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SzeretőmennyeiAtyánk!Teisme-
redgondolatainkat,éssokjóval
ajándékozolmegbennünketkéré-
sünk nélkül is. Jézus szavának
engedelmeskedveésazőnevében
fordulunkmosthozzád.
Hálátadunkneked,hogyvégte-

len szeretetedből gyermekeiddé
tettélminketkeresztségünkben,és
bűnbocsátó irgalmaddal, az élet
csodájávalésazüdvösségígéreté-
veltettedgazdaggáéletünket.Add,
hogyatemindentmegelőzőke-
gyelmedvisszhangrataláljonben-
nünk,éshitteltudjukmegragadni
aszentségbenkapottajándékokat.
Könyörgünkazigehirdetőiért,

hogytisztán,érthetőenésmegra-
gadóerőveltegyenekbizonyságot
akaratodrólésMegváltónkról,Jé-
zusKrisztusról.Tetedderedmé-
nyesséamagvetéstazigehallgatók
szívében is, hogy élő szavad a
hit,areményésaszeretetbőséges
termését hozza meg életükben.
Imádkozunknépünkésmin-

dennépvezetőiért.Vezesdőket,
hogydöntéseikkelateakaratod-
hozigazodvamunkálhassákará-
jukbízottakjavát,országukésavi-
lágbékéjét.Tehiúsítsmegminden
életellenes,erőszakos,gonoszter-
vetésszándékot.
Megemlékezünk előtted a te-

remtettvilágról.Segítsfelismer-
nünk,hogymennyirefelelőtlenül
pazaroljukelértékeitéskincseit.
Adjbölcsbelátást,hogyráébred-
jünkhibáinkraésmulasztásaink-
ra.Indítsminketarra,hogyatő-
ledkapottküldetésünknekmeg-
felelőenóvjukésvédjükteremtett
világodat,ésjósáfárokkéntgazdál-
kodjunk a ránk bízott javakkal.
Eléd visszük beteg, szenvedő

testvéreinket.Enyhítsdtesti-lelkifáj-
dalmukat,gyógyítsdmegőket.Te
légyvigasztalójaaszomorkodók-
nak,bátorítójaabizonytalankodók-
nak,menedékeazüldözötteknek,
megtartójaahalállalvívódóknak.
Köszönjük, Istenünk, hogy

megszólíthatunk téged imádsá-
gunkban.Kérünk,maradjvelünk
továbbraisföldiéletünkútján,és
majdvezessbeminketörökorszá-
godba, amelyet gyermekeidnek
készítettél Jézus Krisztus, a mi
urunkáltal.Ámen.
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Az Úr így fe lelt: El vo nul ta tom előt ted
egész fen sé ge met, és ki mon dom előt ted
az Úr ne vét. Ke gyel me zek, aki nek ke -
gyel me zek, és ir gal ma zok, aki nek ir gal -
ma zok. (2Móz33,19)

KiezacsodálatosIsten,akivelittta-
lálkozikMózesésnépe?Kiezacsodá-
latosIsten,akivelbizonyáramárteis
találkoztál?Akitnemleheteltéríteni
elképzelésénekútjáról,ésakieltéríthe-
tőegyimádsággal,mertszeret.Nem
azért,mertmegérdemled.Nemazért,
mertnagyonbuzgónéshosszanimád-
koztál.Nemazért,mertkülönösenis

jóvagy.Hanemazért,mertszeret.Mert
tervébebelesimulszereteteis,amelyet
elsősorbanabbanmutatottmeg,hogy
értedéshelyetted,abűnösemberhe-
lyettadtahalálraegyszülöttFiát,hogy
ajogosítéletetőmagáravegye.Min-
denemberért.Akikközténisottva-
gyok.Ésazértváltoztattervén,mert
ennekalehetőségeisbennevanater-
vében.Azért,mertnemamagafensé-
gesisteniigazságátakarjamegvalósí-
tani,hanemateüdvösségedet.Azért,
mertkedvetelikajócselekvésébenés
aszeretetkiárasztásában.Mertőasze-
retet.
Miért könyörült, amikor Mózes

imádkozottigénkben?Miértkönyö-
rült,amikorteishozzámenekültél?

Életünk számtalan eseménye között
látjukkezemunkájátésszíveszerete-
tét.Miértleltélbékességetimádságod
közben?MertilyenIstenünkvan.Aki
akkorismellettedáll,vagymunkálko-
dikérted,amikorlátszólagnemtörté-
niksemmi.
Igénk szerint abban mutatkozik

meg nekünk Isten dicsősége (öku-
menikusfordítás:fensége),hogykö-
nyörüléskegyelmez.Sőtabban,hogy
azbiztos,tapasztalható,átélhetőésma-
radandólesz.Eztfejeziki,hogykétsze-
resenmondja:könyörülök,akinkö-
nyörülök,éskegyelmezek,akinekke-
gyelmezek. Ez nemcsak azt jelenti,
hogyakármitakaraporszemember,
azÚrtervévelnemlehetszembeszáll-

ni,deaztis,hogyamitteszazÚr,az
kegyelemésirgalom.
AmikorMózesmegkapjaazígére-

tet,hogyvelelesz,és„hátulról”meg-
láthatja őt, azt is hozzáteszi Isten:
„Íme, van itt hely ná lam; állj a kő szik -
lá ra! És ami kor di cső sé gem el vo nul
előt ted, a kő szik la ha sa dé ká ba ál lí ta -
lak, és ke zem mel be ta kar lak…” (2Móz
33,21–22;újonnanrevideáltKároli-
fordítás)Téged,engemishívogat.Egy
kedvestestvéremúgytértmeg,hogy
hallottaeztazigétésahívást,amint
Jézuseztmondja:álljmellémakő-
sziklára,énahasadékbanelrejtelek
azAtyaharagjaelől,merténállokaz
ítélet helyére éretted. A kereszten
megmentődleszek.Ésezatestvéregy

életreboldogéshűségeskeresztyén
lett.Te isazvagy?Te isaz lehetsz.
Csakveddkomolyan,hogyazÚrra
vanszükséged.Vanhelynála,állja
kősziklára!
Azénekesbizonyságtevőígymond-

ja:„Akiértemmegnyíltál,/Rejtsel,ó,
örökkőszál!/Azavízsadrágavér,/
Melyetontálbűnömér’,/Gyógyírle-
gyen lelkemnek, / Bűntől s vádtól
mentsenmeg!//Törvényednekeleget
/Bűnösembernemtehet;/Buzgósá-
gomégnebár,/Sfolynakönnyem,mint
azár,/Elégtételtaznemad,/CsakTe
válthatszmegmagad.//Jövök,semmit
nemhozva,/Keresztedbefogózva…”
(ÉnekemazÚr!2,Dicséretek12)

g SZÉll BulCSÚ

A HÓNAP IGÉJE

A há nya tott sor sú Csong rád me gyei fa lu ala pí tá sá nak két szá za dik év for -
du ló ját ün ne pel te múlt va sár nap a he lyi gyü le ke zet és a te le pü lés ről el szár -
ma zott szlo vá kok kül dött sé ge. A dél előt ti is ten tisz te let ele jén CsonkaZsu-
zsanna he lyi lel kész ma gya rul, id.KutyejPál nyu gal ma zott lel ki pász tor pe -
dig szlo vá kul kö szön töt te az egy be gyűl te ket, ige hir de tés sel GáncsPéter püs -
pök szol gált. Folytatás a 3. oldalon f

Aszomszédosegyházközségekkelkö-
zösentartottakgyülekezetitalálkozót
június25-én,szombatonacsikvándi
evangélikusok.Bakonytamásiból,Ba-
konyszentlászlóról,SikátorbólésZirc-
rőlisérkeztekvendégek,hogyegyütt
töltsékadélutántahelyiekkel.Aprog-
ramistentisztelettelkezdődött,melyen
Sza kos Csa ba bakonytamási lelkész
prédikáltJn20,19balapján.EzutánBá -
csi Já nos helyilelkészacsikvándikas-

télypincehelyiségébeinvitáltaajelen-
lévőket,aholszeretetvendégségkere-
tébenhallgathattákmegSze me rei Já -
nos püspökelőadását.ANyugati(Du-
nántúli)Egyházkerületlelkésziveze-
tőjeadunántúlimagyarevangélikus-
ságötszázévesmúltjáról,illetveaje-
lenfeladatairólbeszéltazérdeklődő
hallgatóságnak.Ajóhangulatúegyütt-
létetagyülekezetekatervekszerintjö-
vőremegismétlik. g A.M.
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Atöbbezerfős,nemzetköziesemény
házigazdájaaMagyarországiEvangé-
likusEgyház,mottójapedig aMá té
evan gé li u má ból jólismertjézusiüze-
net:„Ti vagy tok a föld só ja.” (5,13)Ahu-
szonötévesmúltravisszatekintőtalál-
kozótmostelőszörtartjákMagyaror-
szágon.
Anyitóistentiszteleten,július7-én,

csütörtökön 19 órakor Gáncs Pé ter
elnök-püspök hirdet igét, mellette
Mol nár Lil la szolgálmajd.Azalkalmat
aMagyarTelevíziórögzíti,ésjúlius17-
én, a Szentháromság ünnepe utáni
8.vasárnapon11órátólsugározzaaDu-
naTelevíziócsatornáján,deérdemes
ahelyszínenlenni,mertritkaéserőt
adóalkalomtöbbezerfős,nemzetkö-
ziközösségbendicsérniIstent.
A nyitónap különlegessége még,

hogy az istentisztelet után közös
meccsnézésreisvanlehetőség,hiszen
aszervezőkjóvoltábólalabdarúgó-Eu-
rópa-bajnokságelődöntőjeislátható
leszaTüskecsarnokban.

Azökumenikustalálkozókeretébena
lelkiéstársadalmikérdésekkelfoglalko-
zóbeszélgetések,előadásokmellettsport-
eseményeket, koncerteket, tematikus
városnézősétákatisszerveznek.Afőelő-
adásjúlius9-én,szombaton16órakor
várjaazérdeklődőket.Ba log Zol tán, az
emberi erőforrások minisztere és dr.
Hein rich Be dford-Strohm, aBajororszá-
giEvangélikusEgyházpüspökebeszél-
getareformációésazegyházjövőjéről.
KiemeltelőadókéntleszjelenPál Fe -

ri atya,deSü ve ges Ger gő vezetésévelfó-
rumotistartanakjúlius8-án15óra30
perckoracsaládokhelyzetéről,acsa-
ládmodellekváltozásárólNo vák Ka ta -
lin családügyiállamtitkárésRy szard
Bog usz lengyel evangélikus püspök
részvételével.
Aszinténmindenkiszámáranyitott

ésregisztrációhoznemkötöttzáróis-
tentiszteleten, július 9-én, szomba-
ton19órakordr. Fa bi ny Ta más püspök
hirdetigét.Azalkalomelejénpediga
fellépőkórusokbólegyesített,egyedül-
álló,nemzetköziénekkarKo dály Zol -
tán Bu da vá ri Te De um címűművétad-
jaelő.Azistentiszteletutánarésztve-
vőkareformációiévfordulóalkalmá-
bólötszázgyertyátúsztatnakleaDu-
nánaközeliKopaszi-gátnál.

g K.B.

Több ez ren di csér ni
Is tent
Jú li us 7-én 19 óra kor min den ki szá -
má ra nyi tott és re giszt rá ci ó hoz nem
kö tött ün ne pi úr va cso rai is ten tisz te -
let tel in dul „A föld só ja” kö zép-eu ró -
pai ke resz tény ta lál ko zó Bu da pes ten,
a Tüs ke csar nok ban. 

Az is ten tisz te le tek hely szí ne: Tüs ke csar nok, 1117 Bu da pest, Ma gyar
tu dó sok kör út ja 7. To váb bi in for má ció a http://fold so ja tal al ko zo.hu/
prog ra mok in ter ne tes ol da lon.

Pitvaros200

Csikvándigyülekezetinap

„Miértcserélnénkálomraazigét?”–
tette fel az évzáró istentiszteleten a
kérdéstdr. Ko rá nyi And rás.AzEvan-
gélikusHittudományiEgyetemrek-
torhelyettesetöbbekközöttarrahív-
ta fel a figyelmet, hogy sokan ál-
mokbanringatjákmagukat.Ateoló-
giai oktatás célja olyan felkészítést
nyújtani a hallgatóknak, hogy élni
tudjanakküldetésükkel.
KorányiAndrásbeszédébenkitért

arra,hogybársokannemhallgatjákaz
igét,azigehirdetőinekmégisazafel-
adatuk,hogyazörömhírmindenkihez
eljuthasson.„Bennünkvanaremény,
hogyittvanazazálomcsapat,amely
aközeledést,amásoknakvalósegítsé-
get,azébredéstmegfogjahozni”–fo-

galmazott a labdarúgó-Európa-baj-
nokságrautalvaazegyháztörténész-
professzor.

Dr. Sza bó La jos, azegyetemrekto-
raaminőségimunkáraésahivatás
fontosságárahívtafelafigyelmetazá-
róülésen. „Közelebb kerülünk egy-
máséletéhez,egykrisztusiéletútjá-
hoz?”–hangzottelakérdés.Arektor
ráirányítottaafigyelmet,hogysokan
élnek kétségbeesésben, nélkülözés-
benésmagányban,akiknekvalódise-
gítségetkellnyújtani.Kiemelte,hogy
amostlelkészi,tanárivagygyülekezeti
közösségépítésipályáralépőgeneráció-
naknehéz,dehivatássalátitatottfel-
adatalesz.

Folytatás a 2. oldalon f

Egyetemitanévzáróazuglóitemplomban
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) száz hu szon ötö dik tan évé nek
zá ró ülé sét jú ni us 17-én, pén te ken, a tan év zá ró is ten tisz te le tet kö ve tő en tar -
tot ták a zug lói evan gé li kus temp lom ban. Az ün ne pi al kal mon kö zel negy ven
vég zős hall ga tó ve het te át dip lo má ját – köz tük az Evan gé li kus In for má ci ós
Szol gá lat két mun ka tár sa –, va la mint ju bi láns lel ké sze ket is kö szön töt tek. 
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f Folytatás az 1. oldalról
„Sokszínűegyüttszolgálás,szolgálat-
vállalás,aszolgálatrahívásdinamikus
ésegyüttesjelenléteazélőésmegúju-
lóegyházigaziismertetőjele”–fogal-
mazottarektor.
Szabólajosbeszámoltarról,hogya

tanévbenazoktatásitevékenységmel-
lettazEHE-ntöbbkonferenciátszer-
veztek,könyveketadtakki,valamintel-
indítottákazevangélikusszabadegye-
temet.utóbbirólKorányiAndrásel-
mondta,hogynagyonnagyérdeklődés
övezteazelsőfélévet.Ahetirendsze-
rességű, mindenki számára nyitott
előadásokat kínáló sorozatot ősszel
megújulttematikávalfolytatják.
Azünnepiülésendr. Csep re gi Zol -

tán, azegyetemprofesszoraaDr.Só-
lyomJenőAlapítványjelentésétismer-
tette.
AtanévzáróistentiszteletenazEHE

énekkaraműködöttközreWulf né dr.
Kincz ler Zsu zsan ná nak, azegyházze-
neitanszékadjunktusánakvezényle-
tével;orgonánjátszottdr. Fin ta Ger gely
docens,atanszékvezetője.Azünne-
piülésenfellépettaKö zel zenekar.

g GAlAMBOS ÁDÁM

EHE-tanévzáró

Teo ló gus-lel kész osz tat lan sza -
kon ok le ve let szer zett Haj duch-
Szmo la Pat rik, Ju hász Dé nes, Kár -
nyácz ki Esz ter, Ka sza Gá bor, Koch
Szil via, Né meth Mi hály, Pfe i fer-Dö -
mök Krisz ti na, dr. Solt-Szá raz Csen -
ge Git ta, Szöll ősi Ist ván Sán dor,
Za horecz Pál Márk. Teo ló gus MA
osz tat lan sza kon si ke res zá ró vizs -
gá já ról iga zo lást ve het át Né meth
Gá bor. Alap fo ko za tú (BA) ka te -
ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ sza -
kon, nap pa li ta go za ton ok le ve let
szer zett Bánsz ki Ber na dett, Ke ve há -
zi D. Sá mu el, Sza bó An na. si ke res
zá ró vizs gá já ról iga zo lást ve het át
Det re Dó ra Ré ka, Sza bó Ad ri enn
Ani ta. Alap fo ko za tú (BA) kán tor
sza kon, nap pa li ta go za ton ok le ve -
let szer zett Pfe i fer-Dö mök Krisz ti -
na. Hit ta nár-ne ve lő ta nár mes ter -
sza kon ok le ve let szer zett Bán fi
And rás né, Ber ta Tün de, Bozo rády
Zsu zsan na, De ák Gab ri el la, Dob óné
Kiss Il di kó, Fül ler Tí mea, Han vay
Eni kő, Hi mer né Du ló Eri ka, Ko czor
Kin ga Dó ra, No votny Lin da, Ober -
ling Zsa nett, Sef csik né Dug ár Éva,
Só gor Edit. si ke res zá ró vizs gá já ról
iga zo lást ve het át Solt ész-Gás pár
Ju dit. le ve le ző ta go za ton alap fo -
ko za tú (BA) ka te ké ta-lel ki pász to -
ri mun ka társ sza kon ok le ve let
szer zett Ló czy Ti bor, Szen te Áron
Kont. si ke res zá ró vizs gá já ról iga -
zo lást ve het át Mor va i né Hor to bá -
gyi Éva, Ko ty insz ki né Gaj dos Szil via.
Teo ló gus mes ter sza kon, bib li kum
szak irá nyon ok le ve let szer zett Bé -
res Il di kó. Teo ló gus mes ter sza kon,
szo ci ál eti ka szak irá nyon ok le ve let
szer zett Ki nyik Ani ta, La borczi Dó -
ra – az evan gé li kus in for má ci ós
szol gá lat mun ka tár sai –, il let ve
Mik lyá né Luzsá nyi Mó ni ka Éva,
Nagy Sán dor és Ve re bics Il ka Nó ra.

Az ün ne pi ülés ke re té ben az evan -
gé li kus Hit tu do má nyi egye tem ju -
bi láns lel ké sze ket is kö szön tött.
Az ün ne pel tek ne vé ben Ker tész
Gé za lel kész mon dott be szé det.
Arany ok le ve let ka pott az öt ven
éve, 1966-ban vég zett Blat nicz ky Já -
nos, Ken deh György, Ker tész Gé za Ti -
bor. Gyé mánt ok le ve let ve he tett át
a hat van éve, 1956-ban vég zett
Ha va si Kál mán, Ma gyar Lász ló, Mis -
s u ra Ti bor. A Dr. só lyom Je nő Ala -
pít vány dí ját az ala pít vány ku ra tó -
ri u ma A pénz mint teo ló gi ai prob lé -
ma cí mű dok to ri ér te ke zé sé nek
el is me ré sé ül Sza bó B. And rás evan -
gé li kus lel kész nek ítél te.

Atemplombantömöttsorokvártáka
lelkészszentelést:családtagokésbará-
tok, valamint a fasori, a csömöri, a
kondorosi,akelenföldi,azújpestiésa
pilisievangélikusgyülekezetképvise-
lőiisrésztvettekazalkalmon.

Gáncs Pé ter elnök-püspöka61.zsol-
tárPatrikáltalválasztottrészealapján
hirdetteIstenigéjét.„Ak kor ál lan dó an
ének lek ne ved ről, na pon ként tel je sí -
tem, amit meg fo gad tam.” (Zsolt61,9)–
hangzott az igevers, amely alapján
GáncsPéterelmondta,hogybárPat -
rik zenészbőllettlelkész,mégsemkell
választaniaakéthivatásközött.Alel-
készimunkátislehetazeneiidőmér-
tékekalapjánpres to, al leg ro vagyépp
mo de ra to tempóbanvégezni.Apüspök
mégisaztjavasoltaalelkészjelöltnek,
hogyelőszöran dan te, azazlépésben
haladjon előre. Nem elég azonban
csakazenébenkibontakoznia,hiszen
Patrik az evangélium hirdetésének
szolgálatátvállaltamagára,amelyben
naponkéntújraésújramegerősödve
kellelőrehaladnia.Ezenazútonazel-
sőállomásapécsievangélikusgyüle-
kezet lesz, ahol Patrik augusztustól
beosztottlelkészkéntfogszolgálni.
AzordinációtGáncsPéterpüspök,

dr. Sza bó La jos, azEvangélikusHittu-
dományi Egyetem rektora ésAra di
György, aBudapest-FasoriEvangélikus
Egyházközséglelkészevégezte.Azes-
kütételutánajelenlévőlelkészeksze-

mélyesáldássalésaCon fir ma elének-
lésévelbocsátottákútraszolgatársukat.
Azúrvacsorailiturgiátimmárfrissen
felavatottlelkészkéntPatrikvégezteJo -
hann Gyu la csömörilelkészközremű-
ködésével.
Azünnepiistentiszteletvégénelső-

kéntAradiGyörgy,aPatrikotteológiá-
ra küldő fasori gyülekezet lelkésze
köszöntötteőtegymásikzsoltársza-
vaival:„Erőm és éne kem az Úr, meg sza -
ba dí tott en gem.” (Zsolt118,14)Jókíván-
ságaibanmegemlítette,hogybárPat-
rikkorábbankarmesterkéntisálltafa-
sorioltárelőtt,aztkívánja,hogyelkö-
vetkezendőszolgálatábanakarmester-
pálcaIstenkezébenlegyen.AzEHE
képviseletébendr.Szabólajosrektor,
aDéliEgyházkerületnevébenpedig
GáncsPéterpüspökésRa dos né Len -

gyel An na felügyelőköszöntötteafel-
avatottlelkészt.
Hajduch-SzmolaPatrikacsömö-

rievangélikusgyülekezetbenvégez-
te hatodéves szolgálatát. Mentora,
JohannGyulaaztkívántaneki,hogy
mindig őrizzemeg azt a gyermeki
örömöt,amellyelemberikapcsolatai-
banrésztvesz.Aköszöntésrészeként
acsömörigyülekezetkórusaisszol-
gált.VégülpedigPatrikleendőprin-
cipálisa,Ócsai Zol tán, aPécsiEvangé-
likusEgyházközséglelkészeköszön-
tötteőtnéhányszóban.Azistentisz-
teletutánafasorievangélikusgimná-
ziumbanszeretetvendégséggel,akü-
lönbözőgyülekezetekképviselőinekfi-
nomházisüteményeimellettfolyta-
tódottazalkalom.

g KOVÁCS BARBARA

Gáncs Pé ter elnök-püspökprédikáció-
jábanhangsúlyozta,hogyalelkésziszol-
gálatnaknemszabadmagányosszolgá-
lattáválnia.Alelkészjelöltekszívérehe-
lyezte,hogybátranmerjeneksegítséget
kérniamindenségurától,delelkésztár-
saiktólis,mikéntaztmentorgyülekeze-
teikbenismegtapasztalhatták.Ka sza Gá -
bor Soltvadkertenélhettemegagyüle-
kezetésazintézményekegyüttmunkál-
kodását,Szöll ősi Ist ván Sán dor pedigÁr-
pádföldön,CinkotánésMátyásföldönér-
zékelhetteapestigyülekezetekmegtar-
tóerejétésazönkormányzatok,civilszer-
vezetek,gyülekezetekjóviszonyát.Gáncs
Péter elmondta, hogy Kasza Gábor
Györkönyben kezdi meg szolgálatát,
SzöllősiIstvánSándorpedigNyíregyhá-
zánfogszolgálnifeleségévelegyüttmint
iskolalelkész.
AzordinációtGáncsPéterpüspök,

azEvangélikusHittudományiEgyetem
képviseletében dr. Ko rá nyi And rás
rektorhelyettesésÖr dög End re oros-
háziigazgatólelkészvégezte.Azeskü-
tételutánajelenlévőlelkészekszemé-
lyesáldássalésazorosháziVi vit ének-
karszolgálatávalbocsátottákútraszol-
gatársaikat.Azúrvacsoraliturgiáját–
immárfrissenfelavatottlelkészként–
GáborésSándorvégezte.

Az istentisztelet végeztével első-
kéntasoltvadkertigyülekezetkórusa
köszöntettealelkészeket,majdÖr dög
End re hívta fel a figyelmüket arra,
hogyafa mi lia Dei, aküldőgyüleke-
zetmindigvisszavárjaőket.AzEvan-
gélikusHittudományiEgyetemképvi-
seletébendr.KorányiAndrás,aDéli
EgyházkerületnevébenpedigGáncs
PéterpüspökésRa dos né Len gyel An -
na felügyelőköszöntötteafelavatottlel-
készeket.Acinkotaigyülekezetének-
karának,illetőlegamentorgyülekeze-
tek lelkészeinek (Ho mo ki Pál, Ve tő

Ist ván) köszöntéseutánafrissenfel-
avatottpásztorokköszöntöttékcsalád-
tagjaikatésbarátaikat.
AzistentiszteletutánaSzékácsJó-

zsefevangélikusgimnáziumbansze-

retetvendégséggel,akülönbözőgyü-
lekezetek képviselőinek finom házi
süteményeiéskiválóminőségűborai
mellettfolytatódottazünnepialkalom.

g KÁRNyÁCZKI ESZTER

lelkésszészenteltzeneszerző
„Teo ló gus hall ga tó még ennyit nem kér de zett a Lu ther-ka bát ról” – így jel -
le mez te dr.SzabóLajos, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) rek -
to ra a kö szön té sé ben Hajduch-SzmolaPatrikot. A Dé li Egy ház ke rü let ben
idén el ső ként or di nált lel kész hat évig várt ar ra, hogy vég re fel ölt hes se a li -
tur gi kus öl tö ze tet. Ez a pil la nat jú ni us 18-án jött el, ami kor a fa so ri evan -
gé li kus temp lom ban GáncsPéter püs pök lel késszé avat ta.

Haj duch-Szmo la Pat rik va gyok, 1988-ban szü let tem sze ge den. Gyer mek ko -
ro mat Kon do ro son töl töt tem, ahol kon fir mál tam, ké sőbb or go nál tam is. A bé -
kés csa bai kon zer va tó ri um ban csel ló sza kon ta nul tam, ez zel pár hu za mo san ze -
ne szer zői ta nul má nyo kat foly tat tam sze ge den és Bu da pes ten. 2007-től a bu -
da pes ti Bar tók Bé la Kon zer va tó ri um ze ne szer zés sza kos (és hár fa mel lék sza kos)
hall ga tó ja vol tam, Ko csár Mik lós ze ne szer ző osz tá lyá ban vé gez tem 2010-ben.
Két ze ne szer zői est van a há tam mö gött: 2009-ben a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban
és 2010-ben a Ná dor Te rem ben. A bu da pest-fa so ri gyü le ke zet ből in dul tam a
teo ló gi á ra. fel ső fo kú ta nul má nya i mat az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem
mel lett ösz tön díj jal a Ke let-finn or szá gi egye tem fi lo zó fi ai fa kul tá sán vé gez tem.
2015 óta tar tó meg bí zás sal ve ze tem az Mee könnyű ze nei mun ka cso port ját,
a gyü le ke ze ti ze né lés el kö te le zett hí ve va gyok. Ha tod éve met Csö mö rön töl -
töt tem. szol gá la to mat nagy lel ke se dés sel és nyi tott ság gal kez dem meg a
pé csi gyü le ke zet ben.

OrdinációkOrosházán
Ket tős lel kész szen te lés szín he lye volt jú ni us 25-én az oros há zi evan gé li kus
temp lom: KaszaGábor(képünkönbalra) és SzöllősiIstvánSándormint jó
ba rá tok és im már mint szol ga tár sak áll tak egy más mel lett az ol tár nál.

Ka sza Gá bor oros há zi szár ma zá sú teo ló gus va gyok. Oros -
há za szá mom ra min dig is fon tos volt, mi vel a he lyi evan -
gé li kus ál ta lá nos is ko lá ba, gim ná zi um ba jár tam, és a gyü -
le ke ze ti kö tő dé sem is on nan gyö ke re zik. Az oros há zi gyü -
le ke zet ben szol gá ló lel ké szek, hit ok ta tók és ta ná rok nagy
ha tást tet tek rám. A kü lön bö ző gyü le ke ze ti al kal mak ról és
tá bo rok ról szá mos öröm te li em lé kem van. Az evan gé li kus
iden ti tá som ki ala kí tá sá ban az oros há zi evan gé li kus gyü le -
ke zet rend kí vül so kat se gí tett. Ha tod éves gya kor la to mat
a solt vad ker ti gyü le ke zet ben töl töt tem; itt él mé nyek kel gaz -
da god tam, és jó né hány ba rá tot sze rez tem. so kat ta nul tam
és fej lőd tem eb ben a gyü le ke zet ben. Úgy gon do lom, ez
nagy ban hoz zá fog se gí te ni az el kö vet ke zen dő lel ké szi szol -
gá la tom el lá tá sá hoz. Na gyon vá rom már az ak tív lel ké szi
szol gá la tot, mind a fi a ta lok, mind az idő seb bek kö zött.

Szöll ősi Ist ván Sán dor nak hív nak. Oros há zán szü let tem
és nőt tem fel. Óvo dá tól a gim ná zi u mig az evan gé li kus ok -
ta tá si in téz mény pad ja it kop tat tam. A gyü le ke ze tem mel,
il let ve a lel ké sze im mel min dig is élő kap cso la tom volt, de
az el hí vás csak a gim ná zi um utol só évé ben érett ben nem
el hi va tott ság gá. 2009-ben kezd tem meg teo ló gi ai ta nul -
má nya i mat. A teo ló gia el ső évé ben is mer ked tem meg Kár -
nyácz ki Esz ter rel, aki vel a 2014/15-ös tan évet a né met or szá -
gi Ne u en dett el sa u ban töl töt tük teo ló gi ai ösz tön dí jon. Az
ösz tön dí jas évem alatt az in ter kul tu rá lis teo ló gia, il let ve
a gya kor la ti teo ló gia te rü le te in vé gez tem ta nul má nyo kat.
Ha tod éves gya kor la to mat Cin ko tán töl töt tem, men to rom
Ve tő Ist ván lel kész úr volt. Pá rom mal, esz ter rel 2016 nya -
rán kö töt tünk há zas sá got. esz ter rel együtt, egy más mel -
lett szol gál va ter vez zük kö zös jö vőn ket.

Ha fen scher Ká roly, azEmberiErőforrá-
sokMinisztériumánakminiszteribiz-
tosa,akézikönyvmegjelentetéséttámo-
gatóReformációEmlékbizottságveze-
tőjekiemelte:azötszázévelutherki-
lencvenötvitatételévelelindultmegúju-
lásifolyamatnemazegyetlen,demin-
denképpen a legjelentősebb Európa

szellemtörténetébenésakereszténység
kétezerévestörténetében.Ezamegúju-
lásiigényvégigkísérteazelmúltötszáz
évet,amelyremegfelelőenkellemlékez-
ni,ésakövetkezőötszázévetennekfi-
gyelembevételévelkelltervezni.Fa za kas
Sán dor egyetemi tanár,projektvezető
hozzátette:azújkézikönyv„interdisz-

ciplinárisanközelítveigyeksziketikai-
lagreflektálniarraakeresztyénségetvé-
gigkísérőkérdésre,hogymitcseleked-
jünk”.Akézikönyvakeresztyénembe-
rekdöntéseitigyeksziksegíteniolyanel-
vek,normák tisztázásával, amelyek a
Biblia,afilozófiaterénrendelkezésreáll-
nak–magyarázta.Aprofesszorapro-
jektcéljaiközöttemlítetteareformáto-
riegyházaketikaitanításánakmegfogal-
mazásáta21.századeurópaiésmagyar
társadalmirealitásainakfigyelembevé-
telével,aprotestánsetikatárgyköreinek
éstémáinakbemutatását,azönállóer-

kölcsi véleményformálás lehetőségé-
nekakialakítását,valamintapárbeszéd
segítésétetikaitémákbanatársadalmi
ésatudományosközéletben.
Aprotestánsetikaikézikönyvetközö-

senmegjelentetőkétkiadó,alutherés
aKálvinigazgatója,Ken deh K. Pé ter és
Gal si Ár pád elmondta:nemcsaklelké-
szekésszakteológusok,hanemaprotes-
tánsegyházaketikaitanításairántérdek-
lődőkszámáraiskészülakönyv,amely
szándékaik szerint használható lesz a
képzésbenésatovábbképzésbenis.
Azetikaikézikönyvvárhatóan2017

első felében jelenik meg több ezer
példányban.

For rás: MTI

Protestánsetikaikézikönyvkészül
A re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló ja al kal má ból pro tes táns eti -
kai ké zi köny vet je len tet meg a Lu ther és a Kál vin ki adó 2017-ben. A hi ány pót -
ló mű szer zői evan gé li kus és re for má tus teo ló gi ai ta ná rok – je len tet ték be a
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ban szer zői kon zul tá ció ke re té ben tar tott
saj tó tá jé koz ta tón.
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Ün ne pi is ten tisz te let Szé csény ben. A vá ros evan gé li kus gyü le ke ze te
tisz te let tel in vi tál ja önt és ked ves ba rá ta it ün ne pi is ten tisz te le té re, ame lyet
az ön ál ló vá vá lá suk utá ni el ső fel ügye lő jük, Pulsz ky Ágost po li ti kus, jo gász,
szo cio ló gus szü le té sé nek 170., va la mint temp lo muk szen te lé sé nek 117. év -
for du ló ja al kal má ból jú li us 3-án, va sár nap 16 óra kor tar ta nak.

Meg hí vó temp lom-új ra szen te lés re. „Mert rá épül te tek az apos to lok és a pró -
fé ták alap já ra, a sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus, aki ben az egész épü let egy -
be il lesz ke dik, és szent temp lom má nö vek szik az Úr ban, és aki ben ti is együtt épül -
tök az Is ten haj lé ká vá a Lé lek ál tal.” (ef 2,20–22) sze re tet tel meg hív juk a luc -
fal vai evan gé li kus egy ház köz ség fel újí tott temp lo má nak új ra szen te lé sé re.
Az ün ne pi is ten tisz te let jú li us 3-án, va sár nap 10.30-kor kez dő dik temp lo munk -
ban. A szen te lés szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta más, az észa ki evan gé li kus egy ház -
ke rü let püs pö ke vég zi.

Je lent ke zés pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat ra. A Nyu ga ti (Du nán tú li) evan -
gé li kus egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la ér te sí ti a hat éves kép zés ben ré sze -
sült, 2014 ok tó be re előtt or di nált be osz tott lel ké sze ket, hogy az ok tó ber
3-ára ter ve zett pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat ra jú li us 8-ig kell írás ban je -
lent kez ni a püs pö ki hi va tal ban (pos ta cím: 9001 Győr, Pf. 1639; e-mail: nyu -
ga ti.ke ru let@lu the ran.hu). A püs pö ki hi va tal a je lent ke zé sek be ér ke zé sét kö -
ve tő en kül di ki az írás be li fel ada tok és a szó be li té te lek anya gát.

H I r D E T é S E K

G YÁ S Z J E L E N T É S

Megrendüléssel,deIstenakaratátelfogadvatudatjuk,hogyNagy bocs kai
Vil mos né születettUlbrich Lí via életének92.évébenrövidszenvedésután
június16-ánelhunyt.Anagyatádievangélikustemplombantörténtbúcsúz-
tatásautánhamvaitjúnius27-énhelyeztükférjesírjába.Jézusmondja:„…aki
hisz én ben nem, ha meg hal is, él…” (Jn11,25) A gyá szo ló csa lád 

legutoljára Afrikából, Tanzániából
hallottuk,hogytöbbezresgyülekezet
előtt prédikált az egyik evangélikus
püspök,éskereszteltegyszerrevagy
nyolcvan gyermeket. Ha az utóbbi
ténynemis,atöbbezresgyülekezetije-
lenléthamarosanMagyarországonis
valóra válik, hiszen több mint há-
romezrenjelentkeztek„Aföldsója”kö-
zép-európai keresztény találkozóra,
amelynekjúlius7-inyitóistentisztele-
tétfelvételrőlközvetítiazMTVAval-
lásiszerkesztősége.
Aközép-európaikereszténytalálko-

zófiatal„gyülekezet”.1991-benalakult
megakelet-németországiGörlitzben.
Akezdetbenháromnyelvűközösség
mintegyháromszázfővelindult,ésfo-
lyamatosannövekedett.Igaz,közösis-
tentiszteletrecsakhároméventekerült
sor, mindig a következő találkozó-
kon.Ezeketazistentiszteletekettöbb
minttízévigmindigGörlitzbenünne-
pelték. A gyülekezet sokáig német,
csehéslengyelajkúmaradt.
2005-benazonbanacsehtestvérek

(szószerintaCsehTestvérekEvangé-
likusEgyháza)Prágábavittékatalál-
kozót.Ittvettrésztelőszörazösszejö-
vetelenésaközösistentiszteletentöbb
szomszédosországevangélikusésre-
formátusegyháza,ígyaMagyarorszá-

giEvangélikusEgyházbusznyiküldött-
sége is.A gyülekezet évről évrena-
gyobblett,PrágautánPozsonykövet-
kezett,majdDrezda,Wrocławésvé-
gülazidénBudapest.
Agyülekezetmégnemépítetttemp-

lomot,mindigmásutttartjaalkalmait.
Holazegyikfővárosfőterén,mintPo-
zsonyban,vagyazElbapartján,mint
Drezdában,esetlegegy-egysportcsar-
nokban, ahogy Budapesten is. Nem
beszélhetünkvalóditörténelmimúltról,
dearróligen,hogyansikerültazévtize-
desszétszakítottság,aháborúskonflik-
tusokmiattegymássalszembefordult
népeketmegbékíteni,majdazévekso-
ránbarátivá tenni az egyházak és az

egyesemberekviszonyát.Sokatjelent,
hogyazegyházvezetőkmindenalka-
lommalközösfórumonlépnekfel,ésaz
egyházésakoraktuáliskihívásairól,a
sikerekrőlésaproblémákrólbeszélnek.
Ezabudapestitalálkozónisígylesz.
Azúrvacsorásnyitóistentiszteleten

Gáncs Pé ter evangélikuselnök-püspök
hirdetimajdazigéta„ti vagy tok a föld
só ja” (Mt5,13)textusalapjánmagya-
rul,amiazértfontos,mertatalálko-
zóésezzelegyüttaz istentisztelet is
többnyelvűlesz.Anyitóistentisztele-
tenmagyarulhangzikfelmajdIsten
igéje, ésmivel a liturgiában számos
másországbeliszervezőisrésztvesz,
azimádságok,abibliaiigékésazéne-
kek többek között németül, csehül,
szlovákul,lengyelülszólalnakmeg.
Szeretettelvárunkmindenkit,aki

szeretnejelenlenniezenazalkalmon
július7-éneste19órakorabudapesti
Tüskecsarnokban.Abelépésingyenes,
azistentiszteletetkövetőenpedigaki-
vetítőkönmegtekinthetőalabdarúgó-
Európa-bajnokságelődöntője.
Istenáldjamegelőkészületeinketitt-

honéskülföldönegyaránt!
g CSElOVSZKyNÉ DR.TARR KlÁRA,

az MEE Or szá gos Iro dá ja 
Öku me ni kus és Kül ügyi

Osz tá lyá nak ve ze tő je

Is ten tisz te let-köz ve tí tés a Duna Televízióban

Bemutatkozik„Aföldsója”
közép-európaikereszténytalálkozó

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Duna Televízióban

Jú li us 17-én, a
szent há rom ság
ün ne pe utá ni 8.
va sár na pon 11
órá tól is ten tisz -
te le tet köz ve tít
fel vé tel ről a Du -

na Te le ví zió a bu da pes ti Tüs ke csar -
nok ból. igét hir det Gáncs Pé ter
el nök-püs pök.

Evangélikus egyházunk legidősebb
lelkipásztorától,Schultz Je nő től búcsúz-
tunk június 18-án, szombaton dél-
után a vanyarci evangélikus temp-
lomban,ott,aholnegyvenegyévenát
hirdetteIstenigéjétaszeretettlelki-
pásztor.
SchultzJenő1917.december2-án,

ádventelsővasárnapjánszületettDu-
naegyházán papi családban, Schultz
Ala dár lelkészésBa kay Má ria gyerme-
keként.AfelvidékiOcsovánkonfir-
mált,aholanyainagyapja,Ba kay Pé -
ter lelkész-esperesvolt.Afasorievan-
gélikus gimnáziumban érettségizett
1936-ban.Papicsaládsarjakéntmaga
iselhívástkapottalelkésziszolgálat-
ra,ezértazérettségitkövetőenSopron-
banmegkezdteteológiaitanulmánya-
it.Édesapjánakgyülekezetében,Bán-
konprédikáltelőször,1936karácsonyá-
nakmásodiknapján.Alelkésziszol-
gálatot1940-benkezdtemeg.Kétéven
átvoltKo vács Sán dor püspöktitkára.
A püspök halála után segédlelkész
volt, előszörléván,majdTordason.
1943.január6-tólKa lavsz ky Kál mán ta-
tabányailelkészsegédlelkészelett.Itt
ismerte meg, majd jegyezte el 1944
szeptemberébenKa lavsz ky The át, akit
1945februárjábanfeleségülvett.Ezév
őszétőlkétévenátahadifogságbanlé-
vőHar ma ti Bé la lelkészthelyettesítet-
teŐsagárdon.
Harmincévesen,1947ádventjénekel-

sővasárnapjánkezdtemegszolgálatát
aNógrádmegyeiVanyarcon.Istenhá-
romleánygyermekkelajándékoztameg
alelkészcsaládot.Példáscsaládiéletet
éltek,gyermekeiketinneniskoláztatták.
SchultzJenőnegyvenegyévenát,egé-

szen1988őszéig,nyugdíjbavonulásá-
igittvégezteszolgálatát.Ezzelamin-
denkori vanyarci lelkészek szolgálati
idejéttekintveiscsúcstartólett.
Atöbbmintnégyévtizedalattigen

szoroskapcsolatalakultkiagyüleke-
zetés lelkészeközött,„egymásratalál-
tak”,ésazadotttörténelmikorkülön-
féle nehézségei és próbái között is
mindvégigmegmaradtabékességesés
szeretetteljesviszony.Apozitívlelké-
szipéldamutatásmeghatározóvolta
szinte teljesen evangélikus faluban.
Csak néhány adat a negyvenegy
esztendőből:SchultzJenőtisztelendő
úrmegkereszteltVanyarconezerhúsz
gyermeket, s eltemetett hatszázhu-
szonhatgyülekezetitagot.Évesátlag-
banteháthuszonötkeresztelőnésti-
zenöttemetésenszolgálhatott.létszá-
mábanisgyarapodottagyülekezetés
atelepülés.
SchultzJenőegyházzeneitevékeny-

ségeisjelentősvolt,énekkartalapított,
felesége,Theanénipedigévtizedekig
ültazorgonapadnál.Emellettaszemé-
lyeslelkigondozás,alátogatásisrend-
kívülfontosvoltszámára.Agyüleke-
zetszeretteszelídésbölcspásztorát,aki
tudotthallgatni,meghallgatni,azután
Istenremutatni.
Negyvennyolcéviaktívlelkésziszol-

gálat után hetvenegy évesen vonult
nyugdíjba. Budafokon, családi kör-
bentöltötteezeketazéveket.Felesége
2007.június28-ánhunytel.Őmaga
testierejébengyengülve,delelki-szel-
lemifrissességétmindvégigmegőriz-
ve május 21-én aludt el csendben.
AgyászjelentésenPálRó ma i ak hoz írt
le ve lé nek gyönyörű himnusza jelent
megacsaládhitvallásaként:„Meg va -
gyok győ ződ ve, hogy sem ha lál, sem élet,
sem an gya lok, sem fe je del mek, sem je -
len va lók, sem el jö ven dők, sem ha tal mak,
sem ma gas ság, sem mély ség, sem sem -
mi fé le más te remt mény nem vá laszt hat
el min ket az Is ten sze re te té től, amely
meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban.” (Róm8,38–39)
Nagyszámú gyülekezet, családta-

gok, rokonság és volt szolgatársak
vettékkörüláldó-elbocsátóigévelapo-
raiban még egyszer gyülekezetébe
visszatértidőslelkipásztort.Temeté-
seegyhéttelkésőbb,június25-énvolt
Budafokon,családikörben.

g SZABó ANDRÁS

Inmemoriam
SchultzJenő(1917–2016)

AtalálkozóhelyszínéülaMOMKul-
turálisKözpontszolgál,aholnyolckül-
földiszakember–többekközöttame-
rikailelkészek,sikerkönyvszerzőkés
üzletemberek–előadásaihangzanak
majdel.Azideialkalommagyarelő-
adójaLé nárt Vik tor, aPiliscsabaiEvan-
gélikusEgyházközségbeosztottlelké-
sze,aGrowCsoportvezérigazgatója.
Ezafelekezetközieseménysegítsé-

getnyújtahhoz,hogyarésztvevőkjobb

vezetőkkéváljanak,ésmagukévátehes-
senekegysokkalnagyobbvíziót,ame-
lyértIstenvezetésrehívtaőket.Aszer-
vezőkfőcélja,hogyavezetőikészség-
fejlesztésrévénsegítsékagyülekezetek
növekedését.
Azeddigitapasztalatokszerinteze-

kenazösszejövetelekenrengeteglehe-
tőségállazérdeklődőkrendelkezésére,
hogyasajátképességeiketésazáltaluk
vezetettekéttovábbfejlesszék.AGlSbi-

zonyítottanhasznoseszközarésztve-
vőkszámára,akikarrólszámoltakbe,
hogyakonferenciánakköszönhetően
gyülekezetük,szervezetük,missziójuk
sokkalhatékonyabbanműködik.
AChicagomelletti,Bill Hy bels lel-

készáltalvezetettWillowCreekGyü-
lekezetből élőben közvetítik az ese-
ménytÉszak-Amerika-szerte375hely-
színre.Atovábbiakbanavilágszámos
pontjánmegrendezikaGlS-találko-
zókat,ahogyhazánkbanis2014óta.
A konferenciára kedvezményes

egyéniéscsoportosjegyekjúlius8-ig
vásárolhatókazeseményhonlapján,a
www.gls hun gary.hu-n.

Őszinemzetközivezetőikonferencia
Har ma dik al ka lom mal ren de zik meg Bu da pes ten ok tó ber 7-én és 8-án a Glo -
bal Le aders hip Sum mit (GLS) nem zet kö zi ve ze tői csúcs kon fe ren ci át. A két -
na pos ese mény véd nök sé gét a Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet ség – Ali ansz és
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa lát ja el. 

f Folytatás az 1. oldalról
PrédikációjábanaDéliEgyházkerület
lelkészivezetőjeacsodálatoshalfogás
történetén keresztül állította a re-
ménységapostolát,Pétertpéldakéntaz
egybegyűltekelé.
Afaluszlovákevangélikusainakdön-

tőtöbbségétaz1947-eslakosságcsereso-
ránCsehszlovákiábatelepítették,helyük-
remagyarkatolikusokatköltöztettek,így
azegykormintegykétezerlelketszám-
lálóevangélikusgyülekezetlélekszáma
azeredetinekmintegy tízszázalékára
zsugorodott, és az utóbbi évtizedek-
benisfolytatódottacsökkenés:agyü-
lekezetnekmamindösszemintegyhar-
mincegyházfenntartójavan.Azigehir-

detőmégisareményrőlbeszélt,hiszen
aközösség,bárkicsi,él,ésélniakar.Ezt
aszépszámúhittanosésafrissenfelújí-
tottgyülekezetiházispéldázza.
Apüspökhangsúlyozta,hogyazegy-

házküldetésehidakatépíteniakkoris,
amikorakörnyezetünkbencsakrombol-
jákőket.Erreahídépítésreleszalkalom
azötödikszlovákevangélikusegyházina-
pokrendezvényeBékéscsabán,amelyre
mintegy kétezer szlovák evangélikust
várnakhazánkbólésakörnyezőorszá-
gokból,valamint„Aföldsója”találkozó
Budapesten,amelyegészKözép-Európa
evangélikusságátszólítjameg.
Apitvarosiünnepreegybegyűlteket

köszöntötte Igor Fur dík békéscsabai

szlovákfőkonzul.Mintmondta,bárnem
értetteamagyarnyelvenhangzottpré-
dikációt,márid. Ku tyej Pál fordításaelőtt
issejtette,mirőlvoltszó.Vagyisnemaz
számít, hogymilyen nyelven, hanem
hogymirőlbeszélünk!

Ra dos né Len gyel An na évekótaapit-
varosigyülekezetegyházfenntartótag-
jaéspresbitere.Felügyelőilátogatásaiso-
rán érlelődött meg benne a döntés,
hogyegyházfenntartóijárulékávalneegy
jómódúbudaigyülekezetet,hanemane-
hézsorsúpitvarosievangélikusokattá-
mogassa.Adéliegyházkerületifelügye-
lőazünnepiistentiszteletenígypitvaro-
sikéntköszönthetteavendégeket,arra
biztatvaőket,hogyalakítsanakkiélő
kapcsolatotahelyiésazelszármazott
evangélikusok között, hiszen ahogy
Szlovákiábanisszülőföldjükkéntemlé-
kezneksokanPitvarosra,azitthonma-
radottaksemfelejtikelatávolbaszakadt
földijeiket.
Hat–Pitvarosrólkitelepítettszlová-

koknakisotthontadó–gyülekezetüd-
vözletéthoztaAnd rea Lu kačovská dió-
szegi(Sládkovičovo) lelkésznő.Akö-
szöntéseksorátazevangélikusgyüleke-
zetfelügyelője,Dé nes Er zsé bet ésaluthe-
ránusközösséggeljóökumenikuskap-
csolatokatápolóKa su ba Ró bert római
katolikusplébánoszárta,akigyülekeze-
ténektagjaivalérkezettazegészfaluszá-
márafontosalkalomra.

g KISS TAMÁS
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (jú li us 3.)
Az éj sza ka mú lik, a nap pal pe dig már kö zel van. Ves sük el te hát a sö tét ség cse le ke -
de te it, és ölt sük fel a vi lá gos ság fegy ve re it.Róm13,12(Jóel2,11c–12;Mt28,16–20;Róm
6,3–8[9–11];Zsolt135)Asötétbenkönnyebbolyasmittenni,amitszégyellünk,ami
titkos,amirejtegetnivaló.Amigonosz,amiembertársunkellen,annakkárárava-
ló.Amivállalhatatlan.Amibűn.Perszemanapságmársokanmindenféleszégyen-
érzetésbujkálniakarásnélkülanapvilágánálismegcselekszenekgyalázatosdol-
gokat,nemszükségesajólelrejtősötét.Pálapostolnyilvánarraakarrámutatni,hogy
sevilágosban,sesötétbennefogalmazódjékmegbennünkfondorlatosság.Szűn-
jékbennünkasötét,ésJézusvilágosságatöltsönbeminket.

Hét fő (jú li us 4.)
Ének lek az Úr nak, amíg élek, zsol tárt zen gek Is te nem nek, amíg csak le szek.Zsolt104,33
(Ef5,19;2Móz14,15–22;2Móz18,1–27)Dráganagymamámjuteszembe,akiéne-
keltazÚrnak,amígélt.Mindigénekelt,néhanótákatis,magyarnótákat,deleg-
többszörazénekeskönyvből.Azzalaltatott,azzalvégezteamunkáját,dicséretrejárt
akezébenafakanálésakapa.Aztmesélte,életesoránolyansokszenvedés,fájda-
lomérte,hogyaztmásképpnemistudtavolnaelviselni,csakdicsérőénekeketéne-
kelve.Egyidőutánmárnemaszenvedésreemlékezett,hanemmegerősödöttszív-
veltudtavalóbanhálávalénekelni,hogy„Jézus,boldogságom…”legyenamiaj-
kunkonisdicséretként,hálakéntazének,amígvagyunk,amíglehet.Hogyodaát
folytathassukamegkezdetténeket.

Kedd (jú li us 5.)
Ke zed al ko tott és meg erő sí tett, tégy ér tel mes sé, hogy meg ta nul jam pa ran cso la ta i dat!
Zsolt119,73(1Kor1,4–5;ApCsel2,32–40;2Móz19,1–25)Sokszoraztgondoljuk,elég
érezni,hitáltalszintekönnyedénbelehelyezkedniabba,miisIstenkérése,paran-
csaazemberszámára.Perszeahitünksokolyandolgotmegláttatvelünk,amelye-
ketkorábbanmásképpészleltünk,érzékeltünk,ésezáltalhatalmasváltozásokáll-
nakbeazéletünkben.Denefeledjükelazt,amitmaazsoltárosfogalmazmeg:kér-
jükszüntelenülIstent,hogyadöntéshelyzetekben,életünkútvesztőibenlegyenvi-
lágoslátásunk.Haddtudjukmeglátni,miajó,ésmiarossz;ésnecsakmeglátni
vagykimondanitudjukajót,hanemválasztani.

Szer da (jú li us 6.)
Vi gyáz za tok, áll ja tok meg a hit ben, le gye tek fér fi ak, le gye tek erő sek! 1Kor16,13(Zof
3,15b;ApCsel16,23–34;2Móz20,1–21)Anapokbanlakásfelújításkezdődöttnálunk.
Rengetegetdobozoltam,pakoltam,cipeltemasokholmitegyemelettelfeljebb.Ha-
marelfogyottazerőm.leginkábbazért,mertnincsolyansok.Nemvéletlen,hogy
azapostolférfierőrőlbeszél,hiszaharmadiknaponmárakönnyebbdobozokfel-
emeléséhezisaférjemethívtamsegítségül.legyünkmindenkorolyanerősekahit-
ben,minttestierőbenaférfiak!Vigyázzunk,mindnők,mindférfiak,mertezafaj-
taerőkönnyenszalad,könnyenfogy,ésellankadunk,elesünk.Kérjüknaponként
azurat,hogysegítsenmegállniahitküzdelmében.

Csü tör tök (jú li us 7.)
Ne mondd, hogy fi a tal vagy, ha nem menj, aho va csak kül de lek, és hir desd, amit csak
pa ran cso lok! Jer1,7(ApCsel18,9–10;Mt18,1–6;2Móz24,1–18)IstenmegbíztaJere-
miástvalamivel,nemisakármivel,ésaprófétahúzódozottafeladattól,fiatalságára
hivatkozva.Miissokszortalálunkvalamikifogást.Fiatalvagyok,öregvagyok,al-
kalmatlanvagyok,gyengevagyok,elfoglaltvagyok.AmikorIstenmegszólít,hívvagy
éppenküld,bizonykönnyenmeghátrálunk:majdmás…ÁmIstennemvéletlenül
hívésszólítéppenminket.Célja,tervevanazéletünkkel,ésbizonyfeladatotissze-
retneránkbízni.Hallgassukmeg,éslegyünkengedelmesszívűtanítványok.

Pén tek (jú li us 8.)
Mi u tán ré gen sok szor és sok fé le kép pen szólt Is ten az atyák hoz a pró fé ták ál tal, ezek -
ben a vég ső idők ben a Fiú ál tal szólt hoz zánk. Zsid1,1–2(Zsolt50,1;1Kor12,12–18;
2Móz25,1–22)JézusKrisztusföldiélete,halálaésfeltámadásaótabenne,rajtake-
resztülismerhetőmeg,ragadhatómegszámunkraIsten.Mindegy,hogyszázvagy
kétezerévteltelazóta,Istenidőszámításamásképpműködik.Alényeg:IstenFia
azértszületetterreavilágra,azérthaltmeg,ésazértdicsőítettemegőtazAtya,hogy
általaegyenesutunklegyenőhozzá;atanításai,acsodái,megváltóművemegra-
gadjonbennünket,ésutatjelöljönkiszámunkra.Hiszenőmagamondta:senkisem
mehetazAtyához,csakáltala.

Szom bat (jú li us 9.)
Ó, Uram, Uram! Nagy ha tal mad dal és ki nyúj tott ka rod dal te al kot tad meg az eget
és a föl det; ne ked sem mi sem le he tet len! Jer32,17(2Kor1,9–10;Jel3,1–6;2Móz32,1–
14)Kilátástalanhelyzetekbensokszorelcsüggedünk,éselfogyatkozikareménysé-
günk.IlyenkorjóIstenhatalmastetteiregondolni,Jézuscsodáira,aszavanyomán
gyógyulókra,aszavahallatánmegtérőkre.MertolyanIstenünkvan,akiégésföld
megalkotója,akiavilágmegtartója.Nekimivolnalehetetlen?OlyanIstenünkvan,
akitlehetostromolni,kérni,hogytekintsenránk,aprócska,denekiolyfontoste-
remtményeire:hallgassonmeg,ésaszámunkrateljesíthetetlennektűnőpróbában
islegyentámaszunk,erőnk. g KECZKó SZIlVIA
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„Így szól az Úr, a te te rem tőd […]: Ne félj, mert meg vál tot ta lak,
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém vagy!” (Ézs43,1)

Szentháromságünnepeutána6.hétenazÚt mu ta tó reggeliés
hetiigéiáltalIstenakeresztségajándékávalmegtérésrehív,s
eszentségbenbűnbocsátószereteténekzálogátadja.Miértte-
szieztnépénekszabadítóura?(AválasztlásdÉzs43,4.)„Krisz-
tusszeretiazegyházat,ésönmagátadtaérte,hogymegszen-
telje,ésmegtisztítsaakeresztséggelazigeáltal.”(Ef5,25.26;lK)
Istennévenszólítjaéssötétségbőlvilágosságrahívjagyerme-
keit.„JézusKrisztusavilágvilágossága,nálavanörökkéazélet
forrása.”(GylK699)Jézusutolsóparancsamindenkoriköve-
tőinekszól:„Men je tek el te hát, te gye tek ta nít vánnyá min den né -
pet, meg ke resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent lé lek -
nek ne vé ben, ta nít va őket…” (Mt28,19–20)Pálkérdez,sfelel
is:„Vagy nem tud já tok, hogy mi […] Krisz tus […] ha lá lá ba ke -
resz tel tet tünk? […] A ke reszt ség ál tal ugyan is el te met tet tünk ve -
le a ha lál ba, hogy […] új élet ben jár junk.” (Róm6,3–4)Lu ther
tanítja:„Krisztusakeresztségbemindenidőrebelevegyítette
ártatlan,pirosvérét.Mertaszentkeresztségetisugyanazavér
szereztemegnekünk,amelyértünkkiomlottésbűneinkértmeg-
fizetett.”Istenátvittenépétakettéváltvizűtengeren:„Iz rá el
fi ai szá ra zon men tek be a ten ger kö ze pé be, a víz pe dig fal ként
állt mel let tük jobb ról és bal ról.” (2Móz14,22;lásd1Kor10,1.2)
Azelsőgyülekezetéleteháromezerkeresztelővelkezdődöttpün-
kösdkor,Péterszavára:„Tér je tek meg, és ke resz tel ked je tek meg
mind nyá jan Jé zus Krisz tus ne vé ben bű ne i tek bo csá na tá ra, és meg -
kap já tok a Szent lé lek aján dé kát. Mert ti é tek ez az ígé ret, és gyer -
me ke i te ké, sőt…” (ApCsel2,38–39)FilippibenPáleztmondta
abörtönőrnek:„Higgy az Úr Jé zus ban, és üd vö zülsz […]. Ő pe -
dig […]azon nal meg ke resz tel ke dett egész há za né pé vel együtt.”
(ApCsel16,31.33)Jézusfigyelmeztetimindenkoritanítványa-
it:„…ha meg nem tér tek, és olya nok nem lesz tek, mint a kis gyer -
me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt18,3)Agyü-
lekezetKrisztusteste,smiegyenkéntannaktagjaivagyunk.
„Hi szen egy Lé lek ál tal mi is mind nyá jan egy test té ke resz tel tet -
tünk […], és mind nyá jan egy Lé lek kel itat tat tunk meg.” (1Kor
12,13)AmegdicsőültKrisztusnemcsakaszárdiszigyülekezet-
neküzeni:„…térj meg! […] Aki győz, azt öl töz te tik fe hér ru há -
ba, an nak a ne vét nem tör löm ki az élet köny vé ből, ha nem val -
lást te szek ne vé ről az én Atyám előtt…” (Jel3,3.5)Nefeledjük:
Istenszeretetévelátölelt,keresztnevünkönszólított,svelünk
kívánjatölteniazörökkévalóságot!„Megvagyokkeresztelve!”
Eténynemcsakreformátorunkaterősítettehitharcában,mert:
„Bártestiszemcsakvizetlát/Edrágakeresztségben,/Hitál-
talKrisztusváltságát/Elnyerjükeszentségben.”(EÉ295,3)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve vé nyek, ha nem pol gár -
tár sai a szen tek nek és há za né pe Is ten nek.” (Ef2,19)

Szentháromságünnepeutána7.hétenazÚt mu ta tó reggeliés
hetiigéibenIstenahitajándékávalörökéletrehívjagyerme-
keit(lásdRóm6,23).„Ízleljétekmegéslássátok,hogyjóazÚr:
boldogazazember,akibennebízik.”(Zsolt34,9;lK)„Örven-
dezzetekazIstennekvigasságnakszavával!”(GylK708)Jézus
asarokköveIstenhajlékának,sházanépétsajátkezűlegven-
dégelimeg.Ámőnemkenyérkirály!„Jé zus pe dig vet te a ke nye -
re ket, há lát adott, és ki osz tot ta az ott ülők nek; ugyan úgy osz tott
a ha lak ból is, amennyit kí ván tak. Ami kor pe dig jól lak tak, így szólt
ta nít vá nya i hoz: Szed jé tek össze a ma ra dé kot…” (Jn6,11–12)Az
elsőgyülekezettagjai„ki tar tó an részt vet tek az apos to li ta ní tás -
ban, a kö zös ség ben, a ke nyér meg tö ré sé ben és az imád ko zás ban.
Min den nap […] há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm mel és
tisz ta szív vel ré sze sül tek az étel ben; di csér ték Is tent…” (ApCsel
2,42.46.47)Jézusminketistanít,skijelentiönmagát:„…aki hisz,
an nak örök éle te van. Én va gyok az élet ke nye re. […] Én va gyok
az az élő ke nyér, amely a menny ből szállt le: ha va la ki eszik eb -
ből a ke nyér ből, él ni fog örök ké…” (Jn6,47.48.51)Máighangzik
ahívás:„…min den ké szen van, jöj je tek a me nyeg ző re!”Krisz-
tusamagatestébenegyesítiIstenújnépét,sáltalavanszabad
utunkakirályimenyegzőre.Deminelegyünkméltatlannávált
meghívottak!„Mert so kan van nak az el hí vot tak, de ke ve sen a
vá lasz tot tak.” (Mt22,4.14)KornéliuszházábanPéterbeszélni
kezdett:„Most ér tem meg iga zán, hogy Is ten nem sze mély vá -
lo ga tó, ha nem min den nép kö zött ked ves előt te, aki fé li őt és igaz -
sá got cse lek szik. […] Ő a min den ség Ura!” (ApCsel10,34–36)
Azúrvacsorábanvalórészesedéskettősközösségethozlétre:
Jézussalsagyülekezettagjaival.„Mi vel a ke nyér egy, mi is mind -
annyi an egy test va gyunk, mert mind annyi an az egy ke nyér ből
ré sze se dünk.” (1Kor10,17)HalálaelőttJézusazutolsópáskava-
csoránsazelsőúrvacsoránvettrészttanítványaival.„Vágy va
vágy tam ar ra, hogy szen ve dé sem előtt meg egyem ve le tek ezt a
pás ka va cso rát. […] És vet te a ke nye ret […]: Ez az én tes tem […]!
Ha son ló kép pen vet te a po ha rat is […]: E po hár az új szö vet ség
az én vé rem ál tal…” (lk22,15.19.20)Lu ther tanítja:„Aholazt
látod,hogyaszentségekethelyesenszolgáltatjákki,biztosan
tudhatod,hogyIstennépeottvan.Hahitedjólgyakorlodserő-
síted,meglásd,milyenboldog,gazdagmenyegzőilakomátké-
szítoltáránálIstened!”„Bol do gok, akik hi va ta lo sak a Bá rány
me nyeg ző jé nek va cso rá já ra!” „Örül jünk és uj jong junk, és di cső -
ít sük őt, mert el jött a Bá rány me nyeg ző je…” (Jel19,9.7)„Örülj
szívem,/Vigadjlelkem,/[…]VacsoráhozmégyJézushoz,/
Hivatalosvagyteitt.”(EÉ309,1) g GARAI ANDRÁS

A Szentháromság ünnepe utáni 6.,
gyümölcstermővasárnaponIstennek
egyismert,mégisújramegújrafelfe-
dezésre váró ajándéka kerül elénk:
akeresztség.Engemmindigmeghök-
kent,amikorazigekérdez:„Vagy nem
tud já tok…?”

Mit tu dunk? Vasárnaprólvasárnapra
keresztelünkgyermekeket,sokszornem
isegyet.Szépünnep.Együttacsaládés
agyülekezet.Ének,misszióiparancs,ige-
hirdetés,ismeretlenésismerősenhang-
zónevek,gyermeksírás.Hálaadás,kö-
szönetIstennekazújéletért,hitteltelivá-
gyakozásafolytatásra.Drágalehetőség,
személyreszabottan.
Néhányheteegyédesanyafelhívott

telefonon,ésaztameglepőkérdésttet-
tefel,hogyérdemes-emegkeresztel-
niagyermekét,megéri-e.„Alegjobb
befektetés!”–válaszoltamalegkomo-
lyabbhangomon.Ígygondoloméshi-
szem!
Ma semmi sem biztosabb annál,

mintharábízzukmagunkatIstenvég-
telen,mindentmegelőzőszeretetére,
ésgyermekeinketishozzávisszük.Ez
afelszín,detudjuk-e,mondjuk-e,él-
jük-eazt,amiamélybenvan?Amiért
lekellmerülnünk.Akeresztségcsak
akkorteremhetimegéletet,közössé-
getésüdvösségetadógyümölcsét,ha
felismerjükamélységét,ésafelkészí-
téskor 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,helyre-
áll Isten akaratából és kegyelméből.
Gyermekkori emlékem, amikor a

viszketőszúnyogcsípésemrenagyanyám
a körmével erősen keresztet rajzolt.
Mostfáj,deelmúlikaviszketés–vigasz-
talt, és így lett. Pál bonyolultabban
mondjaelnekünkagyermekszámára
olyanegyszerűenelfogadhatót:Istensze-
reteteéletformálóerővilágunkban.En-
nekazerőnekútja,célja,tartalmavan
ajövőfelé.

Mit lá tunk? Mit hi szünk? Nemcsak
gyermekeketkeresztelünk,hanemfel-
nőtteketis.Előttebeszélgetünk,őkví-
vódásokközepetteízlelgetikagyümöl-
csöt.Akarom-e?Vállalom-e?Azembe-
rioldalátlátják,minthamidöntenénk.
Amásikoldalmégismindigottvan,rej-
tetten,láthatatlanul,ránkbízottan.
Egynagyobbacskagyermekake-

resztelésutánmegkérdezte:ennyivolt
az egész? „Tudod, most még csak
ennyilátszikbelőle–feleltem.–Majd
később…”Nemspórolhatómegazút.
Pálránkbíztaatitkot:megkellhal-
nunkJézussal,hogyfeltámadhassunk
vele,újéletre,önmagunkért,szerette-
inkért, a reánk bízottakért.A „vagy
nem tud já tok?” kérdéstkövethetnéa
„vagy nem is akarjátok?” kérdés is.
Egyedüliválaszahit.„Aki hisz, és meg -
ke resz tel ke dik…” (Mk16,16)

Ho gyan és ki nek élünk? Akeresztség
azéletlehetőségétadja,azüdvösségre
tár kaput. Kapcsolat jön létre Isten
akaratából,azemberjódöntése,szán-
dékaszerint.Atemplomajtajánkilép-

vevan-ehatása,van-ekövetkezménye
azéletmindennapjaira?Egymásikna-
gyobbacska,frissenkereszteltgyermek
mosolyogtató,denagyonőszinteésbi-
zakodókérdésevolt:látszikrajtam?
„Meg vagyok keresztelve.” luther

híresmondataolyanbiztospontjaegész
életünknek,amelyrőlsohanemfeled-
kezhetünkel,amelyhezmindigvissza-
mehetünk. Nem csupán az alkalom
fontos,hanemaKrisztussalvalóközös-
ség is. Vele élni, járni, kapcsolatban
lenni,akeresztségbenkapottígéretére
hagyatkozni.
Nemnekünkkellkitalálniakövetke-

zőlépést,hanemaSzentlélekvezetése
alattélhetjükbizonyságtevőéletünket.
Követhetjük a keresztségben velünk
szövetségetkötőurunkat,átlépvemin-
denemberilehetőségen.Haátléptünk
ahalálbólazéletre,újjászülettünk.Új
életben járhatunk. látszik-e rajtunk?

„Vagy nem tud já tok…?” –kérdezett
amaiigénk.Választvár,döntéseléál-
lít,hiszenIstenmindentmegtettértünk.
Meghaltamibűneinkmiatt,legyőztea
halált,hogylegyenesélyünkveleélni.
Ezt a drága örömhírt osszukmeg

mindenkivel!Mindenkeresztelőerősít-
senmegbennünketebbenacsodálatos
ajándékban.

g KIS JÁNOS

Imád koz zunk! Urunk! Fel eme led te kin -
te tün ket ezen a va sár na pon. El len fény -
ben né zünk rád, hogy jól lát has suk éle -
tün ket. Olyan jó tud ni, hogy gyer me ke -
id le he tünk. Aka ra tod ból és azok sze re -
te té ből, akik dön töt tek ke reszt sé günk ről.
Adj hi tet, hogy nap ról nap ra él ni tud junk
aján dé ka id ból, és to vább ad has suk őket
a ránk bí zot tak nak. Ké rünk, így légy ve -
lünk élet ben, ha lál ban, ke gyel med meg -
lá tá sá ban! Ámen.
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Életrekeresztelve!
A VASÁRNAP IGÉJE


