEHE
énekkaraműködöttközreWulfné dr.
Kinczler Zsuzsannának, azegyházzeneitanszékadjunktusánakvezényletével;orgonánjátszottdr. Finta Gergely
docens,atanszékvezetője.AzünnepiülésenfellépettaKözel zenekar.
g GAlAMBOS ÁDÁM

K i s s TA M Á s f e lv é T e l e

EHE-tanévzáró

2016. július 3. l KRÓNIK A

István) köszöntéseutánafrissenfelavatottpásztorokköszöntöttékcsaládtagjaikatésbarátaikat.
AzistentiszteletutánaSzékácsJózsefevangélikusgimnáziumbansze-

Kasza Gábor orosházi származású teológus vagyok. Orosháza számomra mindig is fontos volt, mivel a helyi evangélikus általános iskolába, gimnáziumba jártam, és a gyülekezeti kötődésem is onnan gyökerezik. Az orosházi gyülekezetben szolgáló lelkészek, hitoktatók és tanárok nagy
hatást tettek rám. A különböző gyülekezeti alkalmakról és
táborokról számos örömteli emlékem van. Az evangélikus
identitásom kialakításában az orosházi evangélikus gyülekezet rendkívül sokat segített. Hatodéves gyakorlatomat
a soltvadkerti gyülekezetben töltöttem; itt élményekkel gazdagodtam, és jó néhány barátot szereztem. sokat tanultam
és fejlődtem ebben a gyülekezetben. Úgy gondolom, ez
nagyban hozzá fog segíteni az elkövetkezendő lelkészi szolgálatom ellátásához. Nagyon várom már az aktív lelkészi
szolgálatot, mind a ﬁatalok, mind az idősebbek között.

Szöllősi István Sándornak hívnak. Orosházán születtem
és nőttem fel. Óvodától a gimnáziumig az evangélikus oktatási intézmény padjait koptattam. A gyülekezetemmel,
illetve a lelkészeimmel mindig is élő kapcsolatom volt, de
az elhívás csak a gimnázium utolsó évében érett bennem
elhivatottsággá. 2009-ben kezdtem meg teológiai tanulmányaimat. A teológia első évében ismerkedtem meg Kárnyáczki Eszterrel, akivel a 2014/15-ös tanévet a németországi Neuendettelsauban töltöttük teológiai ösztöndíjon. Az
ösztöndíjas évem alatt az interkulturális teológia, illetve
a gyakorlati teológia területein végeztem tanulmányokat.
Hatodéves gyakorlatomat Cinkotán töltöttem, mentorom
Vető István lelkész úr volt. Párommal, eszterrel 2016 nyarán kötöttünk házasságot. eszterrel együtt, egymás mellett szolgálva tervezzük közös jövőnket.

Protestánsetikaikézikönyvkészül
A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója alkalmából protestáns etikai kézikönyvet jelentet meg a Luther és a Kálvin kiadó 2017-ben. A hiánypótló mű szerzői evangélikus és református teológiai tanárok – jelentették be a
Debreceni Református Kollégiumban szerzői konzultáció keretében tartott
sajtótájékoztatón.
Hafenscher Károly, azEmberiErőforrásokMinisztériumánakminiszteribiztosa,akézikönyvmegjelentetéséttámogatóReformációEmlékbizottságvezetőjekiemelte:azötszázévelutherkilencvenötvitatételévelelindultmegújulásifolyamatnemazegyetlen,demindenképpen a legjelentősebb Európa

szellemtörténetébenésakereszténység
kétezerévestörténetében.Ezamegújulásiigényvégigkísérteazelmúltötszáz
évet,amelyremegfelelőenkellemlékezni,ésakövetkezőötszázévetennekﬁgyelembevételévelkelltervezni.Fazakas
Sándor egyetemi tanár, projektvezető
hozzátette:azújkézikönyv„interdisz-

retetvendégséggel,akülönbözőgyülekezetek képviselőinek ﬁnom házi
süteményeiéskiválóminőségűborai
mellettfolytatódottazünnepialkalom.
g KÁRNyÁCZKI ESZTER

ciplinárisanközelítveigyeksziketikailagreﬂektálniarraakeresztyénségetvégigkísérőkérdésre,hogymitcselekedjünk”.Akézikönyvakeresztyénemberekdöntéseitigyeksziksegíteniolyanelvek, normák tisztázásával, amelyek a
Biblia,aﬁlozóﬁaterénrendelkezésreállnak–magyarázta.Aprofesszoraprojektcéljaiközöttemlítetteareformátoriegyházaketikaitanításánakmegfogalmazásáta21.századeurópaiésmagyar
társadalmirealitásainakﬁgyelembevételével,aprotestánsetikatárgyköreinek
éstémáinakbemutatását,azönállóer-

kölcsi véleményformálás lehetőségénekakialakítását,valamintapárbeszéd
segítésétetikaitémákbanatársadalmi
ésatudományosközéletben.
Aprotestánsetikaikézikönyvetközösenmegjelentetőkétkiadó,alutherés
aKálvinigazgatója,Kendeh K. Péter és
Galsi Árpád elmondta:nemcsaklelkészekésszakteológusok,hanemaprotestánsegyházaketikaitanításairántérdeklődőkszámáraiskészülakönyv,amely
szándékaik szerint használható lesz a
képzésbenésatovábbképzésbenis.
Azetikaikézikönyvvárhatóan2017
első felében jelenik meg több ezer
példányban.
Forrás: MTI
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Pitvaros200
detőmégisareményrőlbeszélt,hiszen
aközösség,bárkicsi,él,ésélniakar.Ezt
aszépszámúhittanosésafrissenfelújítottgyülekezetiházispéldázza.
Apüspökhangsúlyozta,hogyazegyházküldetésehidakatépíteniakkoris,
amikorakörnyezetünkbencsakromboljákőket.Erreahídépítésreleszalkalom
azötödikszlovákevangélikusegyházinapokrendezvényeBékéscsabán,amelyre
mintegy kétezer szlovák evangélikust
várnakhazánkbólésakörnyezőországokból,valamint„Aföldsója”találkozó
Budapesten,amelyegészKözép-Európa
evangélikusságátszólítjameg.
Apitvarosiünnepreegybegyűlteket
köszöntötte Igor Furdík békéscsabai
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PrédikációjábanaDéliEgyházkerület
lelkészivezetőjeacsodálatoshalfogás
történetén keresztül állította a reménységapostolát,Pétertpéldakéntaz
egybegyűltekelé.
Afaluszlovákevangélikusainakdöntőtöbbségétaz1947-eslakosságcseresoránCsehszlovákiábatelepítették,helyükremagyarkatolikusokatköltöztettek,így
azegykormintegykétezerlelketszámlálóevangélikusgyülekezetlélekszáma
azeredetinekmintegytízszázalékára
zsugorodott, és az utóbbi évtizedekbenisfolytatódottacsökkenés:agyülekezetnekmamindösszemintegyharmincegyházfenntartójavan.Azigehir-

szlovákfőkonzul.Mintmondta,bárnem
értetteamagyarnyelvenhangzottprédikációt,márid. Kutyej Pál fordításaelőtt
issejtette,mirőlvoltszó.Vagyisnemaz
számít, hogy milyen nyelven, hanem
hogymirőlbeszélünk!
Radosné Lengyel Anna évekótaapitvarosigyülekezetegyházfenntartótagjaéspresbitere.Felügyelőilátogatásaisorán érlelődött meg benne a döntés,
hogyegyházfenntartóijárulékávalneegy
jómódúbudaigyülekezetet,hanemanehézsorsúpitvarosievangélikusokattámogassa.Adéliegyházkerületifelügyelőazünnepiistentiszteletenígypitvarosikéntköszönthetteavendégeket,arra
biztatva őket, hogy alakítsanak ki élő
kapcsolatotahelyiésazelszármazott
evangélikusok között, hiszen ahogy
SzlovákiábanisszülőföldjükkéntemlékezneksokanPitvarosra,azitthonmaradottaksemfelejtikelatávolbaszakadt
földijeiket.
Hat–Pitvarosrólkitelepítettszlovákoknakisotthontadó–gyülekezetüdvözletéthoztaAndrea Lukačovská diószegi(Sládkovičovo)lelkésznő.Aköszöntéseksorátazevangélikusgyülekezetfelügyelője,Dénes Erzsébet ésalutheránusközösséggeljóökumenikuskapcsolatokatápolóKasuba Róbert római
katolikusplébánoszárta,akigyülekezeténektagjaivalérkezettazegészfaluszámárafontosalkalomra.
g KISS TAMÁS

Őszinemzetközivezetőikonferencia
Harmadik alkalommal rendezik meg Budapesten október 7-én és 8-án a Global Leadership Summit (GLS) nemzetközi vezetői csúcskonferenciát. A kétnapos esemény védnökségét a Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz és
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa látja el.
AtalálkozóhelyszínéülaMOMKulturálisKözpontszolgál,aholnyolckülföldiszakember–többekközöttamerikailelkészek,sikerkönyvszerzőkés
üzletemberek–előadásaihangzanak
majdel.AzideialkalommagyarelőadójaLénárt Viktor, aPiliscsabaiEvangélikusEgyházközségbeosztottlelkésze,aGrowCsoportvezérigazgatója.
Ezafelekezetközieseménysegítségetnyújtahhoz,hogyarésztvevőkjobb

vezetőkkéváljanak,ésmagukévátehessenekegysokkalnagyobbvíziót,amelyértIstenvezetésrehívtaőket.Aszervezőkfőcélja,hogyavezetőikészségfejlesztésrévénsegítsékagyülekezetek
növekedését.
Azeddigitapasztalatokszerintezekenazösszejövetelekenrengeteglehetőségállazérdeklődőkrendelkezésére,
hogyasajátképességeiketésazáltaluk
vezetettekéttovábbfejlesszék.AGlSbi-

zonyítottanhasznoseszközarésztvevőkszámára,akikarrólszámoltakbe,
hogyakonferenciánakköszönhetően
gyülekezetük,szervezetük,missziójuk
sokkalhatékonyabbanműködik.
AChicagomelletti,Bill Hybels lelkészáltalvezetettWillowCreekGyülekezetből élőben közvetítik az eseménytÉszak-Amerika-szerte375helyszínre.Atovábbiakbanavilágszámos
pontjánmegrendezikaGlS-találkozókat,ahogyhazánkbanis2014óta.
A konferenciára kedvezményes
egyéniéscsoportosjegyekjúlius8-ig
vásárolhatókazeseményhonlapján,a
www.glshungary.hu-n.

Istentisztelet-közvetítés a Duna Televízióban

Bemutatkozik„Aföldsója”
közép-európaikereszténytalálkozó
legutoljára Afrikából, Tanzániából
hallottuk,hogytöbbezresgyülekezet
előtt prédikált az egyik evangélikus
püspök,éskereszteltegyszerrevagy
nyolcvan gyermeket. Ha az utóbbi
ténynemis,atöbbezresgyülekezetijelenléthamarosanMagyarországonis
valóra válik, hiszen több mint háromezrenjelentkeztek„Aföldsója”közép-európai keresztény találkozóra,
amelynekjúlius7-inyitóistentiszteletétfelvételrőlközvetítiazMTVAvallásiszerkesztősége.
Aközép-európaikereszténytalálkozóﬁatal„gyülekezet”.1991-benalakult
megakelet-németországiGörlitzben.
Akezdetbenháromnyelvűközösség
mintegyháromszázfővelindult,ésfolyamatosannövekedett.Igaz,közösistentiszteletrecsakhároméventekerült
sor, mindig a következő találkozókon.Ezeketazistentiszteletekettöbb
minttízévigmindigGörlitzbenünnepelték. A gyülekezet sokáig német,
csehéslengyelajkúmaradt.
2005-benazonbanacsehtestvérek
(szószerintaCsehTestvérekEvangélikusEgyháza)Prágábavittékatalálkozót.Ittvettrésztelőszörazösszejövetelenésaközösistentiszteletentöbb
szomszédosországevangélikusésreformátusegyháza,ígyaMagyarorszá-

giEvangélikusEgyházbusznyiküldöttsége is. A gyülekezet évről évre nagyobblett,PrágautánPozsonykövetkezett,majdDrezda,WrocławésvégülazidénBudapest.
Agyülekezetmégnemépítetttemplomot,mindigmásutttartjaalkalmait.
Holazegyikfővárosfőterén,mintPozsonyban,vagyazElbapartján,mint
Drezdában,esetlegegy-egysportcsarnokban, ahogy Budapesten is. Nem
beszélhetünkvalóditörténelmimúltról,
dearróligen,hogyansikerültazévtizedesszétszakítottság,aháborúskonﬂiktusokmiattegymássalszembefordult
népeketmegbékíteni,majdazéveksorán barátivá tenni az egyházak és az
Evangélikus istentisztelet
a Duna Televízióban
Július 17-én, a
szentháromság
ünnepe utáni 8.
vasárnapon 11
órától istentiszteletet közvetít
felvételről a Duna Televízió a budapesti Tüskecsarnokból. igét hirdet Gáncs Péter
elnök-püspök.

egyesemberekviszonyát.Sokatjelent,
hogyazegyházvezetőkmindenalkalommalközösfórumonlépnekfel,ésaz
egyházésakoraktuáliskihívásairól,a
sikerekrőlésaproblémákrólbeszélnek.
Ezabudapestitalálkozónisígylesz.
Azúrvacsorásnyitóistentiszteleten
Gáncs Péter evangélikuselnök-püspök
hirdetimajdazigéta„ti vagytok a föld
sója” (Mt5,13)textusalapjánmagyarul,amiazértfontos,mertatalálkozóésezzelegyüttazistentiszteletis
többnyelvűlesz.AnyitóistentiszteletenmagyarulhangzikfelmajdIsten
igéje, és mivel a liturgiában számos
másországbeliszervezőisrésztvesz,
azimádságok,abibliaiigékésazénekek többek között németül, csehül,
szlovákul,lengyelülszólalnakmeg.
Szeretettel várunk mindenkit, aki
szeretnejelenlenniezenazalkalmon
július7-éneste19órakorabudapesti
Tüskecsarnokban.Abelépésingyenes,
azistentiszteletetkövetőenpedigakivetítőkönmegtekinthetőalabdarúgóEurópa-bajnokságelődöntője.
Istenáldjamegelőkészületeinketitthonéskülföldönegyaránt!
g CSElOVSZKyNÉ DR.TARR KlÁRA,
az MEE Országos Irodája
Ökumenikus és Külügyi
Osztályának vezetője

Inmemoriam
SchultzJenő(1917–2016)

Evangélikus egyházunk legidősebb
lelkipásztorától,Schultz Jenőtől búcsúztunk június 18-án, szombaton délután a vanyarci evangélikus templomban,ott,aholnegyvenegyévenát
hirdetteIstenigéjétaszeretettlelkipásztor.
SchultzJenő1917.december2-án,
ádventelsővasárnapjánszületettDunaegyházán papi családban, Schultz
Aladár lelkészésBakay Mária gyermekeként.AfelvidékiOcsovánkonﬁrmált,aholanyainagyapja,Bakay Péter lelkész-esperesvolt.Afasorievangélikus gimnáziumban érettségizett
1936-ban.Papicsaládsarjakéntmaga
iselhívástkapottalelkésziszolgálatra,ezértazérettségitkövetőenSopronbanmegkezdteteológiaitanulmányait.Édesapjánakgyülekezetében,Bánkonprédikáltelőször,1936karácsonyánakmásodiknapján.Alelkésziszolgálatot1940-benkezdtemeg.Kétéven
átvoltKovács Sándor püspöktitkára.
A püspök halála után segédlelkész
volt, először léván, majd Tordason.
1943.január6-tólKalavszky Kálmán tatabányailelkészsegédlelkészelett.Itt
ismerte meg, majd jegyezte el 1944
szeptemberébenKalavszky Theát, akit
1945februárjábanfeleségülvett.Ezév
őszétőlkétévenátahadifogságbanlévőHarmati Béla lelkészthelyettesítetteŐsagárdon.
Harmincévesen,1947ádventjénekelsővasárnapjánkezdtemegszolgálatát
aNógrádmegyeiVanyarcon.Istenháromleánygyermekkelajándékoztameg
alelkészcsaládot.Példáscsaládiéletet
éltek,gyermekeiketinneniskoláztatták.
SchultzJenőnegyvenegyévenát,egé-

szen1988őszéig,nyugdíjbavonulásáigittvégezteszolgálatát.Ezzelamindenkori vanyarci lelkészek szolgálati
idejéttekintveiscsúcstartólett.
Atöbbmintnégyévtizedalattigen
szoroskapcsolatalakultkiagyülekezetés lelkészeközött,„egymásrataláltak”,ésazadotttörténelmikorkülönféle nehézségei és próbái között is
mindvégigmegmaradtabékességesés
szeretetteljesviszony.Apozitívlelkészipéldamutatásmeghatározóvolta
szinte teljesen evangélikus faluban.
Csak néh ány adat a negyv ene gy
esztendőből:SchultzJenőtisztelendő
úrmegkereszteltVanyarconezerhúsz
gyermeket, s eltemetett hatszázhuszonhatgyülekezetitagot.Évesátlagbanteháthuszonötkeresztelőnéstizenöttemetésenszolgálhatott.létszámábanisgyarapodottagyülekezetés
atelepülés.
SchultzJenőegyházzeneitevékenységeisjelentősvolt,énekkartalapított,
felesége,Theanénipedigévtizedekig
ültazorgonapadnál.Emellettaszemélyeslelkigondozás,alátogatásisrendkívülfontosvoltszámára.Agyülekezetszeretteszelídésbölcspásztorát,aki
tudotthallgatni,meghallgatni,azután
Istenremutatni.
Negyvennyolcéviaktívlelkésziszolgálat után hetvenegy évesen vonult
nyugdíjba. Budafokon, családi körbentöltötteezeketazéveket.Felesége
2007.június28-ánhunytel.Őmaga
testierejébengyengülve,delelki-szellemifrissességétmindvégigmegőrizve május 21-én aludt el csendben.
AgyászjelentésenPálRómaiakhoz írt
levelének gyönyörű himnusza jelent
megacsaládhitvallásaként:„Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak,
sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat
el minket az Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.” (Róm8,38–39)
Nagyszámú gyülekezet, családtagok, rokonság és volt szolgatársak
vettékkörüláldó-elbocsátóigévelaporaiban még egyszer gyülekezetébe
visszatértidőslelkipásztort.Temetéseegyhéttelkésőbb,június25-énvolt
Budafokon,családikörben.
g SZABó ANDRÁS

HIrDETéSEK

Ünnepi istentisztelet Szécsényben. A város evangélikus gyülekezete
tisztelettel invitálja önt és kedves barátait ünnepi istentiszteletére, amelyet
az önállóvá válásuk utáni első felügyelőjük, Pulszky Ágost politikus, jogász,
szociológus születésének 170., valamint templomuk szentelésének 117. évfordulója alkalmából július 3-án, vasárnap 16 órakor tartanak.
Meghívó templom-újraszentelésre. „Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” (ef 2,20–22) szeretettel meghívjuk a lucfalvai evangélikus egyházközség felújított templomának újraszentelésére.
Az ünnepi istentisztelet július 3-án, vasárnap 10.30-kor kezdődik templomunkban. A szentelés szolgálatát dr. Fabiny Tamás, az északi evangélikus egyházkerület püspöke végzi.
Jelentkezés parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület Püspöki Hivatala értesíti a hatéves képzésben részesült, 2014 októbere előtt ordinált beosztott lelkészeket, hogy az október
3-ára tervezett parókusi alkalmassági vizsgálatra július 8-ig kell írásban jelentkezni a püspöki hivatalban (postacím: 9001 Győr, Pf. 1639; e-mail: nyugati.kerulet@lutheran.hu). A püspöki hivatal a jelentkezések beérkezését követően küldi ki az írásbeli feladatok és a szóbeli tételek anyagát.

G YÁ SZ JE LE N TÉ S
Megrendüléssel,deIstenakaratátelfogadvatudatjuk,hogyNagybocskai
Vilmosné született Ulbrich Lívia életének92.évébenrövidszenvedésután
június16-ánelhunyt.Anagyatádievangélikustemplombantörténtbúcsúztatásautánhamvaitjúnius27-énhelyeztükférjesírjába.Jézusmondja:„…aki
hisz énbennem, ha meghal is, él…” (Jn11,25)
A gyászoló család
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Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap – Róm 6,3–11

Életrekeresztelve!
A VASÁRNAP IGÉJE
A Szentháromság ünnepe utáni 6.,
gyümölcstermővasárnaponIstennek
egyismert,mégisújramegújrafelfedezésre váró ajándéka kerül elénk:
akeresztség.Engemmindigmeghökkent,amikorazigekérdez:„Vagy nem
tudjátok…?”
Mit tudunk? Vasárnaprólvasárnapra
keresztelünkgyermekeket,sokszornem
isegyet.Szépünnep.Együttacsaládés
agyülekezet.Ének,misszióiparancs,igehirdetés,ismeretlenésismerősenhangzónevek,gyermeksírás.Hálaadás,köszönetIstennekazújéletért,hitteltelivágyakozásafolytatásra.Drágalehetőség,
személyreszabottan.
Néhányheteegyédesanyafelhívott
telefonon,ésaztameglepőkérdésttettefel,hogyérdemes-emegkeresztelniagyermekét,megéri-e.„Alegjobb
befektetés!”–válaszoltamalegkomolyabbhangomon.Ígygondoloméshiszem!
Ma semmi sem biztosabb annál,
mintharábízzukmagunkatIstenvégtelen,mindentmegelőzőszeretetére,
ésgyermekeinketishozzávisszük.Ez
afelszín,detudjuk-e,mondjuk-e,éljük-eazt,amiamélybenvan?Amiért
lekellmerülnünk.Akeresztségcsak
akkorteremhetimegéletet,közösségetésüdvösségetadógyümölcsét,ha
felismerjükamélységét,ésafelkészítéskor beszélünk róla. A bűnről, a
halálról, az életről, az üdvösségről.
Hogyértelmetnyerjenalegnagyobb
titok,amelyetIstenadniakarminden
megkereszteltgyermeknek.
„Megbocsáttattak a te bűneid!” –
hangzikegykicsinygyermekfelett.Ez

nemünneprontás,ezabűnkezelése.
Életéshalálmezsgyéjénállunk,úgy,
mint a búcsúzáskor, amikor valaki
hazamegyközülünk.Ezzelkezdődik
minden.Akapcsolatlétrejön,helyreáll Isten akaratából és kegyelméből.
Gyermekkori emlékem, amikor a
viszketőszúnyogcsípésemrenagyanyám
a körmével erősen keresztet rajzolt.
Mostfáj,deelmúlikaviszketés–vigasztalt, és így lett. Pál bonyolultabban
mondjaelnekünkagyermekszámára
olyanegyszerűenelfogadhatót:Istenszereteteéletformálóerővilágunkban.Ennekazerőnekútja,célja,tartalmavan
ajövőfelé.
Mit látunk? Mit hiszünk? Nemcsak
gyermekeketkeresztelünk,hanemfelnőtteketis.Előttebeszélgetünk,őkvívódásokközepetteízlelgetikagyümölcsöt.Akarom-e?Vállalom-e?Azemberioldalátlátják,minthamidöntenénk.
Amásikoldalmégismindigottvan,rejtetten,láthatatlanul,ránkbízottan.
Egynagyobbacskagyermekakeresztelésutánmegkérdezte:ennyivolt
az egész? „Tudod, most még csak
ennyilátszikbelőle–feleltem.–Majd
később…”Nemspórolhatómegazút.
Pálránkbíztaatitkot:megkellhalnunkJézussal,hogyfeltámadhassunk
vele,újéletre,önmagunkért,szeretteinkért, a reánk bízottakért. A „vagy
nem tudjátok?” kérdéstkövethetnéa
„vagy nem is akarjátok?” kérdés is.
Egyedüliválaszahit.„Aki hisz, és megkeresztelkedik…” (Mk16,16)
Hogyan és kinek élünk? Akeresztség
azéletlehetőségétadja,azüdvösségre
tár kaput. Kapcsolat jön létre Isten
akaratából,azemberjódöntése,szándékaszerint.Atemplomajtajánkilép-

vevan-ehatása,van-ekövetkezménye
azéletmindennapjaira?Egymásiknagyobbacska,frissenkereszteltgyermek
mosolyogtató,denagyonőszinteésbizakodókérdésevolt:látszikrajtam?
„Meg vagyok keresztelve.” luther
híresmondataolyanbiztospontjaegész
életünknek,amelyrőlsohanemfeledkezhetünkel,amelyhezmindigvisszamehetünk. Nem csupán az alkalom
fontos,hanemaKrisztussalvalóközösség is. Vele élni, járni, kapcsolatban
lenni,akeresztségbenkapottígéretére
hagyatkozni.
Nemnekünkkellkitalálniakövetkezőlépést,hanemaSzentlélekvezetése
alattélhetjükbizonyságtevőéletünket.
Követhetjük a keresztségben velünk
szövetségetkötőurunkat,átlépvemindenemberilehetőségen.Haátléptünk
ahalálbólazéletre,újjászülettünk.Új
életben járhatunk. látszik-e rajtunk?
„Vagy nem tudjátok…?” –kérdezett
amaiigénk.Választvár,döntéseléállít,hiszenIstenmindentmegtettértünk.
Meghaltamibűneinkmiatt,legyőztea
halált,hogylegyenesélyünkveleélni.
Ezt a drága örömhírt osszuk meg
mindenkivel!Mindenkeresztelőerősítsenmegbennünketebbenacsodálatos
ajándékban.
g KIS JÁNOS
Imádkozzunk! Urunk! Felemeled tekintetünket ezen a vasárnapon. Ellenfényben nézünk rád, hogy jól láthassuk életünket. Olyan jó tudni, hogy gyermekeid lehetünk. Akaratodból és azok szeretetéből, akik döntöttek keresztségünkről.
Adj hitet, hogy napról napra élni tudjunk
ajándékaidból, és továbbadhassuk őket
a ránk bízottaknak. Kérünk, így légy velünk életben, halálban, kegyelmed meglátásában! Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Így szól az Úr, a te teremtőd […]: Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs43,1)

„Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef2,19)

Szentháromságünnepeutána6.hétenazÚtmutató reggeliés
hetiigéiáltalIstenakeresztségajándékávalmegtérésrehív,s
eszentségbenbűnbocsátószereteténekzálogátadja.Miértteszieztnépénekszabadítóura?(AválasztlásdÉzs43,4.)„Krisztusszeretiazegyházat,ésönmagátadtaérte,hogymegszentelje,ésmegtisztítsaakeresztséggelazigeáltal.”(Ef5,25.26;lK)
Istennévenszólítjaéssötétségbőlvilágosságrahívjagyermekeit.„JézusKrisztusavilágvilágossága,nálavanörökkéazélet
forrása.”(GylK699)Jézusutolsóparancsamindenkorikövetőinekszól:„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket…” (Mt28,19–20)Pálkérdez,sfelel
is:„Vagy nem tudjátok, hogy mi […] Krisztus […] halálába kereszteltettünk? […] A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy […] új életben járjunk.” (Róm6,3–4)Luther
tanítja:„Krisztusakeresztségbemindenidőrebelevegyítette
ártatlan,pirosvérét.Mertaszentkeresztségetisugyanazavér
szereztemegnekünk,amelyértünkkiomlottésbűneinkértmegﬁzetett.”Istenátvittenépétakettéváltvizűtengeren:„Izráel
ﬁai szárazon mentek be a tenger közepébe, a víz pedig falként
állt mellettük jobbról és balról.” (2Móz14,22;lásd1Kor10,1.2)
Azelsőgyülekezetéleteháromezerkeresztelővelkezdődöttpünkösdkor,Péterszavára:„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg
mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt…” (ApCsel2,38–39)FilippibenPáleztmondta
abörtönőrnek:„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz […]. Ő pedig […]azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt.”
(ApCsel16,31.33)Jézusﬁgyelmeztetimindenkoritanítványait:„…ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt18,3)AgyülekezetKrisztusteste,smiegyenkéntannaktagjaivagyunk.
„Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk […], és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” (1Kor
12,13)AmegdicsőültKrisztusnemcsakaszárdiszigyülekezetneküzeni:„…térj meg! […] Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt…” (Jel3,3.5)Nefeledjük:
Istenszeretetévelátölelt,keresztnevünkönszólított,svelünk
kívánjatölteniazörökkévalóságot!„Megvagyokkeresztelve!”
Eténynemcsakreformátorunkaterősítettehitharcában,mert:
„Bártestiszemcsakvizetlát/Edrágakeresztségben,/HitáltalKrisztusváltságát/Elnyerjükeszentségben.”(EÉ295,3)

Szentháromságünnepeutána7.hétenazÚtmutató reggeliés
hetiigéibenIstenahitajándékávalörökéletrehívjagyermekeit(lásdRóm6,23).„Ízleljétekmegéslássátok,hogyjóazÚr:
boldogazazember,akibennebízik.”(Zsolt34,9;lK)„ÖrvendezzetekazIstennekvigasságnakszavával!”(GylK708)Jézus
asarokköveIstenhajlékának,sházanépétsajátkezűlegvendégelimeg.Ámőnemkenyérkirály!„Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott
a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jóllaktak, így szólt
tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot…” (Jn6,11–12)Az
elsőgyülekezettagjai„kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
Mindennap […] házanként megtörték a kenyeret, örömmel és
tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték Istent…” (ApCsel
2,42.46.47)Jézusminketistanít,skijelentiönmagát:„…aki hisz,
annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. […] Én vagyok
az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké…” (Jn6,47.48.51)Máighangzik
ahívás:„…minden készen van, jöjjetek a menyegzőre!” KrisztusamagatestébenegyesítiIstenújnépét,sáltalavanszabad
utunkakirályimenyegzőre.Deminelegyünkméltatlannávált
meghívottak!„Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a
választottak.” (Mt22,4.14)KornéliuszházábanPéterbeszélni
kezdett:„Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. […] Ő a mindenség Ura!” (ApCsel10,34–36)
Azúrvacsorábanvalórészesedéskettősközösségethozlétre:
Jézussalsagyülekezettagjaival.„Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből
részesedünk.” (1Kor10,17)HalálaelőttJézusazutolsópáskavacsoránsazelsőúrvacsoránvettrészttanítványaival.„Vágyva
vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a
páskavacsorát. […] És vette a kenyeret […]: Ez az én testem […]!
Hasonlóképpen vette a poharat is […]: E pohár az új szövetség
az én vérem által…” (lk22,15.19.20)Luther tanítja:„Aholazt
látod,hogyaszentségekethelyesenszolgáltatjákki,biztosan
tudhatod,hogyIstennépeottvan.Hahitedjólgyakorlodserősíted,meglásd,milyenboldog,gazdagmenyegzőilakomátkészítoltáránálIstened!”„Boldogok, akik hivatalosak a Bárány
menyegzőjének vacsorájára!” „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány menyegzője…” (Jel19,9.7)„Örülj
szívem,/Vigadjlelkem,/[…]VacsoráhozmégyJézushoz,/
g GARAI ANDRÁS
Hivatalosvagyteitt.”(EÉ309,1)

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (július 3.)
Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Róm13,12(Jóel2,11c–12;Mt28,16–20;Róm
6,3–8[9–11];Zsolt135)Asötétbenkönnyebbolyasmittenni,amitszégyellünk,ami
titkos,amirejtegetnivaló.Amigonosz,amiembertársunkellen,annakkáráravaló.Amivállalhatatlan.Amibűn.Perszemanapságmársokanmindenféleszégyenérzetésbujkálniakarásnélkülanapvilágánálismegcselekszenekgyalázatosdolgokat,nemszükségesajólelrejtősötét.Pálapostolnyilvánarraakarrámutatni,hogy
sevilágosban,sesötétbennefogalmazódjékmegbennünkfondorlatosság.Szűnjékbennünkasötét,ésJézusvilágosságatöltsönbeminket.
Hétfő (július 4.)
Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Zsolt104,33
(Ef5,19;2Móz14,15–22;2Móz18,1–27)Dráganagymamámjuteszembe,akiénekeltazÚrnak,amígélt.Mindigénekelt,néhanótákatis,magyarnótákat,delegtöbbszörazénekeskönyvből.Azzalaltatott,azzalvégezteamunkáját,dicséretrejárt
akezébenafakanálésakapa.Aztmesélte,életesoránolyansokszenvedés,fájdalomérte,hogyaztmásképpnemistudtavolnaelviselni,csakdicsérőénekeketénekelve.Egyidőutánmárnemaszenvedésreemlékezett,hanemmegerősödöttszívveltudtavalóbanhálávalénekelni,hogy„Jézus,boldogságom…”legyenamiajkunkonisdicséretként,hálakéntazének,amígvagyunk,amíglehet.Hogyodaát
folytathassukamegkezdetténeket.
Kedd (július 5.)
Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!
Zsolt119,73(1Kor1,4–5;ApCsel2,32–40;2Móz19,1–25)Sokszoraztgondoljuk,elég
érezni,hitáltalszintekönnyedénbelehelyezkedniabba,miisIstenkérése,parancsaazemberszámára.Perszeahitünksokolyandolgotmegláttatvelünk,amelyeketkorábbanmásképpészleltünk,érzékeltünk,ésezáltalhatalmasváltozásokállnakbeazéletünkben.Denefeledjükelazt,amitmaazsoltárosfogalmazmeg:kérjükszüntelenülIstent,hogyadöntéshelyzetekben,életünkútvesztőibenlegyenvilágoslátásunk.Haddtudjukmeglátni,miajó,ésmiarossz;ésnecsakmeglátni
vagykimondanitudjukajót,hanemválasztani.
Szerda (július 6.)
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férﬁak, legyetek erősek! 1Kor16,13(Zof
3,15b;ApCsel16,23–34;2Móz20,1–21)Anapokbanlakásfelújításkezdődöttnálunk.
Rengetegetdobozoltam,pakoltam,cipeltemasokholmitegyemelettelfeljebb.Hamarelfogyottazerőm.leginkábbazért,mertnincsolyansok.Nemvéletlen,hogy
azapostolférﬁerőrőlbeszél,hiszaharmadiknaponmárakönnyebbdobozokfelemeléséhezisaférjemethívtamsegítségül.legyünkmindenkorolyanerősekahitben,minttestierőbenaférﬁak!Vigyázzunk,mindnők,mindférﬁak,mertezafajtaerőkönnyenszalad,könnyenfogy,ésellankadunk,elesünk.Kérjüknaponként
azurat,hogysegítsenmegállniahitküzdelmében.
Csütörtök (július 7.)
Ne mondd, hogy ﬁatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak
parancsolok! Jer1,7(ApCsel18,9–10;Mt18,1–6;2Móz24,1–18)IstenmegbíztaJeremiástvalamivel,nemisakármivel,ésaprófétahúzódozottafeladattól,ﬁatalságára
hivatkozva.Miissokszortalálunkvalamikifogást.Fiatalvagyok,öregvagyok,alkalmatlanvagyok,gyengevagyok,elfoglaltvagyok.AmikorIstenmegszólít,hívvagy
éppenküld,bizonykönnyenmeghátrálunk:majdmás…ÁmIstennemvéletlenül
hívésszólítéppenminket.Célja,tervevanazéletünkkel,ésbizonyfeladatotisszeretneránkbízni.Hallgassukmeg,éslegyünkengedelmesszívűtanítványok.
Péntek (július 8.)
Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. Zsid1,1–2(Zsolt50,1;1Kor12,12–18;
2Móz25,1–22)JézusKrisztusföldiélete,halálaésfeltámadásaótabenne,rajtakeresztülismerhetőmeg,ragadhatómegszámunkraIsten.Mindegy,hogyszázvagy
kétezerévteltelazóta,Istenidőszámításamásképpműködik.Alényeg:IstenFia
azértszületetterreavilágra,azérthaltmeg,ésazértdicsőítettemegőtazAtya,hogy
általaegyenesutunklegyenőhozzá;atanításai,acsodái,megváltóművemegragadjonbennünket,ésutatjelöljönkiszámunkra.Hiszenőmagamondta:senkisem
mehetazAtyához,csakáltala.
Szombat (július 9.)
Ó, Uram, Uram! Nagy hatalmaddal és kinyújtott karoddal te alkottad meg az eget
és a földet; neked semmi sem lehetetlen! Jer32,17(2Kor1,9–10;Jel3,1–6;2Móz32,1–
14)Kilátástalanhelyzetekbensokszorelcsüggedünk,éselfogyatkozikareménységünk.IlyenkorjóIstenhatalmastetteiregondolni,Jézuscsodáira,aszavanyomán
gyógyulókra,aszavahallatánmegtérőkre.MertolyanIstenünkvan,akiégésföld
megalkotója,akiavilágmegtartója.Nekimivolnalehetetlen?OlyanIstenünkvan,
akitlehetostromolni,kérni,hogytekintsenránk,aprócska,denekiolyfontosteremtményeire:hallgassonmeg,ésaszámunkrateljesíthetetlennektűnőpróbában
g KECZKó SZIlVIA
islegyentámaszunk,erőnk.
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