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Oratio
œcumenica

Egyesített kórus adta elő Kodály Zoltán Budavári Te Deum című művét „A föld sója” találkozó szombati záró istentiszteletén

Folytatás a 2. oldalon f

Szlovák
Csángómagyarevangélikus
„sószórók” világtalálkozó

AzASZEK(SzlovákEvangélikusEgyházakEgyesülete)ugyanazzalacéllal
létesült, mint nálunk 2006-ban a
MAEK(MagyarEvangélikusKonferencia):összefogniazországhatárain
túlélőhittestvéreket.HogyaSzlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyház négyévnyi előkészület után
most megvalósult szándéka valós
igényreépült,aztlátványosanbizonyítottákazimmárötödikalkalommal,de
Szlovákiánkívülelsőízbenmegrendezettszlovákevangélikusegyházinapok,
amelyekretöbbmintezerötszázanregisztráltak. Nemcsak Magyarország
szlovákgyökerűgyülekezeteiből,illetveazanyaországból,deCsehországból,
Szerbiából,HorvátországbólésRomániából is jelentős számban érkeztek
szlovákajkúevangélikusok.
Aszerdaestinyitóistentiszteletigehirdetői szolgálatára a Magyarországi
EvangélikusEgyház(MEE)elnök-püspökét,Gáncs Pétert kértékfel,akimeghívástkapottaszlováklutheránusokvezetőképviselőinekdélutánitanácskozásárais,melyenGulácsiné Fabulya Hilda,
azMEEOrszágosSzlovákLelkésziSzolgálatánakvezetőjevolthivatottképviselniamagyarországiszlovákevangélikusságot.Acsütörtökdélelőttiistentiszteleten szlovákiai testvéregyházunk elnök-püspöke,Miloš Klátik prédikálta
zsúfolásigteltbékéscsabaiNagytemplomban,ahonnanamásnapreggeliáhítatutánindultarésztvevőkmintegynegyede–programokbangazdagmásfél
napemlékével–Budapestre.
g T.PiNTéR KÁROLy

A rekkenő hőség ellenére több mint kétezren vettek részt július 2-án a királyföldi és barcasági csángó magyarok világtalálkozójának csúcspontját jelentő reformációi zarándoklaton. A színes népviseletben tarkálló sokadalom élén gyalogolt a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház – hivatalában újabb tizenkét évre megerősített – püspöke, AdorjániDezsőZoltán, mellette pedig KövérLászló, a Magyar Országgyűlés elnöke, hitvesével. A zajzoni evangélikus templom mellől a szomszédos Pürkerec lutheránus hajlékáig megtett néhány kilométer nemcsak a reformáció közel ötszáz évvel ezelőtti „útnak indulására” emlékeztetett, de a magyar összefogás, az identitástudat megerősítésének, megújulásának fontosságát (és lehetőségét) is kifejezésre juttatta.
Amagyaroklakta,Brassókörnyékifalvakmáraz1500-asévekközepénmagukévátettékazÁgostai hitvallást, és
lutheránusokká lettek. Brassó és a
Hétfalunévenemlegetettbarcaságitelepülések magyarsága – a környék
továbbihárommagyarszórványához
hasonlóan–többségébenmáigmegmaradt evangélikus vallásában, mi
több, e csángó falvak a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházlegerősebb „végvárai” közé tartoznak.
Miutánezekbenaközségekbenanépszokásokiselevenenélnek,nemmeg-

lepő,hogy–a2013-tólrendszeresített
hag yományünnepek tapasztalataira
építve–BrassóésHétfalugyülekezeteiszerveztékmegjúnius30.ésjúlius
2. között a királyföldi és barcasági
csángómagyarokelsővilágtalálkozóját.Azösszesenközelháromezerfőt
megmozgatórendezvénysorozatpolitikaifelhangoktólmentesenhirdethetteaKrisztus-hit,azanyanyelvésamagyarságtudatmegtartóerejét.
Nincs abban semmi kivetnivaló,
hogyarendezvénysorozat„hivatalos
nyitányának”ki-kiamagatelepülésén

tartottcsütörtökiprogramottekintette.Akülönbözőeseményekmásnapis
párhuzamosanzajlottakBácsfaluban,
Csernátfaluban, Hosszúfalu-Fűrészmezőn,Pürkerecen,Tatrangon,Türkösön,Zajzonban,illetveBrassóban.
AzelsőcsángómagyarvilágtalálkozófelettaMagyarOrszággyűléselnökevállaltaafővédnökséget,akiszemélyesjelenlétévelismegtisztelteazeseményt.KövérLászlónemcsakeltöltött
másfélnapotabarcaságicsángókközött,depéntekdélutánabrassóibelvárosi színházban rendezett gálaesten
„messzehangzó”beszédetismondott.
AszombatizarándoklatotzárószabadtériistentiszteletigehirdetőjeAdorjáni Dezső Zoltán volt,akia95.zsoltárszavaivalköszöntötteazegybegyűlteket.Úrvacsoraosztásutánapüspök
aRomániaiEvangélikus-Lutheránus
Egyházlegmagasabbkitüntetését,aReményikSándor-díjatnyújtottaátKövérLászlónakésazegyházkerületfelügyelőjének,Riedl Rudolfnak.
g TPK
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Szlovák evangélikusok inkább csak
a közép-európai keresztény találkozó másnapján csatlakoztak „Aföld
sója” elnevezéssel július 7–10. között
zajlott budapesti rendezvénysorozathoz. Valójában azonban már egy
nappal korábban, július 6-án megnyitottak egy közép-európai találkozót – Békéscsabán.

Mindenható mennyei Atyánk!
Azzal a reménységgel könyörgünk hozzád, hogy te meghallgatszminket,ésmegadodmindazt, ami javunkra szolgál. Köszönjüknekedmindaztaszépetés
jót,amellyelnapontamegajándékozolbennünket,amitolyansokszortermészetesnek,magátólértetődőnekveszünk.
Könyörgünkvilágunkért,amelyetteszépnekésjónakteremtettél és nekünk ajándékoztál, de
látod,naprólnaprapusztítjuk,és
nemtörődünkvele,mertelfelejtettük:teránkbíztad,hogygondozzukésápoljuk.Kérünk,add
Szentlelkedet,hogyhűségesgazdái legyünk teremtett világodnak,éstudjuk,azértkaptuk,hogy
majdtovábbistudjukadniakövetkezőgenerációknak.
Urunk, kérünk közösségeinkért,acsaládokért,agyülekezetekért,anyaszentegyházadért,nemzetünkért,add,hogymegértsük,
ategyermekeidvagyunkmindnyájan, és ezért magunkért és
egymásértisfelelősséggeltartozunk.Add,hogykapcsolatainkat
atőledJézusKrisztusbankapott
szeretetjárhassaát,hogymindenkortudjuk,bűneinketelőttedletehetjük.istenünk,telátodamai
világunkatgyakranjellemzőirigységet,erőszakot,egymásmegvetését;add,hogynecsupánszavakkal, hanem életünkkel tudjunk
bizonyságottenniarról:teegyúj
életrehívtálelbennünketUrunk,
JézusKrisztusáltal.
Könyörgünk betegeinkért, a
magukramaradottakértésamagukrahagyottakért,azéletükcéljátésértelmétkeresőkért,akicsinyekértésakitaszítottakért,akiknekmárnincserejükkiállniönmagukért.Mindenemberiértelmet meghaladó szereteted óvja
őket,éséletüknehézségeiközepettetapasztalhassákatevégtelenkegyelmedet.Kérünk,tégybennünketalkalmassáarra,hogyképesek
legyünksegíteninekik,tudvaazt:
teerreiselhívtálbennünket.
Urunk,teúgyismerszbennünket,ahogysenkimásezenavilágon.Engedd,hogymegismerjük
mi is magunkat, hogy szembe
merjünknézniönnönmagunkérzéseivel,bűneivel,kicsinyességével,
demegláthassukaztajótis,amelyetteajándékoztálnekünk.Kérünk, add, hogy Jézus Krisztust
mint Megváltónkat ismerjük és
kövessük,mertcsakveleésáltala
lehetünkgyermekeid.
ist enünk, kös zönj ük, hogy
meghallgatsz bennünket a mi
Urunkért,ateegyszülöttFiadért,
JézusKrisztusért,akivéreáltalnekünkisbűnbocsánatotésújéletetszerzettakereszten.Ámen.

Fizessen elő
lapunkra!

2 l Evangélikus élet

2016. július 17. l KRÓNIK A

A föld sója Elhívás,küldés,megerősítés
Huszonöt éves múltra visszatekintő
nemzetközi protestáns fesztivál házigazdája lehetett július 7. és 10. között Budapest, ahol – „Aföldsója”
címmel – első ízben rendezték meg
a közép-európai keresztény találkozót. A több ezer fős ökumenikus
eseményt a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) szervezte, a Mátéevangéliumából jól ismert jézusi
üzenet – „Ti vagytok a föld sója”
(5,13) – mottó jegyében.
AprogramokfőhelyszíneaTüskecsarnok, az Eötvös Loránd TudományegyetemTársadalomtudományiKara,
illetve a Mag yarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának (MEÖT)
kápolnájavolt.Acsarnokbantartott
nyitóistentiszteletenGáncs Péter, az
MEE elnök-püspöke, a szombat esti
záróistentiszteletenpedigFabiny Tamás püspök,azMEEkülügyikapcsolatokértisfelelősvezetője,aLutheránusVilágszövetség(LVSZ)egyikalelnökehirdetteistenigéjét.

Kárnyáczki Eszter ordinációja Gyónon
Két héten belül másodszor állhatott oltár elé július 3-án a gyóni evangélikus templomban ordinációja alkalmából KárnyáczkiEszter. FabinyTamás
püspök a lelkészjelöltet 1Tim 1,12 alapján indította szolgálatba: „Hálátadok
aKrisztusJézusnak,amiUrunknak,akimegerősítettengem,mertmegbízhatónaktartott,amikorszolgálatrarendelt.”
Azelmúltkéthétegészenbiztosankülönösenemlékezetesmaradamostfelszenteltifjúlelkésznőéletében:június
24-énházasságotkötöttSzöllősi István
Sándorral, akitegynaprará,június25énazorosházievangélikustemplombanGáncs Péter püspökszenteltlelkésszé.Eztkövetőenkerültsorjúlius
első vasárnapján Kárnyáczki Eszter
ordinációjára,amelynemcsakaző,hanem a teljes északi Egyházkerület
számáraisnagyonfontosünnepvolt,
úgyisminta2016-osévegyetlenkerületilelkészszentelése.
Agyónitemplomotennekmegfelelőenzsúfolásigmegtöltöttékahívek.
Fabiny Tamás azigehirdetéseelejénarrakérteazoltárelőttállólelkészjelöltet,hogyagyülekezetfeléfordulva,eddigiéletútját,elhívásátvégiggondolva
tekintseát,kimindenkiértésmimindenértadhathálátazÚrnak.Apüspök

ezutánajövőreutalt,arra,hogymilyen
szolgálatraküldiistenapályájátkezdőlelkésztaférjévelegyütt,akivelbeosztottlelkésziszolgálatukatnyíregyháziiskolákbankezdikmeg.Azelhívásésaszolgálatraküldésközöttállaz
ord inác ió napj a, a mege rős ítés –
mondtaazegyházkerületlelkészivezetője.
Aszentelésiistentiszteletliturgiájábandr. Varga Gyöngyi, azEvangélikus
Hittudományi Egyetem docense és
Balog Eszter gyónilelkészsegédkezett.
AzeskütételésazáldásokutántizenkétlelkészénekelteaConﬁrmát; különösen örömteli volt eközben látni,
milyenﬁatalajelenlevőlelkészikar.
A megható, személyes köszöntések
sorátahelyilelkész,BalogEszterés
Hende Pál felügyelőkezdte,majdLindákné János Zsuzsanna hévízgyörki
pásztor–akinekmentorságamellett

végezte Eszter a hatodik, gyakorlati
évét – folytatta; a vezetésével egész
busznyihévízgyörkigyülekezetiküldöttségérkezettazünnepialkalomra.
Őkénekkelisköszöntöttékazújlelkészt. Köszöntő szavakat mondott
még Varga Gyöngyi, Fabiny Tamás
püspök,Fábri György egyházkerületi
felügyelőésHeinemann Ildikó vecsésilelkészis.VégülszótkértKárnyácz-

Budapesten születtem 1990. április 20-án. Nem vallásos családból származom, édesanyám és a testvérem közösségében mégis megtapasztalhattam
a feltétel nélküli szeretetet. Dabas-Gyónon jártam óvodába, ahol Koczor Tamás lelkész úr tartott hittanórákat, és ezek teljesen magukkal ragadtak. Ki
is jelentettem édesanyámnak, hogy ezentúl hittanra fogok járni. Így kerültem a gyóni evangélikus gyülekezetbe. Az ifjúsági órák és táborok csak még
jobban megerősítették bennem az érzést: itt a helyem. A budapesti Raoul
Wallenberg Humán szakközépiskola és Gimnázium tanulójaként egyre elkötelezettebb lettem a tanítás és a gyerekek iránt. Középiskolai tanulmányaimat befejezve pedagógusasszisztens végzettséget is szereztem. teológiai
tanulmányaimat 2009-ben kezdtem katekáta-lelkipásztori munkatárs szakon, majd 2010-ben folytattam teológus-lelkész szakon. itt ismerkedtem meg
leendő férjemmel, SzöllősiIstvánSándorral.A 2014/2015-ös évet németországi ösztöndíjon, Neuendettelsauban töltöttük, itt szereztem nyelvvizsgát. Gyakorlati évemet Hévízgyörkön LindáknéJánosZsuzsannamentorsága mellett,
a gyülekezet szeretetközösségében végeztem.

Révbeérkezésésvitorlabontás
Juhász Dénes lelkészavatása Tatabányán
A programokban gazdag rendezvénysorozaton–amelyenközreműködőkéntisrésztvettMartin Junge, az
LVSZfőtitkára–Közép-Európaszámosegyháziésközéletivezetőjefejtettekiálláspontjátaktuáliskérdésekről.
Július9-énpéldáulazMEEországos
felügyelője,Prőhle Gergely helyettesállamtitkármoderálásávalBalog Zoltán,
azemberierőforrásokminisztereés
Heinrich Bedford-Strohm bajorpüspök
beszélgetettareformációésazegyházakeurópaijövőjéről,különöstekintettelakontinensünketelárasztómenekülthullámra.Arendezvényfőelőadóinak sorában találkozhattak az
érdeklődők–többekközött–Novák
Katalin családügyiállamtitkárral,Pál
Feri atyával, a katolikus pappal és
mentálhigiénésszakemberrel,illetve
Lackﬁ János költővel,anéhányepizódjávalszinténbemutatottLuther-rajzﬁlmforgatókönyvírójával.
Atalálkozóneredetilegrésztvevő
hatországhoz–Lengyelország,Németország, Csehország, Mag yarország,
AusztriaésSzlovákia–azéveksorán
más,nemcsakközép-európaiországokcsatlakoztak,azideirendezvényrepéldáulregisztráltakVietnamból,
Svédországból és az Egyesült Államokbólis.
MintazeseményelőtttartottsajtótájékoztatónCselovszkyné Tarr Klára főszervező,azMEEOrszágosirodájaÖkumenikusésKülügyiOsztályánakvezetőjeelmondta,aprogramot igyekeztek úgy összeá llít ani,
hogykiegyensúlyozottegységbenlegyenekalelkiésatársadalmikérdésekkelfoglalkozóbeszélgetések,előadások.Arendezvényreharmincháromkórusisérkezett,amelyek–önállótemplomikoncertjeikmellett–az
eseménytzáróistentiszteletenközösenadtákelőKodály Zoltán Budavári Te Deum címűművétaLutheránia
énekkar karnag yának, Kamp Salamonnak avezényletével.
g Eé
„A föld sója” találkozóról a legrészletesebb összeállítás egyházunk központi
honlapján, az Evangélikus.hu portálon
található, de az eseményre természetesen jövő heti magazinunkban is részletesebben visszatérünk.

A gyülekezet történetében első alkalommal került sor lelkészavatásra július 1-jén a tatabányai evangélikus templomban. JuhászDénes szolgálatba állításának ünnepén SzemereiJános, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr.SzentpéteryPéter docens, illetve SchermannGábor
helyi lelkész működött közre.
Azerőtlenségbenerőtkapniellentmondásnaktűnik–mondtaalelkészjelöltválasztottigéje,2Kor12,9alapján tartott prédikációjában a püspök.Ezolyanfurcsakettősség,amelyben isten közelségét érezzük meg.
Szolgálatunkban az igazi erőforrás
számunkraistenFia,akigyengeségébenésmegtörtségébenvittevégbea
legnag yobbgyőzelmet.
Azeskütétel,azáldásésaConfirma ünnepélyespillanataitkövetőena
frissenfelavatottlelkészapüspökkel
ésSchermann Gábor lelkésszelegyütt
osztott úrvacsorát lelkésztársainak
ésanépesvendégseregnek.Azegybegyűltekközöttszépszámbanvoltaka

vanyarcigyülekezettagjaiis;Dénes itt
töltöttehatodik,gyakorlatiévét.
Azistentiszteletetszeretetvendégség
követteaközeliiskolatornatermében.
itthangzottakelaköszöntésekis.ElsőkéntMajor Gáborné felügyelőüdvözölteazegybegyűlteket,ésrövidenismertetteafelavatottlelkészéletútját,
majdSzemerei János püspökadtaátJuhászDénesnekazordinációsokleveletésazegyházkerületajándékát.
Azútraindítóközösségnevében
SchermannGáborszólt,többekközött
újkollégájaédesanyjának,családjának
ismegköszönveaDénesneknyújtott
szeretetetéstámogatást.Ateológiaköszöntésétdr. Szentpétery Péter tolmá-

Krisztusiindulattal
Pfeifer-Dömök Krisztina lelkészavatása Hántán
Történelmi pillanatokat éltek meg a Hánta–Ászár–Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség tagjai, amikor július 2-án, szombaton a gyülekezet történetében az első ordinációt ünnepelték a hántai templomban. Pfeifer-DömökKrisztinát a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke, SzemereiJános avatta lelkésszé. A liturgiában dr.SzabóLajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora és PfeiferOttó iharosberényi lelkész, a lelkészjelölt
férje vett részt.
Személyes emlékeinek felidézésével
kezdteFil2,5–alelkészjelöltválasztott
igéje–alapjántartottprédikációjátSzemerei János püspök.Elmondta,hogy
évekenkeresztülrendszeresentáborozottahántaitemplomkertterületéna
fejér-komáromiifjúságtagjaival,majd
azigeszakaszüzenetérefókuszálvakifejtette:alelkésziszolgálatbanaztazindulatotkellmeglátniésmegélni,amely
Jézusküldetésétmeghatározta,ésmindenmozdulatát,szavátáthatotta.„JézusszámárafontosvoltazAtyávalvalószoroskapcsolat,azérzelmekmegélése,aszeretetazemberekfelé,alényegesdolgokmegkülönböztetésealényegtelenektől,azempátiaésazelőítéletekkelvalószembefordulás”–hangsúlyoztaSzemereiJános.

Az eskütétel és az áldás megható
perceiutánafrissenfelavatottlelkész
a püspökkel közösen osztott úrvacsorátatemplomotmegtöltőgyülekezetnek.
AzistentiszteletetkövetőenVancsai József, ahelyiegyházközséghelyetteslelkészeszeretetvendégségre
invitáltaajelenlévőketahántaiművelődésiházba.itthangzottakelaköszöntésekis.ElsőkéntSzemereiJános
adta át az egyházkerület legújabb
lelkészénekazordinációsoklevelet,
majdMészáros Tamás egyházkerületi
felügyelőtolmácsoltajókívánságait.
Köszöntőtmondotttovábbáhittudományiegyetemünknevébendr. Szabó Lajos rektor,valamintSikter János
porrogszentkirályi lelkész, akinek

ki Eszter is, és köszönetét fejezte ki
mindazoknak,akikelőttazistentiszteletelejénismegállhatott.
g BALiCZA MÁTé

csolta.Jókívánságaitadtaáttovábbá
Szabó András vanyarcilelkész,aNógrádiEgyházmegye,valamintPolgárdi Sándor, azújlelkésztfogadóVeszprémiEgyházmegye,illetveSzarka István, aFejér-KomáromiEgyházmegye
esperese.
VégülJuhászDéneskértszót.Szolgálatbaindulásátegyfelőlrévbeérkezésnek, másrészt vitorlabontásnak
nevezte. Hál áj át fej ezte ki mindazoknakazembereknekésközösségeknek,akikésamelyekimádságukkalésszeretetükkelmindeddigmelletteálltak.
g –ADÁMi –

JuhászDénestatabányán született és nőtt fel. Gyermekkorától rendszeresen járt az evangélikus gyülekezetbe. Meghatározó élményt jelentettek
számára a fejér-Komáromi egyházmegye által szervezett nagyvelegi ifjúsági táborok is. általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd az érettségi után 2009-ben felvételt nyert az evangélikus Hittudományi egyetem teológus-lelkész szakára. A teológián töltött időszak
alatt egy évig ösztöndíjasként az Augustana Kirchliche Hochschule hallgatója volt a németországi Neuendettelsauban. Hatodéves gyakorlatát a
vanyarci gyülekezetben végezte SzabóAndrás mentor mellett. ordinációját követően a somlószőlősi egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.

mentorságamellettvégezteKrisztina a hatodik, gyakorlati évét. Az
iharosberény–vései társult egyházközségképviselőivirággalajándékoztákmeglelkészükfeleségét,akimostantól Lut her-kab átb an is szolgál
közöttük.
Végül a felavatott lelkésznő kért
szót,hogykifejezzeörömétésháláját
azistentőlésemberektőlkapott,megtapasztaltszeretetért.
g AM
Pfeifer-DömökKrisztinaHántán nőtt fel, és a Hánta–ászár–Kisbéri társult
evangélikus egyházközség tagjai közé tartozott. Már általános iskolás korában nagy szerepet kapott életében a zene és az éneklés. zeneiskolai tanulmányai mellett a fóti evangélikus Kántorképző intézet tanfolyamain is rendszeresen részt vett. Középiskolás éveit a soproni Berzsenyi Dániel evangélikus Gimnáziumban (Líceum) töltötte. ez időszak alatt magánéneket, színjátszást is tanult. Az érettségit követően 2008-ban felvételt nyert az evangélikus Hittudományi egyetem teológus-lelkész szakára, majd két évvel később, 2010-ben a kántor szakra is beiratkozott. itt ismerte meg Pfeifer Ottót,
akivel 2015-ben kötött házasságot.
A 2012/2013-as tanévben ösztöndíjjal a németországi neuendettelsaui
Augustana Kirchliche Hochschule hallgatója volt. férjének lelkésszé avatása után annak szolgálati helyére, iharosberénybe költöztek. Hatodéves
gyakorlatát a porrogszentkirályi és a gyékényesi gyülekezetben végezte,
mentora SikterJános volt. ordinációját követően félállásban az iharosberény–vései társult egyházközségben végez majd szolgálatot, illetve a somogy-zalai egyházmegye más gyülekezeteiben lát el hitoktató lelkészi feladatokat.
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„AsarokkőpedigmagaKrisztusJézus”
Felszentelték a felújított lucfalvi templomot
Kívül-belül megújult templomáért adott hálát július 3-án, vasárnap ünnepi istentisztelet keretében Lucfalván a népes gyülekezet. A felszentelés és az
igehirdetés szolgálatát dr.FabinyTamás püspök végezte, a liturgiában MalikPéterKároly, az egyházközség parókus lelkésze működött közre.
szik az Úrban, és akiben ti is együtt
épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” Agyülekezethezintézettszavaiban
alelkészivezetőutaltazalkalommeghívójánszereplőfotómontázsra,amelyenatemplomfelújításelőttiésutániállapotalátható,azegyikképena
templomoldalánaktámasztottlétrával. Ennek kapcsán arra hívta fel az
egybeg yűltek ﬁg yelmét, hogy nem
emberierőbőlkellfelfelékapaszkodniukegyistenhezvezetőlétrán,hanem
őaz,akilehajolhozzájuk,ésfelemeli
őket.Ígyépülhetnemcsakafelújított
templom, hanem élő kövekből az
egészközösségisbiztosalapra,ésnö-

A s z e R ző f e Lv é t e L e

Azistentiszteletalelkészekbevonulásávalésaszlovákgyökerűgyülekezet
hagyományostérdeplőénekévelkezdődött, majd az énekkar rendkívül
színvonalasszolgálatáthallgathatták
megajelenlevők;erreazalkalomsorántöbbszörissorkerült.
Az„Erősváramiistenünk…”kezdetűevangélikushimnuszunkelénekléseután dr. Fabiny Tamás, azészaki
Egyházkerület püspöke Ef 2,20–22
alapján hirdette isten igéjét: „Mert
ráépültetek az apostolok és a próféták
alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növek-

vekedhetKrisztusbanszenttemplommá,istenhajlékává.
Agyülekezeta„Jövel,SzentlélekÚristen…”kezdetűénekkelkérteUrunk
jelenlétét,majdapüspökáltalvégzett
szentelésiliturgiavégénegyütténekelteazősiConﬁrma áldástis.
Az istentiszteletet követő ünnepi
közgyűléstKovács István egyházközségifelügyelőnyitottameg.Először
Malik Péter Károly, agyülekezetlelkészeismertetteatemplomfelújításának
körülményeit,ésmegköszönteafelújításban részt vevők munkáját, az
adományozókáldozatvállalását.Rövid
felszólalásában Fabiny Tamás püspökispéldaértékűneknevezteagyülekezetjelentősmértékűanyagihozzájárulását.EzutánBenczúr László, az
egyházkerülettiszteletbelifelügyelőjekérteistengazdagáldásátagyülekezetéletéreésafelújítotttemplombanfolyószolgálatra.AzegyébszolgálataimiatttávollevőSzabó András
esperesáldáskívánásátKoncz István
egyházmegyeifelügyelőolvastafel,és
asajátnevébenisköszöntötteazegybegyűlteket.TovábbiköszöntőtmondottBódi Emese, azEvangélikusHittudományi Egyetem oktatója, valamintBolyán Zoltán, afelújításjelentősrészételvégzőácsmester.
Az együttlét a gyülekezeti házban
szeretetvendégséggel folytatódott, a
jelenlévőkalucfalviasszonyokvendégszeretetétélvezhették,miközbenafelújítássoránkészültfotókatismegtekinthették.Végülazegyházkerületlelkészivezetőjeagyülekezettpresbitériumávalfolytatottbarátibeszélgetést.
g BALiCZA MÁTé

Nyárievangélikuspedagógusakadémia
A nyári evangélikus pedagógusakadémia záró alkalmát tartották június 29-én
a Deák téri evangélikus templomban. Az Egymástóltanulás–Hálózatépítés
címet viselő első blokkban előadásokat hallgathattak meg a pedagógusok, majd
pedig dr. Fabiny Tamás püspök szolgálatával úrvacsorás istentiszteletre
került sor.
AnapelejénVarga Márta, egyházunk
országos irodája nevelési és oktatási
osztályának vezetője köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Kézdy Editnek
adtaátaszót.ADeákTériEvangélikus
Gimnázium igazgatója ismertette a
gyülekezetésaziskolatörténetét.Németh
Zoltán lelkész,agyülekezetiésmissziói
osztályvezetőjeGyülekezet és misszió –
embertől emberig című előadásában
bibliai példákat említve vette sorra,
hogyamissziónakhányféleformájalehet,éshogyanvalósulhatmeg.
Dr. Péterﬁ Gábor, azAszódiEvangélikusGimnáziumtörténelem–ﬁlozóﬁa
szakostanáraatörténelemtanárokszakmai konferenciájáról számolt be, az
immáronévrőlévreAszódonmegrendezetttanácskozásnakazeredményeit,
jógyakorlataitéstapasztalataitosztottamegajelenlévőkkel.Ehhezkapcsolódottdr. Érfalvy Líviának, aBudapestFasoriEvangélikusGimnáziumtanáránakfelszólalásaazevangélikusiskolák
kutatótanárainakkonferenciájáról.
AkávészünetutánMandák Csaba, az
EvangélikusPedagógiai-szakmaiSzolgáltatóésTovábbképzőintézet(EPSZTi)pedagógiaiszakértőjetartottelőadást
Merre tovább, iskola? címmel.Sajátéleténekpéldáib
 ólkiindulvabeszéltarról,
mennyitváltozottvilágunk,mennyire
másokazokagyerekek,akiketmostkell
aziskolábanoktatni,mintakorábbigenerációktagjai.Kérdéseketvetettfel,válaszokatnemkínálttálcánahallgatóknak.Hangsúlyoztaazonban,mennyire
fontosaz,hogyatananyagoktekintetében alkalmazkodjunk a megváltozott
körülményekhez,ígytehátnemtartottalehetetlennekazt,hogykezdjünkel

dolgozniegyevangélikuskerettanterven,
amelymeghatározhatnáaszínvonalasanműködőevangélikusoktatásirendszerjövőjét.
Deák Varga Kinga, azEPSZTipedagógiaiszakértőjebemutattaazintézetáltalkiadottmódszertanifüzeteket,amelyeketaztánmindenintézményképviselőjeátvehetettahelyszínen.
Azalkalomúrvacsorásistentisztelettelértvéget.igehirdetésébendr. Fabiny
Tamás püspökfelhívtaaﬁgyelmetarra,
hogy„pásztorilelkülettelkelloktatniés
nevelni.Deötvöznikellabetlehemijelenetegyszerűpásztorainakszeretőlelkületétésanapkeletibölcsekokítóböl-

csességét”. Az evangélikus iskolákban
fontos,hogykereszténytanároktanítsanak,akikahitüketigazánmegélik,de
afelekezethezvalótartozásebbenahelyzetbenteljesenmindegy.Apedagógusokhihetetlenülnagymunkátvégeznek
aziskolákban.Tudjuk,hogyazaratnivalósok,deamunkáskevés,ezértmeg
kellbecsülniamunkátvégzőket,jelen
esetben a pedagógusokat – hangsúlyoztaapüspök–,végezetülpedigarra
kérteajelenlévőket,hogypróbáljanak
mosolygóembereklenni,sugározzanak
többderűtegymásraésarájukbízottakrais,ígyazegészvilágremélhetőlegkicsitderűsebblesz.
Hosszúsorokbanjöttekapedagógusokazoltárhoz–azúrvacsoraosztásnál
Novotny Dániel, Csepregi András és
Darvas Anikó iskolalelkészek segédkeztek.
g HORVÁTH-BOLLA ZSUZSANNA

A nyári akadémiát tartó evangélikus iskolák pedagógusai június 28-án a Bara Hotelben gyűltek össze gálavacsorára. Az alkalmon GáncsPéter püspök
és KrámerGyörgy országos irodaigazgató kiosztották az év pedagógusainak járó díjakat.
KrebsnéTuskaZsuzsanna kerámiáját kapta az év óvodapedagógusa díjként
HeiserÁgnes (várpalotai forrás óvoda), az év tanítója díjat pedig RavasznéHorváthMarianna (orosházi székács József óvoda, általános iskola és Gimnázium) vehette át. A nevelési és oktatási bizottság döntése alapján idén ŐzeSándorné (Deák téri evangélikus Gimnázium) és SzmetankóLászlóné (Kossuth Lajos evangélikus óvoda, általános iskola, Gimnázium és Pedagógiai szakközépiskola, Miskolc) kapták az év tanára díjat.
A gyerekek iránt tanúsított szeretetéért, gondoskodásáért és segítségnyújtásáért az ePszti különdíját SamunéJámborAnikó, a pápai Gyurátz ferenc evangélikus általános iskola tanítója és JuronitsJenőné, a soproni eötvös József evangélikus Gimnázium és egészségügyi szakközépiskola szakoktatója vehette át.
Kitüntették a fennállásuk tizenötödik, illetve huszadik évfordulóját ünneplő
intézményeket is. A wittenbergi vártemplom kapuját ábrázoló képet, illetve plakettet kapta a győri Péterfy sándor evangélikus Gimnázium, általános iskola és
óvoda, a soproni eötvös József evangélikus Gimnázium és egészségügyi szakközépiskola, a soproni Hunyadi János evangélikus óvoda és általános iskola, az
orosházi székács József evangélikus óvoda, általános iskola és Gimnázium, a
pápai Gyurátz ferenc evangélikus általános iskola és a nyíregyházi túróczy zoltán evangélikus Angol Két tanítási Nyelvű általános iskola és óvoda.
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Pitvaros 200
HorváthMihályvagyok,Nagytarcsánélek,ésszlovákgyökerekkelisrendelkezem.Helyreigazítástszeretnékkérniafentemlítettcíműcikkben(Krónika,
július3.,1.o.)megjelentkétmondatmiatt.
„Afaluszlovákevangélikusainakdöntőtöbbségétaz1947-eslakosságcseresoránCsehszlovákiábatelepítették.”„Hat–Pitvarosrólkitelepítettszlovákoknakisotthontadó–gyülekezetüdvözletéthoztaAndreaLukačovská
diószegilelkésznő.”
Ezígytörténelemhamisítás!
MagyarországrólCsehszlovákiábaakarataellenéresenkitnemtelepítettek
ki.Csehszlovákiábólérkezett,falvakatjáróagitátorokcsábítóhívásánakengedvetelepültekkiönkéntaszlovákcsaládok.Amifalunkbólisáttelepültkétcsalád.Pitvarosróltalánazértolyansokan,mertmáraz1940-esévekelejénolyan
erősszlováköntudatraébredtek,hogymegfogalmazódottbennükakövetkezőmondat,éskiismondták:„MagyarországszakadjonelPitvarostól!”
Ennekellenéreörülök,hogyegyütttudtakünnepelniahelybenmaradtés
azújhazátválasztótestvérek.
Tisztelettel: HORVÁTH MiHÁLy
hirDetéSeK

evangélikusműsorokaDunatelevízióban.Az Evangélikusifjúságiműsor
július 17-én, vasárnap 10.10-kor a Duna televízióban „A föld sója” találkozó
egyik zenekarát, a Közel együttest mutatja be.
Az Evangélikusmagazinjúlius 17-én, vasárnap 10.30-kor beszámol „A föld sója” közép-európai keresztény találkozó eseményeiről.
„A föld sója” közép-európai keresztény találkozó nyitó istentiszteletét július 17-én, vasárnap 11 órai kezdettel közvetíti felvételről a Duna televízió. szerkesztő: NagyLászló; rendező: HorváthTamás.
FelvételaLutherOtthon–Szakkollégiumbaa 2016/2017-es tanévre. A Luther otthon – szakkollégium felvételt hirdet Budapesten felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatóknak a
2016/2017-es tanévtől. A jelentkezési laphoz mellékelni kell lelkészi ajánlást
és kézzel írott önéletrajzot. A beérkezési határidő augusztus 3., 23:59. A jelentkezési lapot elektronikusan a felveteli@lutherotthon.hu címen vagy postai úton a Luther otthon – szakkollégium, 1138 Budapest, vizafogó u. 2–4.
címen várjuk. A felvételi tábort – amelynek része a szóbeli felvételi – augusztus 5–7. között tartjuk. Bővebb információ LacziRolandtól kapható a felveteli@lutherotthon.hu címen vagy a 20/824-4696-os telefonszámon. A felvételi lap letölthető a www.lutherotthon.hu címen a Felvételi menüpontban.
Pótfelvétel az evangélikus hittudományi egyetemre a 2016/2017-es
tanévre. Az evangélikus Hittudományi egyetem pótfelvételt hirdet a rendelkezésre álló keretlétszám betöltéséig a következő szakokon: teológus-lelkész osztatlan mesterképzés (nappali tagozat); katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (esti tagozat); teológus osztott mesterképzés (levelező tagozat); hittanár-nevelőtanár osztott mesterképzés (nappali tagozat); teológia részismereti képzés (esti tagozat).
A mellékletekkel ellátott jelentkezési lap postára adásának, valamint a 4000
forint felvételi eljárási díj beﬁzetésének a határideje augusztus 10. (szerda).
A jelentkezéseket a következő címre várjuk: evangélikus Hittudományi egyetem Rektori Hivatala, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. A felvételi vizsgák várható időpontja augusztus 29–30. (hétfő–kedd). A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információk olvashatók honlapunkon (Teol.lutheran.hu), a Felvételizőknek menüpontban. A pótfelvételivel kapcsolatos egyéb felmerülő
kérdésekre a tanulmanyi.teol@lutheran.hu címen válaszolunk.
Pótfelvétel doktori képzésre. Az evangélikus Hittudományi egyetem
Doktori iskolája pótfelvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre doktori (PhD-) képzésre egyetemi hittudományi, illetve vallástudományi végzettséggel rendelkezők részére. A képzés két képzési szakaszból áll, időtartama 8 félév. (Az első képzési szakasz 4 félév.)
A mellékletekkel ellátott jelentkezési lap postára adásának, valamint a
9000 forint felvételi eljárási díj beﬁzetésének határideje augusztus 10. (szerda). A jelentkezéseket a következő címre várjuk: evangélikus Hittudományi egyetem Rektori Hivatala, 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. A doktori
felvételi várható időpontja augusztus 24. (szerda). A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információk olvashatók honlapunkon (Teol.lutheran.hu).
Csömörikerékpárosevangélikusistentisztelet. Július 17-én, vasárnap lesz
az immár negyedik evangélikus kerékpáros áhítat, amelyre a csömöri
evangélikus templomban tartandó hagyományos istentisztelethez kapcsolódva kerül sor 10.30-kor, a csömöri bringafesztivál programjai között. Az igét
hirdető KulcsárMárton lelkész mellett a bringás szolgálatot NémethZoltán
lelkész, a Magyarországi evangélikus egyház országos irodája Gyülekezeti
és Missziói osztályának vezetője végzi. szeretettel várunk mindenkit!
Csömörievangélikusgyülekezet
MagyarországiEvangélikusEgyházÉszakiEgyházkerülete

Születés.isten iránti hálával és örömmel tudatjuk, hogy július 6-án megszületett első gyermekünk, MiraGréta.
GáncsKristóf és AngyalﬁSzilvia
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Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap – Róm 8,12–17

igazibbazigazinál
A VASÁRNAP IGÉJE
Megható,dekorántsemmeglepőkép
egytemplomban.Kisgyermek,szülők
éskeresztszülőkazoltárelőtt.Kedves
mosolyú,ámidegenekkelkissébizalmatlanhétéveskislányigyekszikmegbújni anyja karjai közt. Ami nem
mindennapiváteszieztazalkalmat,
azaz,hogyegyermeketakörülötte
állókkalnemavérkötiössze:közvetlenül a születése után édesanyja lemondottróla.
életének első három évét részletekbemenőennemismerjük.Nemtudhatjuk,mindezmennyirenyomtaráa
bélyegét a további sorsára, és hogy
mennyisérelemérteezidőalatt.Aridegtények,amelyekrendelkezésreállnak:gyermekotthonban,majdnevelőszülőknélcseperedett,mígnemszerető,örökbefogadószülőkhözkerült,s
akinekmostazölelésébefúrjamagát,
bárnemhordtaőtaszívealatt,annál
inkábbhordozzaaszívében.
Ahogyottálltunkegymássalszemben,felötlöttbennem,hogyéppenennekazegykorárvakisgyermeknekés
örökbefogadóinakapéldájaáltalérthetőmegalegjobbanmindaz,amiről
Pál a Rómaiakhoz írott levelén keresztülakarmeggyőznimindannyiunkat.Üzeneténeklegfontosabbtartalma
az,hogyakiszolgáltatottságnakésafélelmeknekvége,ezekethátrahagyhatjuk,sazörömésabizalomtölthetibe
életünket,mertmimagunk,keresztyének is örökbe fogadott gyermekek
vagyunk.Méghozzáistenörökbefogadottgyermekei.istenaz,akibefogad
bennünket,Atyánkkáválik.

NemrégaHarmatKiadógondozásábanmegjelentegyinterjúkötetIgazibb
az igazinál címmel,aszerzőjeFekete-Sipos Márti. Atizenháromcsaládtörténetétazolvasókelétárókönyv„testközelből”mutatjabe,mitisjelentazörökbefogadás.
Havalakik,azárvagyermekekigazán
tudják,hogymitjelentafélelem.Félelem attól, hogy egyedül maradnak,
hogynincs,akisegítsen,támogasson,vigasztaljon,hakell.Akörnyezetükrészérőlismegannyiatrocitásérhetiőketvédtelenségükmiatt,ezértjelentéktelennek,
értéktelennekgondoljákmagukat.Megtapasztalták,hogymitjelentakiszolgáltatottság,hiszenintézetbőlnevelőszülőkhözkerülnek,sonnantalánazutcára.Leghőbbvágyuk,hogyazállamigondozásból olyan családba kerüljenek,
amelynekteljesjogúésteljesértékűtagjáváválhatnak.Adöntésazonbannem
azőkezükbenvan,hanemalehetséges
szülőkében.
Azemberelveszettségétéppenezeknek az árva gyerekeknek a példáján
szemlélhetjükalegteljesebben.Hiszen
nemamielhatározásunkaz,hogyhitreakarunkjutni,megakarunktérni,és
istencsaládjábaakarunktartozni.Mindaddigafélelemésakétségbeesésuralkodikazéletünkben,amígmegnemlátjukahozzánklehajolóistent,akiAtyánk
lett,mertaSzentlélekbennünkvégzett
munkája által, Krisztus érdeméért a
gyermekévéteszminket.
„Aki az ilyen kisgyermekek közül
egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az
nem engem fogad be, hanem azt, aki
engem elküldött” –olvassukaSzentírásban(Mk9,37).Mindenbizonnyal

azörökbefogadószülőkértikmega
legjobbanistenszenvedélyesvágyakozását,hogyörökbefogadjonminket.
Tudják,mitjelentbetölteniatátongó
űrt.Tudják,mitjelentkeresni,nagy
erőketmegmozgatniésfelelősségetvállalniegyolyangyermekért,akinekfehérfoltokvannakamúltjában,ésbizonytalanajövője.Havalakimegérti
istennekagyermekeiirántibuzgalmát,
akkorazolyasvalaki,akimármegmentettegyárvátareménytelenségből–
mertistenpontosanezttette.
istengyermekeimindannyian„adoptáltak”.Ezatényazonbannemtehertétel,nemmegszégyenítőbélyeg,hanem
igazi kiváltság. Merőben új viszony,
amelyetnemavérszerintiszármazás,
nemisatörvény,egyesetlegesjogiaktushozlétre,hanemmagaaLélek,amikoráltalaaztkiálthatjuk:„Abbá, Atya!”
Mindennapi imádságunk, a Miatyánk éppenerreemlékeztetbennünket:Atyánkvan.Örököstársunk,magaJézustanítottbennünketezekrea
szavakra,hogymindenkorbizalommal
szólítsuk meg őt. Senki sem szólít
megegyidegentígy:„Atyám.”Atyánakneveznivalakitcsakegygyermek
tud,akiismeri,akiolyanbensőséges
viszonybanvanvele,hogyígyszólíthatja.Ámen.
g ASZTALOS RiCHÁRD
Imádkozzunk! Istenünk! Formáld úgy életünket, hogy Atyánkként szerethessünk téged. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy
meghaltál azért, hogy mi is gyermekek lehessünk, és példát mutattál nekünk abban, milyennek kellene lennünk Isten
gyermekeiként. Kérünk, Szentlelked által formálj minket ilyenekké. Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„…éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef5,8b–9)

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk12,48b)

Szentháromságünnepeutána8.hétenazÚtmutató reggeli
éshetiigéibenmennyeiAtyánksötétségbőlvilágosságrahívjagyermekeit(lásdEf5,8a),sgyakorlatiéletvezetésitanácsaittárjaelénk.istengyermekeiKrisztusszeretetévelszeretnek,akiazőújjáteremtőszereteténektanújaevilágban.
„Azistenszeretet:ésakiaszeretetbenmarad,azistenben
marad,ésazistenisőbenne.”(1Jn4,16;LK)„ÁldottÚristen,segítsmegminket,atenevednekdicsőségéértszabadítsmegmindengonosztól!”(GyLK759)AgyümölcshozóéletforrásaKrisztus–tanítjaLuther. „Mertszentségem,
igazságoméstisztaságomnemmagambólsarjad,hanem
egyedülKrisztusból,akibenhitemmelgyökerezem.Általa
igazgyümölcsötistermek,amelynemazenyém.”Pálébresztőtfúj:„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef5,14)Hegyibeszédébenavilágvilágossága(lásdJn8,12)kijelenti:„Ti vagytok a föld sója. […] Ti vagytok a világ világossága. […] Úgy ragyogjon a
ti világosságotok az emberek előtt, hogy…” (Mt5,13.14.16)
Urunkbátorítazimádkozásra,„mert aki kér, mind kap”. istenmeghallgatjagyermekeit,ésjótad„a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle”. (Mt7,8.11)Sazaranyszabály
(lásdMt7,12)alkalmazásátajánljaareáhallgatóknak:„És
amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy
bánjatok velük! […] Ti azonban szeressétek ellenségeiteket,
tegyetek jót […], és a Magasságos ﬁai lesztek, mert ő jóságos…”
(Lk6,31.35)AtörvénytígymagyarázzaazÚrJézus:„Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek […].
Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet,
az legyen nem…” (Mt5,34.37;lásdJak5,12)Pálemlékeztet:
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”
Salegkiválóbbéletutatajánlja,mertha„szeretet […] nincs
bennem: semmi vagyok” (1Kor12,27;13,2).Péteratanácsát
mindenchristianusnakszánta:cselekedjétekajótállhatatosan,s„mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy
áldást örököljetek. […] De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok […]. Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata” (1Pt
3,9.14.17).Páleztajánlja:„…szeretteim […], félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki
munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az
ő tetszésének megfelelően.” és mártírsorsát vállalva kéri:
„…örüljetek velem együtt!” (Fil2,12–13.18)Miiskérjük:„SzeretetjóAtyja,/Áldjmegolylélekkel,/Amelyszívesentesz
/Jótmindenemberrel!”(Eé446,5)LegyünkembertársainkKrisztusává!„…ő szertejárt, jót tett…” (ApCsel10,38)

Szentháromságünnepeutána9.hétenazÚtmutató reggeli
éshetiigéiachristianusokfelelősségérőltanítanak.Őketaz
jellemzi,hogyhűségésengedelmességáltalélnekKrisztussalközösségben,akiazÚristenmindenekirántiszereteténektanújaevilágban.„Hűazisten,akielhívottminketaz
őFiával,amiUrunkJézusKrisztussalvalóközösségre.”(1Kor
1,9;LK)„Olyjónékemistenközelsége!Reménységemetaz
Úrbavetem:haddhirdessemmindentettedet!”(GyLK723,11)
PálKrisztusértkárnakítéltmindentazéletében,hogyőtmegnyerje:„…hogy megismerjem őt és feltámadása erejét…” (Fil
3,10)MivelmegragadtaőtJézus,egyenestacélfeléfut.Urunk
atalentumokpéldázatávalarra(is)ﬁgyelmeztet,hogyaképességeinkszerintkapotttehetségeinket,testi-lelkiajándékainkatistendicsőségéresembertársainkjavárakamatoztassuk.Ahűésengedelmesszolgajutalma:„…sokat bízok
rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!” Agonoszésrest
szolgátpedigkivetikakülsősötétségre,mertattól,„akinek
nincs, még az is elvétetik, amije van” (Mt25,21.23.29).Salamonbölcsésértelmesszívetkapottistentől,sakirályigazságosítéletethozott:„…látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és azzal szolgáltat igazságot.” (1Kir3,28)Pálígyﬁgyelmeztet:„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt […], és adjatok
hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért…” (Ef5,15–
16.20)Apogányokapostolaakeresztyénekfelelősségérőltanít:„Minden szabad, de nem minden használ […], nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét […],
mindent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor10,23.24.31)PálprédikálásávalingyenessétetteKrisztusörömhírét.„Jaj nekem
ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” Smindenkiszolgájává tette magát: „…hogy minél többeket megnyerjek
[…], mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor9,16.19.22)istenígyállítjamunkábaprófétáját:„…indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én
parancsolok […], én veled leszek […], és majd megmentelek!”
(Jer1,17.19)AzokosésagonoszszolgapéldázatávalUrunk
minketismegkérdez:„Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az úr
a szolgái fölé rendel…?” Válaszaamiénkislehet:„Boldog az
a szolga, akit ilyen munkában talál az úr…” (Lk12,42–43)Luther maistanít:„Nefeledd,hogytégedistenazérttettilyen
vagyolyanállásba,hogymagadatalárendelveszolgáljmásokat!Csakmaradjmeghivatásodban,melyrerendelt,sabbanszolgáldistentfelebarátaidon.”Kérd:„Testvéreimjaváért/Fáradnom,küzdenem/Adjerőt,örökisten…”(Eé455,1)
g GARAi ANDRÁS

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (július 17.) Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ef5,8–9(Zsolt111,9;Mt15,31;
Mt5,13–16;Ef5,8b–14;Zsolt124)Micsodabuzdítás,deegybenﬁgyelmeztetés
isahetiigénk!Aminapéppensárgabarackottisztítottunk,hogykülönfélemódonelkészítsük.Lányaimközbenegyretöbbetdobtakkiundorodva:„Pfuj,ez
nyomott,csúnya!”„Nemúgyvanaz,kóstoldcsakmeg!”Nagynehezenmegkóstolták,ésutánacsakúgyfalták.Pálisígybuzdítbennünket.éljükmegbátran,következetesenJézustólkapotthitünket!Hogyamikorazemberek„beleharapnak”életünkbe,és„megízlelikvilágosságunkat”,megtudják,kitőlvanéletünkbenanehézségekellenéreisjóság,igazságésegyenesség.
Hétfő (július 18.) Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. 2Kor4,16(JSir3,22–
23;Mt7,7–12;Mk3,7–19)Urunkmegújítóereje.Milyencsodálatosisez!Nem
errevágyunk?Olyjó,amikorvalamilelkesít,reggelszintekipattanunkazágyból,smárnekiiskezdünkateendőknek.Jóakedvünk,nekifeszülünkazelénk
gördülőakadályoknak,ésleküzdjükőket,areménységünkrendíthetetlen.érezzük,hogyvanértelme,vanhozzáerőéskreativitás!Demiértnelehetneacsüggedésellenszeremagaahit:JézusKrisztuskeresztjénekésfeltámadásánakereje,istengondoskodószereteteésazörökéletreménysége?
Kedd (július 19.) Jézus mondja: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal,
akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért,
akik bántalmaznak titeket. Lk6,27–28(ézs55,8;Mk9,38–39a.40;Lk6,27–35,
Mk3,20–30)„Micsoda?!Tegyekjótazzal,akicsakhibáztat,megalázéskigúnyol?Minek?Hogymégjobbanbátorítsam?Aztmárnem!”Pedigde!Azért,
mertistenisezttettevelemKrisztusban.Szeretett,befogadott,nekemisirgalmazott.Sőtnekiisirgalmazott,csakmégnemtudja.Megazért,mertnemmondhatoklearról,hogyistenszeretetealegnagyobbezenavilágon.EztlátomJézuson.Csakaszeretetnekvanerejeönmagátfeláldozvaismegtörniasötétséget,agonoszságot,ahalálerejét.éslegyőzniönmagamat,akinemakarkeresztremenni.PedigJézusodamentértem.
Szerda (július 20.) Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott
Istenedtől, az Úrtól, aki adja azt neked. 5Móz16,17(1Pt4,10;Mt5,33–37;Mk3,31–
35)Kértmártőlembármitisten,amitneőadottvolna?Célt,feladatot,szolgálatot,ötletet,időtésenergiát?Bármitésbárkit.Volt,hogyúgygondoltam,azért
adta,hogyéljekvele.Hogyföléljem,mindbekebelezzem.Anyagiakat,lehetőségeket.Derájöttem,azértkelladnom,mertarravanszükségem,hogyújraés
újramegtudjam:mindentőlevan.Merténakkoriscsakvisszaadok.éstitokzatosmódonarraisrádöbbenek,hogyalegszebbet,alegdrágábbatkellodaadnom.Mertőisígytettértem.
Csütörtök (július 21.) Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus állhatatosságára. 2Thessz3,5(Ez12,25a;1Kor12,27–13,3;Mk4,1–9)Nemjó
azÚtmutatót úgyolvasni,minthacsakszabályoknakéselvárásoknakkellene
megfelelnem.Maarraﬁgyelek,hogynehazudjak,másnapmegarra,hogyne
lopjak,ésnekívánjamamásét.ésakkormikorélek?Hogyanlehetnékboldog?
Jézuséppenezértisjöttel,hogyeztéleténkeresztülbemutassanekünk.Azapostolpedigéppenarrahívjafölaﬁgyelmet,hogytörekedjünkarra,amialegfontosabb:JézusKrisztusra.Haőélbennünk,hatörekszünkazőmegismerésére,
ésengedünkneki,akkorakeresztyénéletboldog,szeretettelteljeséletlesz,amely
nemerőlködvepróbálmegfelelnivalakinek,hanemboldoganszolgál.
Péntek (július 22.) [Jézust szülei] a templomban találták meg, amint a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezte őket. Lk2,46(Zsolt119,24;1Pt3,8–
17;Mk4,10–20)Olykornagykihíváshittanóráttartani.Csakúgyzáporoznak
agyermekekkérdései,ésmegsemhallgatjákaválaszt.AkisgyermekJézustól
azttanuljukmeg,hogyistenigéjéreodakellﬁgyelnünk,tanulnunkésismernünkkellazt.ésamikorjönnekadöntésihelyzetek,anehézségekazéletünkben,akkoraSzentlélekmegelevenítiazigét,jelenvalóvátesziJézust.Sokkérdésünkrekapnánkválaszt,sőtátélnénk,hogymármegiskaptuk,haodaﬁgyelnénkarra,hogyazÚrmitmondéshogyan.
Szombat (július 23.) Jézus mondja: Mert akinek van, annak adatik, és akinek
nincs, attól az is elvétetik, amije van. Mk4,25(ézs51,7,Lk6,26;Fil2,12–18;Mk
4,21–25)Agyerektáborbanmegkaptukareggelikakaóscsigát.Egygyermekígy
kiáltottföl:„Nézzétek,azenyémnekaközepénegyszívecskevan!”Ugyanekkorazasztalvégénveszekedéstörtki.Azételleesettaföldre,ateakiömlött,mindenmaszatosésragadóslett.Akiknekvoltreggelijük,azokmegették,utánakimentekjátszani.Akikneknemvolt,azoknakösszeszedtünkvalamit,hogymégseéhezzenek.Utánatakarítanikellett.Mirevégeztünk,márkezdődöttisazáhítatésafoglalkozás.Akinekvoltbékessége,annakörömevolt.Akineksemmi
semvoltjó,ésbékétlenkedett,azkiborult,éssokfeladatalett.Jóleckevoltez!
Többetnemveszekedtek.
g ENDREFFy GéZA
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