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Mindenható mennyei Atyánk!
Azzal a reménységgel könyör-
günk hozzád, hogy temeghall-
gatszminket,ésmegadodmind-
azt, ami javunkra szolgál. Kö-
szönjüknekedmindaztaszépetés
jót,amellyelnapontamegajándé-
kozolbennünket,amitolyansok-
szortermészetesnek,magátólér-
tetődőnekveszünk.
Könyörgünkvilágunkért,ame-

lyetteszépnekésjónakteremtet-
tél és nekünk ajándékoztál, de
látod,naprólnaprapusztítjuk,és
nemtörődünkvele,mertelfelej-
tettük:teránkbíztad,hogygon-
dozzukésápoljuk.Kérünk,add
Szentlelkedet,hogyhűségesgaz-
dái legyünk teremtett világod-
nak,éstudjuk,azértkaptuk,hogy
majdtovábbistudjukadniakö-
vetkezőgenerációknak.
Urunk, kérünk közösségein-

kért,acsaládokért,agyülekezete-
kért,anyaszentegyházadért,nem-
zetünkért,add,hogymegértsük,
ategyermekeidvagyunkmind-
nyájan, és ezért magunkért és
egymásért isfelelősséggeltarto-
zunk.Add,hogykapcsolatainkat
atőledJézusKrisztusbankapott
szeretetjárhassaát,hogyminden-
kortudjuk,bűneinketelőttedle-
tehetjük.istenünk,telátodamai
világunkatgyakranjellemzőirigy-
séget,erőszakot,egymásmegve-
tését;add,hogynecsupánszavak-
kal, hanem életünkkel tudjunk
bizonyságottenniarról:teegyúj
életrehívtálelbennünketUrunk,
JézusKrisztusáltal.
Könyörgünk betegeinkért, a

magukramaradottakértésama-
gukrahagyottakért,azéletükcél-
játésértelmétkeresőkért,akicsi-
nyekértésakitaszítottakért,akik-
nekmárnincserejükkiállniön-
magukért.Mindenemberiértel-
met meghaladó szereteted óvja
őket,éséletüknehézségeiközepet-
tetapasztalhassákatevégtelenke-
gyelmedet.Kérünk,tégybennün-
ketalkalmassáarra,hogyképesek
legyünksegíteninekik,tudvaazt:
teerreiselhívtálbennünket.
Urunk,teúgyismerszbennün-

ket,ahogysenkimásezenavilá-
gon.Engedd,hogymegismerjük
mi is magunkat, hogy szembe
merjünknézniönnönmagunkér-
zéseivel,bűneivel,kicsinyességével,
demegláthassukaztajótis,ame-
lyet teajándékoztálnekünk.Ké-
rünk, add, hogy Jézus Krisztust
mint Megváltónkat ismerjük és
kövessük,mertcsakveleésáltala
lehetünkgyermekeid.
istenünk, köszönjük, hogy

meghallgatsz bennünket a mi
Urunkért,ateegyszülöttFiadért,
JézusKrisztusért,akivéreáltalne-
künkisbűnbocsánatotésújéle-
tetszerzettakereszten.Ámen.
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Fizessen elő
lapunkra!

Amagyaroklakta,Brassókörnyékifal-
vakmáraz1500-asévekközepénma-
gukévátettékazÁgos tai hit val lást, és
lutheránusokká lettek. Brassó és a
Hétfalunévenemlegetettbarcaságite-
lepülések magyarsága – a környék
továbbihárommagyarszórványához
hasonlóan–többségébenmáigmeg-
maradt evangélikus vallásában, mi
több, e csángó falvak a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyházleg-
erősebb „végvárai” közé tartoznak.
Miutánezekbenaközségekbenanép-
szokásokiselevenenélnek,nemmeg-

lepő,hogy–a2013-tólrendszeresített
hagyományünnepek tapasztalataira
építve–BrassóésHétfalugyülekeze-
teiszerveztékmegjúnius30.ésjúlius
2. között a királyföldi és barcasági
csángómagyarokelsővilágtalálkozó-
ját.Azösszesenközelháromezerfőt
megmozgatórendezvénysorozatpoli-
tikaifelhangoktólmentesenhirdethet-
teaKrisztus-hit,azanyanyelvésama-
gyarságtudatmegtartóerejét.
Nincs abban semmi kivetnivaló,

hogyarendezvénysorozat„hivatalos
nyitányának”ki-kiamagatelepülésén

tartottcsütörtökiprogramottekintet-
te.Akülönbözőeseményekmásnapis
párhuzamosanzajlottakBácsfaluban,
Csernátfaluban, Hosszúfalu-Fűrész-
mezőn,Pürkerecen,Tatrangon,Türkö-
sön,Zajzonban,illetveBrassóban.
Azelsőcsángómagyarvilágtalálko-

zófelettaMagyarOrszággyűléselnö-
kevállaltaafővédnökséget,akiszemé-
lyesjelenlétévelismegtisztelteazese-
ményt.KövérLászlónemcsakel töl tött
másfélnapotabarcaságicsángókkö-
zött,depéntekdélutánabrassóibelvá-
rosi színházban rendezett gálaesten
„messzehangzó”beszédetismondott.
Aszombatizarándoklatotzárósza-

badtériistentiszteletigehirdetőjeAdor -
já ni De zső Zol tán volt,akia95.zsol-
társzavaivalköszöntötteazegybegyűl-
teket.Úrvacsoraosztásutánapüspök
aRomániaiEvangélikus-Lutheránus
Egyházlegmagasabbkitüntetését,aRe-
ményikSándor-díjatnyújtottaátKö-
vérLászlónakésazegyházkerületfel-
ügyelőjének,Riedl Ru dolf nak.

g TPK

Szlo vák evan gé li ku sok in kább csak
a kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko -
zó más nap ján csat la koz tak „Aföld
sója” el ne ve zés sel jú li us 7–10. kö zött
zaj lott bu da pes ti ren dez vény so ro -
zat hoz. Va ló já ban azon ban már egy
nap pal ko ráb ban, jú li us 6-án meg -
nyi tot tak egy kö zép-eu ró pai ta lál ko -
zót – Bé kés csa bán.

AzASZEK(SzlovákEvangélikusEgy-
házakEgyesülete)ugyanazzalacéllal
létesült, mint nálunk 2006-ban a
MAEK(MagyarEvangélikusKonfe-
rencia):összefogniazországhatárain
túlélőhittestvéreket.HogyaSzlová-
kiai Ágostai Hitvallású Evangélikus
Egyház négyévnyi előkészület után
most megvalósult szándéka valós
igényreépült,aztlátványosanbizonyí-
tottákazimmárötödikalkalommal,de
Szlovákiánkívülelsőízbenmegrende-
zettszlovákevangélikusegyházinapok,
amelyekretöbbmintezerötszázanre-
gisztráltak. Nemcsak Magyarország
szlovákgyökerűgyülekezeteiből,illet-
veazanyaországból,deCsehországból,
Szerbiából,HorvátországbólésRomá-
niából is jelentős számban érkeztek
szlovákajkúevangélikusok.
Aszerdaestinyitóistentiszteletige-

hirdetői szolgálatáraaMagyarországi
EvangélikusEgyház(MEE)elnök-püs-
pökét,Gáncs Pé tert kértékfel,akimeg-
hívástkapottaszlováklutheránusokve-
zetőképviselőinekdélutánitanácskozá-
sárais,melyenGu lá csi né Fa bu lya Hil da,
azMEEOrszágosSzlovákLelkésziSzol-
gálatánakvezetőjevolthivatottképvisel-
niamagyarországiszlovákevangélikus-
ságot.Acsütörtökdélelőttiistentiszte-
leten szlovákiai testvéregyházunk el-
nök-püspöke,Mi loš Klá tik prédikálta
zsúfolásigteltbékéscsabaiNagytemp-
lomban,ahonnanamásnapreggeliáhí-
tatutánindultarésztvevőkmintegyne-
gyede–programokbangazdagmásfél
napemlékével–Budapestre.

g T.PiNTéR KÁROLy

Szlovák
„sószórók”

A rek ke nő hő ség el le né re több mint ké tez ren vet tek részt jú li us 2-án a ki -
rály föl di és bar ca sá gi csán gó ma gya rok vi lág ta lál ko zó já nak csúcs pont ját je -
len tő re for má ci ói za rán dok la ton. A szí nes nép vi se let ben tar kál ló so ka da -
lom élén gya lo golt a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház – hi va ta lá -
ban újabb ti zen két év re meg erő sí tett – püs pö ke, AdorjániDezsőZoltán,mel -
let te pe dig KövérLászló, a Ma gyar Or szág gyű lés el nö ke, hit ve sé vel. A zaj -
zo ni evan gé li kus temp lom mel lől a szom szé dos Pür ke rec lu the rá nus haj lé -
ká ig meg tett né hány ki lo mé ter nem csak a re for má ció kö zel öt száz év vel ez -
előt ti „út nak in du lá sá ra” em lé kez te tett, de a ma gyar össze fo gás, az iden ti -
tás tu dat meg erő sí té sé nek, meg úju lá sá nak fon tos sá gát (és le he tő sé gét) is ki -
fe je zés re jut tat ta.

Csángómagyarevangélikus
világtalálkozó

Egyesített kórus adta elő Ko dály Zol tán Bu da vá ri Te De um cí mű mű vét „A föld sója” találkozó szombati zá ró is ten tisz te le tén Folytatás a 2. oldalon f
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Azelmúltkéthétegészenbiztosankü-
lönösenemlékezetesmaradamostfel-
szenteltifjúlelkésznőéletében:június
24-énházasságotkötöttSzöll ősi Ist ván
Sán dor ral, akitegynaprará,június25-
énazorosházievangélikustemplom-
banGáncs Pé ter püspökszenteltlel-
késszé.Eztkövetőenkerültsorjúlius
első vasárnapján Kár nyácz ki Esz ter
ordinációjára,amelynemcsakaző,ha-
nem a teljes északi Egyházkerület
számáraisnagyonfontosünnepvolt,
úgyisminta2016-osévegyetlenke-
rületilelkészszentelése.
Agyónitemplomotennekmegfe-

lelőenzsúfolásigmegtöltöttékahívek.
Fa bi ny Ta más azigehirdetéseelejénar-
rakérteazoltárelőttállólelkészjelöl-
tet,hogyagyülekezetfeléfordulva,ed-
digiéletútját,elhívásátvégiggondolva
tekintseát,kimindenkiértésmimin-
denértadhathálátazÚrnak.Apüspök

ezutánajövőreutalt,arra,hogymilyen
szolgálatraküldiistenapályájátkez-
dőlelkésztaférjévelegyütt,akivelbe-
osztottlelkésziszolgálatukatnyíregy-
háziiskolákbankezdikmeg.Azelhí-
vásésaszolgálatraküldésközöttállaz
ordináció napja, a megerősítés –
mondtaazegyházkerületlelkészive-
zetője.
Aszentelésiistentiszteletliturgiájá-

bandr. Var ga Gyön gyi, azEvangélikus
Hittudományi Egyetem docense és
Ba log Esz ter gyónilelkészsegédkezett.
Azeskütételésazáldásokutántizen-
kétlelkészénekelteaCon fir mát; külö-
nösen örömteli volt eközben látni,
milyenfiatalajelenlevőlelkészikar.
A megható, személyes köszöntések
sorátahelyi lelkész,BalogEszterés
Hen de Pál felügyelőkezdte,majdLin -
dák né Já nos Zsu zsan na hévízgyörki
pásztor–akinekmentorságamellett

végezte Eszter a hatodik, gyakorlati
évét – folytatta; a vezetésével egész
busznyihévízgyörkigyülekezetikül-
döttségérkezettazünnepialkalomra.
Őkénekkelisköszöntöttékazújlel-
készt. Köszöntő szavakat mondott
még Varga Gyöngyi, Fabiny Tamás
püspök,Fáb ri György egyházkerületi
felügyelőésHei ne mann Il di kó vecsé-
silelkészis.VégülszótkértKárnyácz-

kiEszter is, és köszönetét fejezte ki
mindazoknak,akikelőttazistentisz-
teletelejénismegállhatott.

g BALiCZA MÁTé

Azerőtlenségbenerőtkapniellent-
mondásnaktűnik–mondtaalelkész-
jelöltválasztottigéje,2Kor12,9alap-
ján tartott prédikációjában a püs-
pök.Ezolyanfurcsakettősség,amely-
ben isten közelségét érezzük meg.
Szolgálatunkban az igazi erőforrás
számunkraistenFia,akigyengeségé-
benésmegtörtségébenvittevégbea
legnagyobbgyőzelmet.
Azeskütétel,azáldásésaCon fir -

ma ünnepélyespillanataitkövetőena
frissenfelavatottlelkészapüspökkel
ésScher mann Gá bor lelkésszelegyütt
osztott úrvacsorát lelkésztársainak
ésanépesvendégseregnek.Azegybe-
gyűltekközöttszépszámbanvoltaka

vanyarcigyülekezettagjaiis;Dé nes itt
töltöttehatodik,gyakorlatiévét.
Azistentiszteletetszeretetvendégség

követteaközeliiskolatornatermében.
itthangzottakelaköszöntésekis.El-
sőkéntMa jor Gá bor né felügyelőüdvö-
zölteazegybegyűlteket,ésrövidenis-
mertetteafelavatottlelkészéletútját,
majdSze me rei Já nos püspökadtaátJu-
hászDénesnekazordinációsokleve-
letésazegyházkerületajándékát.
Azútraindítóközösségnevében

SchermannGáborszólt,többekközött
újkollégájaédesanyjának,családjának
ismegköszönveaDénesneknyújtott
szeretetetéstámogatást.Ateológiakö-
szöntésétdr. Szent pé tery Pé ter tolmá-

csolta.Jókívánságaitadtaáttovábbá
Sza bó And rás vanyarcilelkész,aNóg-
rádiEgyházmegye,valamintPol gár -
di Sán dor, azújlelkésztfogadóVeszp-
rémiEgyházmegye,illetveSzar ka Ist -
ván, aFejér-KomáromiEgyházmegye
esperese.
VégülJuhászDéneskértszót.Szol-

gálatbaindulásátegyfelőlrévbeérke-
zésnek, másrészt vitorlabontásnak
nevezte. Háláját fejezte ki mind-
azoknakazembereknekésközössé-
geknek,akikésamelyekimádságuk-
kalésszeretetükkelmindeddigmel-
letteálltak.

g –ADÁMi –

Személyes emlékeinek felidézésével
kezdteFil2,5–alelkészjelöltválasztott
igéje–alapjántartottprédikációjátSze -
me rei Já nos püspök.Elmondta,hogy
évekenkeresztülrendszeresentáboro-
zottahántaitemplomkertterületéna
fejér-komáromiifjúságtagjaival,majd
azigeszakaszüzenetérefókuszálvaki-
fejtette:alelkésziszolgálatbanaztazin-
dulatotkellmeglátniésmegélni,amely
Jézusküldetésétmeghatározta,ésmin-
denmozdulatát,szavátáthatotta.„Jé-
zusszámárafontosvoltazAtyávalva-
lószoroskapcsolat,azérzelmekmeg-
élése,aszeretetazemberekfelé,alé-
nyegesdolgokmegkülönböztetésealé-
nyegtelenektől,azempátiaésazelőíté-
letekkelvalószembefordulás”–hang-
súlyoztaSzemereiJános.

Az eskütétel és az áldásmegható
perceiutánafrissenfelavatottlelkész
a püspökkel közösen osztott úrva-
csorátatemplomotmegtöltőgyüleke-
zetnek.
AzistentiszteletetkövetőenVan -

csai Jó zsef, ahelyiegyházközséghe-
lyetteslelkészeszeretetvendégségre
invitáltaajelenlévőketahántaimű-
velődésiházba.itthangzottakelakö-
szöntésekis.ElsőkéntSzemereiJános
adta át az egyházkerület legújabb
lelkészénekazordinációsoklevelet,
majdMé szá ros Ta más egyházkerületi
felügyelőtolmácsoltajókívánságait.
Köszöntőtmondotttovábbáhittudo-
mányiegyetemünknevébendr. Sza -
bó La jos rektor,valamintSik ter Já nos
porrogszentkirályi lelkész, akinek

mentorságamellettvégezteKriszti-
na a hatodik, gyakorlati évét. Az
iharosberény–vései társult egyház-
községképviselőivirággalajándékoz-
tákmeglelkészükfeleségét,akimos-
tantól Luther-kabátban is szolgál
közöttük.
Végül a felavatott lelkésznő kért

szót,hogykifejezzeörömétésháláját
azistentőlésemberektőlkapott,meg-
tapasztaltszeretetért.

g AM

Elhívás,küldés,megerősítés
Kár nyácz ki Esz ter or di ná ci ó ja Gyónon
Két hé ten be lül má sod szor áll ha tott ol tár elé jú li us 3-án a gyó ni evan gé li -
kus temp lom ban or di ná ci ó ja al kal má ból KárnyáczkiEszter. FabinyTamás
püs pök a lel kész je löl tet 1Tim 1,12 alap ján in dí tot ta szol gá lat ba: „Hálátadok
aKrisztusJézusnak,amiUrunknak,akimegerősítettengem,mertmegbíz-
hatónaktartott,amikorszolgálatrarendelt.”

Révbeérkezésésvitorlabontás
Ju hász Dé nes lel kész ava tá sa Ta ta bá nyán
A gyü le ke zet tör té ne té ben el ső al ka lom mal ke rült sor lel kész ava tás ra jú li -
us 1-jén a ta ta bá nyai evan gé li kus temp lom ban. JuhászDénes szol gá lat ba ál -
lí tá sá nak ün ne pén SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi á ban az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem kép vi se le té ben dr.SzentpéteryPéter do cens, il let ve SchermannGábor
he lyi lel kész mű kö dött köz re.

Krisztusiindulattal
Pfe i fer-Dö mök Krisz ti na lel kész ava tá sa Hán tán
Tör té nel mi pil la na to kat él tek meg a Hán ta–Ászár–Kis bé ri Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ség tag jai, ami kor jú li us 2-án, szom ba ton a gyü le ke zet tör -
té ne té ben az el ső or di ná ci ót ün ne pel ték a hán tai temp lom ban. Pfeifer-Dö-
mökKrisztinát a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke, SzemereiJá-
nos avat ta lel késszé. A li tur gi á ban dr.SzabóLajos, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra és PfeiferOttó iha ros be ré nyi lel kész, a lel kész je lölt
fér je vett részt.

Bu da pes ten szü let tem 1990. áp ri lis 20-án. Nem val lá sos csa lád ból szár ma -
zom, édes anyám és a test vé rem kö zös sé gé ben még is meg ta pasz tal hat tam
a fel té tel nél kü li sze re te tet. Da bas-Gyó non jár tam óvo dá ba, ahol Koczor Ta-
más lel kész úr tar tott hit tan órá kat, és ezek tel je sen ma guk kal ra gad tak. Ki
is je len tet tem édes anyám nak, hogy ezen túl hit tan ra fo gok jár ni. Így ke rül -
tem a gyó ni evan gé li kus gyü le ke zet be. Az if jú sá gi órák és tá bo rok csak még
job ban meg erő sí tet ték ben nem az ér zést: itt a he lyem. A bu da pes ti Rao ul
Wal len berg Hu mán szak kö zép is ko la és Gim ná zi um ta nu ló ja ként egy re el -
kö te le zet tebb let tem a ta ní tás és a gye re kek iránt. Kö zép is ko lai ta nul má nyai -
mat be fe jez ve pe da gó gus asszisz tens vég zett sé get is sze rez tem. teo ló gi ai
ta nul má nya i mat 2009-ben kezd tem ka te k á ta-lel ki pász to ri mun ka társ sza -
kon, majd 2010-ben foly tat tam teo ló gus-lel kész sza kon. itt is mer ked tem meg
le en dő fér jem mel, SzöllősiIstvánSándorral.A 2014/2015-ös évet né met or szá -
gi ösz tön dí jon, Ne u en dett el sa u ban töl töt tük, itt sze rez tem nyelv vizs gát. Gya -
kor la ti éve met Hé víz györ kön LindáknéJánosZsuzsannamen tor sá ga mel lett,
a gyü le ke zet sze re tet kö zös sé gé ben vé gez tem.

JuhászDénesta ta bá nyán szü le tett és nőtt fel. Gyer mek ko rá tól rend sze -
re sen járt az evan gé li kus gyü le ke zet be. Meg ha tá ro zó él ményt je len tet tek
szá má ra a fej ér-Ko má ro mi egy ház me gye ál tal szer ve zett nagy ve le gi if jú -
sá gi tá bo rok is. ál ta lá nos és kö zép is ko lai ta nul má nya it szü lő vá ro sá ban vé -
gez te, majd az érett sé gi után 2009-ben fel vé telt nyert az evan gé li kus Hit -
tu do má nyi egye tem teo ló gus-lel kész sza ká ra. A teo ló gi án töl tött idő szak
alatt egy évig ösz tön dí jas ként az Au gus ta na Kirch li che Hoch schu le hall -
ga tó ja volt a né met or szá gi Ne u en dett el sa u ban. Ha tod éves gya kor la tát a
va nyar ci gyü le ke zet ben vé gez te SzabóAndrás men tor mel lett. or di ná ció -
ját kö ve tő en a som ló sző lő si egy ház köz ség ben kez di meg szol gá la tát be -
osz tott lel kész ként.

Pfeifer-DömökKrisztinaHán tán nőtt fel, és a Hán ta–ászár–Kis bé ri tár sult
evan gé li kus egy ház köz ség tag jai kö zé tar to zott. Már ál ta lá nos is ko lás ko rá -
ban nagy sze re pet ka pott éle té ben a ze ne és az ének lés. ze ne is ko lai ta nul -
má nyai mel lett a fó ti evan gé li kus Kán tor kép ző in té zet tan fo lya ma in is rend -
sze re sen részt vett. Kö zép is ko lás éve it a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el evan gé -
li kus Gim ná zi um ban (Lí ce um) töl töt te. ez idő szak alatt ma gán éne ket, szín -
ját szást is ta nult. Az érett sé git kö ve tő en 2008-ban fel vé telt nyert az evan -
gé li kus Hit tu do má nyi egye tem teo ló gus-lel kész sza ká ra, majd két év vel ké -
sőbb, 2010-ben a kán tor szak ra is be irat ko zott. itt is mer te meg Pfeifer Ottót,
aki vel 2015-ben kö tött há zas sá got.

A 2012/2013-as tan év ben ösz tön díj jal a né met or szá gi ne u en dett el sa ui
Au gus ta na Kirch li che Hoch schu le hall ga tó ja volt. fér jé nek lel késszé ava -
tá sa után an nak szol gá la ti he lyé re, iha ros be rény be köl töz tek. Ha tod éves
gya kor la tát a por rog szent ki rá lyi és a gyé ké nye si gyü le ke zet ben vé gez te,
men to ra SikterJános volt. or di ná ci ó ját kö ve tő en fél ál lás ban az iha ros be -
rény–vé sei tár sult egy ház köz ség ben vé gez majd szol gá la tot, il let ve a so -
mogy-za lai egy ház me gye más gyü le ke ze te i ben lát el hit ok ta tó lel ké szi fel -
ada to kat.

A föld só ja
Hu szon öt éves múlt ra vissza te kin tő
nem zet kö zi pro tes táns fesz ti vál há -
zi gaz dá ja le he tett jú li us 7. és 10. kö -
zött Bu da pest, ahol – „Aföldsója”
cím mel – el ső íz ben ren dez ték meg
a kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko -
zót. A több ezer fős öku me ni kus
ese ményt a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) szer vez te, a Má-
téevangéliumából jól is mert jé zu si
üze net – „Ti vagytok a föld sója”
(5,13) – mot tó je gyé ben. 

AprogramokfőhelyszíneaTüskecsar-
nok, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemTársadalomtudományiKara,
illetve a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának (MEÖT)
kápolnájavolt.Acsarnokbantartott
nyitóistentiszteletenGáncs Pé ter, az
MEE elnök-püspöke, a szombat esti
záróistentiszteletenpedigFa bi ny Ta -
más püspök,azMEEkülügyikapcso-
latokértisfelelősvezetője,aLutherá-
nusVilágszövetség(LVSZ)egyikalel-
nökehirdetteistenigéjét.

A programokban gazdag rendez-
vénysorozaton–amelyenközreműkö-
dőkéntisrésztvettMar tin Jun ge, az
LVSZfőtitkára–Közép-Európaszá-
mosegyháziésközéletivezetőjefejtet-
tekiálláspontjátaktuáliskérdésekről.
Július9-énpéldáulazMEEországos
felügyelője,Prőh le Ger gely helyettesál-
lamtitkármoderálásávalBa log Zol tán,
azemberierőforrásokminisztereés
Hein rich Be dford-Strohm bajorpüspök
beszélgetettareformációésazegyhá-
zakeurópaijövőjéről,különöstekin-
tettelakontinensünketelárasztóme-
nekülthullámra.Arendezvényfőelő-
adóinak sorában találkozhattak az
érdeklődők–többekközött–No vák
Ka ta lin családügyiállamtitkárral,Pál
Fe ri atyával, a katolikus pappal és
mentálhigiénésszakemberrel,illetve
Lack fi Já nos költővel,anéhányepizód-
jávalszinténbemutatottLuther-rajz-
filmforgatókönyvírójával.
Atalálkozóneredetilegrésztvevő

hatországhoz–Lengyelország,Német-
ország, Csehország, Magyarország,
AusztriaésSzlovákia–azéveksorán
más,nemcsakközép-európaiorszá-
gokcsatlakoztak,azideirendezvény-
repéldáulregisztráltakVietnamból,
Svédországból és az Egyesült Álla-
mokbólis.
Mintazeseményelőtttartottsaj-

tótájékoztatónCse lovsz kyné Tarr Klá -
ra főszervező,azMEEOrszágosiro-
dájaÖkumenikusésKülügyiOsztá-
lyánakvezetőjeelmondta,aprogra-
mot igyekeztek úgy összeállítani,
hogykiegyensúlyozottegységbenle-
gyenekalelkiésatársadalmikérdé-
sekkelfoglalkozóbeszélgetések,elő-
adások.Arendezvényreharminchá-
romkórusisérkezett,amelyek–ön-
állótemplomikoncertjeikmellett–az
eseménytzáróistentiszteletenközö-
senadtákelőKo dály Zol tán Bu da vá -
ri Te De um címűművétaLutheránia
énekkar karnagyának, Kamp Sa la -
mon nak avezényletével.

g Eé
„A föld só ja” ta lál ko zó ról a leg rész le te -
sebb össze ál lí tás egy há zunk köz pon ti
hon lap ján, az Evan gé li kus.hu por tá lon
található, de az ese mény re ter mé sze te -
sen jö vő he ti ma ga zi nunk ban is rész le -
te sebben vissza té rünk.
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evangélikusműsorokaDunatelevízióban.Az Evangélikusifjúságiműsor
jú li us 17-én, va sár nap 10.10-kor a Du na te le ví zi ó ban „A föld só ja” ta lál ko zó
egyik ze ne ka rát, a Közel együt test mu tat ja be.

Az Evangélikusmagazinjú li us 17-én, va sár nap 10.30-kor be szá mol „A föld só -
ja” kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko zó ese mé nye i ről.

„A föld só ja” kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko zó nyi tó is ten tisz te le tét jú li -
us 17-én, va sár nap 11 órai kez det tel köz ve tí ti fel vé tel ről a Du na te le ví zió. szer -
kesz tő: NagyLászló; ren de ző: HorváthTamás.

FelvételaLutherOtthon–Szakkollégiumbaa 2016/2017-es tan év re. A Lu -
ther ott hon – szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok ta tá si in -
téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak a
2016/2017-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell lel ké szi aján lást
és kéz zel írott ön élet raj zot. A be ér ke zé si ha tár idő au gusz tus 3., 23:59. A je -
lent ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men vagy pos -
tai úton a Lu ther ott hon – szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest, vi za fo gó u. 2–4.
cí men vár juk. A fel vé te li tá bort – amely nek ré sze a szó be li fel vé te li – au gusz -
tus 5–7. kö zött tart juk. Bő vebb in for má ció LacziRolandtól kap ha tó a fel ve -
te li@lu therott hon.hu cí men vagy a 20/824-4696-os te le fon szá mon. A fel vé -
te li lap le tölt he tő a www.lutherotthon.hu cí men a Felvételi me nü pont ban.

Pótfelvétel az evangélikus hittudományi egyetemre a 2016/2017-es
tan év re. Az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem pót fel vé telt hir det a ren del -
ke zés re ál ló ke ret lét szám be töl té sé ig a következő sza ko kon: teo ló gus-lel -
kész osz tat lan mes ter kép zés (nap pa li ta go zat); ka te ké ta-lel ki pász to ri mun -
ka társ alap kép zés (es ti ta go zat); teo ló gus osz tott mes ter kép zés (le ve le ző ta -
go zat); hit ta nár-ne ve lő ta nár osz tott mes ter kép zés (nap pa li ta go zat); teo ló -
gia rész is me re ti kép zés (es ti ta go zat).

A mel lék le tek kel el lá tott je lent ke zé si lap pos tá ra adá sá nak, va la mint a 4000
forint fel vé te li el já rá si díj be fi ze té sé nek a ha tár ide je au gusz tus 10. (szer da).
A je lent ke zé se ket a következő cím re vár juk: evan gé li kus Hit tu do má nyi egye -
tem Rek to ri Hi va ta la, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. A fel vé te li vizs gák vár -
ha tó idő pont ja au gusz tus 29–30. (hét fő–kedd). A je lent ke zés sel kap cso lat -
ban bő vebb in for má ci ók ol vas ha tók hon la pun kon (Teol.lutheran.hu), a Fel-
vételizőknek me nü pont ban. A pót fel vé te li vel kap cso la tos egyéb fel me rü lő
kér dé sek re a ta nul ma nyi.te ol@lu the ran.hu cí men vá la szo lunk.

Pótfelvétel doktori képzésre. Az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem
Dok to ri is ko lá ja pót fel vé telt hir det a 2016/2017-es tan év re dok to ri (PhD-) kép -
zés re egye te mi hit tu do má nyi, il let ve val lás tu do má nyi vég zett ség gel ren del -
ke zők ré szé re. A kép zés két kép zé si sza kasz ból áll, idő tar ta ma 8 fél év. (Az el -
ső kép zé si sza kasz 4 fél év.)

A mel lék le tek kel el lá tott je lent ke zé si lap pos tá ra adá sá nak, va la mint a
9000 forint fel vé te li el já rá si díj be fi ze té sé nek ha tár ide je au gusz tus 10. (szer -
da). A je lent ke zé se ket a következő cím re vár juk: evan gé li kus Hit tu do má -
nyi egye tem Rek to ri Hi va ta la, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. A dok to ri
fel vé te li vár ha tó idő pont ja au gusz tus 24. (szer da). A je lent ke zés sel kap cso -
lat ban bő vebb in for má ci ók ol vas ha tók hon la pun kon (Teol.lutheran.hu).

Csömörikerékpárosevangélikusistentisztelet. Jú li us 17-én, va sár nap lesz
az im már ne gye dik evan gé li kus ke rék pá ros áhí tat, amely re a csö mö ri
evan gé li kus temp lom ban tar tan dó ha gyo má nyos is ten tisz te let hez kap cso -
lód va ke rül sor 10.30-kor, a csö mö ri brin ga fesz ti vál prog ram jai kö zött. Az igét
hir de tő KulcsárMárton lel kész mel lett a brin gás szol gá la tot NémethZoltán
lel kész, a Ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház or szá gos iro dá ja Gyü le ke ze ti
és Misszi ói osz tá lyá nak ve ze tő je vég zi. sze re tet tel vá runk min den kit! 

Csömörievangélikusgyülekezet
MagyarországiEvangélikusEgyházÉszakiEgyházkerülete

hirDetéSeK

Születés.is ten irán ti há lá val és öröm mel tu dat juk, hogy jú li us 6-án meg szü -
le tett el ső gyer me künk, MiraGréta.

GáncsKristóf és AngyalfiSzilvia

Pit va ros 200
HorváthMihályvagyok,Nagytarcsánélek,ésszlovákgyökerekkelisrendel-
kezem.Helyreigazítástszeretnékkérniafentemlítettcíműcikkben(Kró ni ka,
július3.,1.o.)megjelentkétmondatmiatt.
„Afaluszlovákevangélikusainakdöntőtöbbségétaz1947-eslakosságcse-

resoránCsehszlovákiábatelepítették.”„Hat–Pitvarosrólkitelepítettszlo-
vákoknakisotthontadó–gyülekezetüdvözletéthoztaAndreaLukačovská
diószegilelkésznő.”
Ezígytörténelemhamisítás!
MagyarországrólCsehszlovákiábaakarataellenéresenkitnemtelepítettek

ki.Csehszlovákiábólérkezett,falvakatjáróagitátorokcsábítóhívásánakenged-
vetelepültekkiönkéntaszlovákcsaládok.Amifalunkbólisáttelepültkétcsa-
lád.Pitvarosróltalánazértolyansokan,mertmáraz1940-esévekelejénolyan
erősszlováköntudatraébredtek,hogymegfogalmazódottbennükakövetke-
zőmondat,éskiismondták:„MagyarországszakadjonelPitvarostól!”
Ennekellenéreörülök,hogyegyütttudtakünnepelniahelybenmaradtés

azújhazátválasztótestvérek.
Tisz te let tel: HORVÁTH MiHÁLy

E V É L & L E V É L

Azistentiszteletalelkészekbevonulá-
sávalésaszlovákgyökerűgyülekezet
hagyományostérdeplőénekévelkez-
dődött, majd az énekkar rendkívül
színvonalasszolgálatáthallgathatták
megajelenlevők;erreazalkalomso-
rántöbbszörissorkerült.
Az„Erősváramiistenünk…”kez-

detűevangélikushimnuszunkelének-
léseután dr. Fa bi ny Ta más, azészaki
Egyházkerület püspöke Ef 2,20–22
alapján hirdette isten igéjét: „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.”Agyülekezethezintézettszavaiban
alelkészivezetőutaltazalkalommeg-
hívójánszereplőfotómontázsra,ame-
lyenatemplomfelújításelőttiésutá-
niállapotalátható,azegyikképena
templomoldalánaktámasztottlétrá-
val.Ennekkapcsánarrahívta felaz
egybegyűltek figyelmét, hogy nem
emberierőbőlkellfelfelékapaszkod-
niukegyistenhezvezetőlétrán,hanem
őaz,akilehajolhozzájuk,ésfelemeli
őket.Ígyépülhetnemcsakafelújított
templom, hanem élő kövekből az
egészközösségisbiztosalapra,ésnö-

vekedhetKrisztusbanszenttemplom-
má,istenhajlékává.
Agyülekezeta„Jövel,SzentlélekÚr-

isten…”kezdetűénekkelkérteUrunk
jelenlétét,majdapüspökáltalvégzett
szentelésiliturgiavégénegyütténekel-
teazősiCon fir ma áldástis.
Az istentiszteletet követő ünnepi

közgyűléstKo vács Ist ván egyházköz-
ségifelügyelőnyitottameg.Először
Ma lik Pé ter Ká roly, agyülekezetlelké-
szeismertetteatemplomfelújításának
körülményeit,ésmegköszönteafel-
újításban részt vevők munkáját, az
adományozókáldozatvállalását.Rövid
felszólalásában Fabiny Tamás püs-
pökispéldaértékűneknevezteagyü-
lekezetjelentősmértékűanyagihoz-
zájárulását.EzutánBen czúr Lász ló, az
egyházkerülettiszteletbelifelügyelő-
jekérteistengazdagáldásátagyüle-
kezetéletéreésafelújítotttemplom-
banfolyószolgálatra.Azegyébszol-
gálataimiatttávollevőSza bó And rás
esperesáldáskívánásátKoncz Ist ván
egyházmegyeifelügyelőolvastafel,és
asajátnevébenisköszöntötteazegy-
begyűlteket.Továbbiköszöntőtmon-
dottBó di Eme se, azEvangélikusHit-
tudományi Egyetem oktatója, vala-
mintBo lyán Zol tán, afelújításjelen-
tősrészételvégzőácsmester.
Azegyüttlétagyülekezetiházban

szeretetvendégséggel folytatódott, a
jelenlévőkalucfalviasszonyokvendég-
szeretetétélvezhették,miközbenafel-
újítássoránkészültfotókatismegte-
kinthették.Végülazegyházkerületlel-
készivezetőjeagyülekezettpresbitériu-
mávalfolytatottbarátibeszélgetést.

g BALiCZA MÁTé

„AsarokkőpedigmagaKrisztusJézus”
Fel szen tel ték a fel újí tott luc fal vi temp lo mot
Kí vül-be lül meg újult temp lo má ért adott há lát jú li us 3-án, va sár nap ün ne -
pi is ten tisz te let ke re té ben Luc fal ván a né pes gyü le ke zet. A fel szen te lés és az
ige hir de tés szol gá la tát dr.FabinyTamás püs pök vé gez te, a li tur gi á ban Ma-
likPéterKároly, az egy ház köz ség pa ró kus lel ké sze mű kö dött köz re. 
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AnapelejénVar ga Már ta, egyházunk
országos irodája nevelési és oktatási
osztályának vezetője köszöntötte az
egybegyűlteket, majd Kéz dy Edit nek
adtaátaszót.ADeákTériEvangélikus
Gimnázium igazgatója ismertette a
gyülekezetésaziskolatörténetét.Né meth
Zol tán lelkész,agyülekezetiésmissziói
osztályvezetőjeGyü le ke zet és misszió –
em ber től em be rig című előadásában
bibliai példákat említve vette sorra,
hogyamissziónakhányféleformájale-
het,éshogyanvalósulhatmeg.

Dr. Pé ter fi Gá bor, azAszódiEvangé-
likusGimnáziumtörténelem–filozófia
szakostanáraatörténelemtanárokszak-
mai konferenciájáról számolt be, az
immáronévrőlévreAszódonmegren-
dezetttanácskozásnakazeredményeit,
jógyakorlataitéstapasztalataitosztot-
tamegajelenlévőkkel.Ehhezkapcso-
lódottdr. Ér falvy Lí vi á nak, aBudapest-
FasoriEvangélikusGimnáziumtanárá-
nakfelszólalásaazevangélikusiskolák
kutatótanárainakkonferenciájáról.
AkávészünetutánMan dák Csa ba, az

EvangélikusPedagógiai-szakmaiSzol-
gáltatóésTovábbképzőintézet(EPSZ-
Ti)pedagógiaiszakértőjetartottelőadást
Mer re to vább, is ko la? címmel.Sajátéle-
ténekpéldáibólkiindulvabeszéltarról,
mennyitváltozottvilágunk,mennyire
másokazokagyerekek,akiketmostkell
aziskolábanoktatni,mintakorábbige-
nerációktagjai.Kérdéseketvetettfel,vá-
laszokatnemkínálttálcánahallgatók-
nak.Hangsúlyoztaazonban,mennyire
fontosaz,hogyatananyagoktekinteté-
benalkalmazkodjunkamegváltozott
körülményekhez,ígytehátnemtartot-
talehetetlennekazt,hogykezdjünkel

dolgozniegyevangélikuskerettanterven,
amelymeghatározhatnáaszínvonala-
sanműködőevangélikusoktatásirend-
szerjövőjét.

De ák Var ga Kin ga, azEPSZTipeda-
gógiaiszakértőjebemutattaazintézetál-
talkiadottmódszertanifüzeteket,ame-
lyeketaztánmindenintézményképvi-
selőjeátvehetettahelyszínen.
Azalkalomúrvacsorásistentisztelet-

telértvéget.igehirdetésébendr. Fa bi ny
Ta máspüspökfelhívtaafigyelmetarra,
hogy„pásztorilelkülettelkelloktatniés
nevelni.Deötvöznikellabetlehemije-
lenetegyszerűpásztorainakszeretőlel-
kületétésanapkeletibölcsekokítóböl-

csességét”.Az evangélikus iskolákban
fontos,hogykereszténytanároktanít-
sanak,akikahitüketigazánmegélik,de
afelekezethezvalótartozásebbenahely-
zetbenteljesenmindegy.Apedagógu-
sokhihetetlenülnagymunkátvégeznek
aziskolákban.Tudjuk,hogyazaratni-
valósok,deamunkáskevés,ezértmeg
kellbecsülniamunkátvégzőket,jelen
esetben a pedagógusokat – hangsú-
lyoztaapüspök–,végezetülpedigarra
kérteajelenlévőket,hogypróbáljanak
mosolygóembereklenni,sugározzanak
többderűtegymásraésarájukbízottak-
rais,ígyazegészvilágremélhetőlegki-
csitderűsebblesz.
Hosszúsorokbanjöttekapedagógu-

sokazoltárhoz–azúrvacsoraosztásnál
No votny Dá ni el, Csep re gi And rás és
Dar vas Ani kó iskolalelkészek segéd-
keztek.

g HORVÁTH-BOLLA ZSUZSANNA

Nyárievangélikuspedagógusakadémia
A nyá ri evan gé li kus pe da gó gus aka dé mia zá ró al kal mát tar tot ták jú ni us 29-én
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. Az Egymástóltanulás–Hálózatépítés
cí met vi se lő el ső blokk ban elő adá so kat hall gat hat tak meg a pe da gó gu sok, majd
pe dig dr. Fabiny Tamás püs pök szol gá la tá val úr va cso rás is ten tisz te let re
ke rült sor.

A nyá ri aka dé mi át tar tó evan gé li kus is ko lák pe da gó gu sai jú ni us 28-án a Ba -
ra Ho tel ben gyűl tek össze gá la va cso rá ra. Az al kal mon GáncsPéter püs pök
és KrámerGyörgy or szá gos iro da igaz ga tó ki osz tot ták az év pe da gó gu sa i -
nak já ró dí ja kat.
KrebsnéTuskaZsuzsanna ke rá mi á ját kap ta az év óvo da pe da gó gu sa díj ként

HeiserÁgnes (vár pa lo tai for rás óvo da), az év ta ní tó ja dí jat pe dig RavasznéHor-
váthMarianna (oros há zi szé kács Jó zsef óvo da, ál ta lá nos is ko la és Gim ná zi -
um) ve het te át. A ne ve lé si és ok ta tá si bi zott ság dön té se alap ján idén ŐzeSán-
dorné (De ák té ri evan gé li kus Gim ná zi um) és SzmetankóLászlóné (Kos suth La -
jos evan gé li kus óvo da, ál ta lá nos is ko la, Gim ná zi um és Pe da gó gi ai szak kö zép -
is ko la, Mis kolc) kap ták az év ta ná ra dí jat.

A gye re kek iránt ta nú sí tott sze re te té ért, gon dos ko dá sá ért és se gít ség nyúj -
tá sá ért az ePsz ti kü lön dí ját SamunéJámborAnikó,a pá pai Gyu rátz fe renc evan -
gé li kus ál ta lá nos is ko la ta nítója és JuronitsJenőné,a sop ro ni eöt vös Jó zsef evan -
gé li kus Gim ná zi um és egész ség ügyi szak kö zép is ko la szak ok ta tó ja ve het te át. 

Ki tün tet ték a fenn ál lá suk ti zen ötö dik, il let ve hu sza dik év for du ló ját ün nep lő
in téz mé nye ket is. A wit ten ber gi vár temp lom ka pu ját áb rá zo ló ké pet, il let ve pla -
ket tet kap ta a győ ri Pé ter fy sán dor evan gé li kus Gim ná zi um, ál ta lá nos is ko la és
óvo da, a sop ro ni eöt vös Jó zsef evan gé li kus Gim ná zi um és egész ség ügyi szak -
kö zép is ko la, a sop ro ni Hu nya di Já nos evan gé li kus óvo da és ál ta lá nos is ko la, az
oros há zi szé kács Jó zsef evan gé li kus óvo da, ál ta lá nos is ko la és Gim ná zi um, a
pá pai Gyu rátz fe renc evan gé li kus ál ta lá nos is ko la és a nyír egy há zi tú róczy zol -
tán evan gé li kus An gol Két ta ní tá si Nyel vű ál ta lá nos is ko la és óvo da.
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (jú li us 17.) Él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei. A vi lá gos ság gyü -
möl cse ugyan is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség. Ef5,8–9(Zsolt111,9;Mt15,31;
Mt5,13–16;Ef5,8b–14;Zsolt124)Micsodabuzdítás,deegybenfigyelmeztetés
isahetiigénk!Aminapéppensárgabarackottisztítottunk,hogykülönfélemó-
donelkészítsük.Lányaimközbenegyretöbbetdobtakkiundorodva:„Pfuj,ez
nyomott,csúnya!”„Nemúgyvanaz,kóstoldcsakmeg!”Nagynehezenmeg-
kóstolták,ésutánacsakúgyfalták.Pálisígybuzdítbennünket.éljükmegbát-
ran,következetesenJézustólkapotthitünket!Hogyamikorazemberek„bele-
harapnak”életünkbe,és„megízlelikvilágosságunkat”,megtudják,kitőlvanéle-
tünkbenanehézségekellenéreisjóság,igazságésegyenesség.

Hét fő (jú li us 18.) Ezért te hát nem csüg ge dünk. Sőt ha a kül ső em be rünk meg -
rom lik is, a bel ső em be rünk még is meg újul nap ról nap ra. 2Kor4,16(JSir3,22–
23;Mt7,7–12;Mk3,7–19)Urunkmegújítóereje.Milyencsodálatosisez!Nem
errevágyunk?Olyjó,amikorvalamilelkesít,reggelszintekipattanunkazágy-
ból,smárnekiiskezdünkateendőknek.Jóakedvünk,nekifeszülünkazelénk
gördülőakadályoknak,ésleküzdjükőket,areménységünkrendíthetetlen.érez-
zük,hogyvanértelme,vanhozzáerőéskreativitás!Demiértnelehetneacsüg-
gedésellenszeremagaahit:JézusKrisztuskeresztjénekésfeltámadásánakere-
je,istengondoskodószereteteésazörökéletreménysége?

Kedd (jú li us 19.) Jé zus mond ja: sze res sé tek el len sé ge i te ket, te gye tek jót azok kal,
akik gyű löl nek ti te ket; áld já tok azo kat, akik át koz nak, és imád koz za tok azo kért,
akik bán tal maz nak ti te ket. Lk6,27–28(ézs55,8;Mk9,38–39a.40;Lk6,27–35,
Mk3,20–30)„Micsoda?!Tegyekjótazzal,akicsakhibáztat,megalázéskigú-
nyol?Minek?Hogymégjobbanbátorítsam?Aztmárnem!”Pedigde!Azért,
mertistenisezttettevelemKrisztusban.Szeretett,befogadott,nekemisirgal-
mazott.Sőtnekiisirgalmazott,csakmégnemtudja.Megazért,mertnemmond-
hatoklearról,hogyistenszeretetealegnagyobbezenavilágon.EztlátomJé-
zuson.Csakaszeretetnekvanerejeönmagátfeláldozvaismegtörniasötétsé-
get,agonoszságot,ahalálerejét.éslegyőzniönmagamat,akinemakarkereszt-
remenni.PedigJézusodamentértem.

Szer da (jú li us 20.) Min den ki asze rint vi gyen aján dé kot, ami lyen ál dást ka pott
Is te ned től, az Úr tól, aki ad ja azt ne ked. 5Móz16,17(1Pt4,10;Mt5,33–37;Mk3,31–
35)Kértmártőlembármitisten,amitneőadottvolna?Célt,feladatot,szolgá-
latot,ötletet,időtésenergiát?Bármitésbárkit.Volt,hogyúgygondoltam,azért
adta,hogyéljekvele.Hogyföléljem,mindbekebelezzem.Anyagiakat,lehető-
ségeket.Derájöttem,azértkelladnom,mertarravanszükségem,hogyújraés
újramegtudjam:mindentőlevan.Merténakkoriscsakvisszaadok.éstitok-
zatosmódonarraisrádöbbenek,hogyalegszebbet,alegdrágábbatkelloda-
adnom.Mertőisígytettértem.

Csü tör tök (jú li us 21.) Az Úr pe dig irá nyít sa szí ve te ket Is ten sze re te té re és Krisz -
tus áll ha ta tos sá gá ra. 2Thessz3,5(Ez12,25a;1Kor12,27–13,3;Mk4,1–9)Nemjó
azÚt mu ta tót úgyolvasni,minthacsakszabályoknakéselvárásoknakkellene
megfelelnem.Maarrafigyelek,hogynehazudjak,másnapmegarra,hogyne
lopjak,ésnekívánjamamásét.ésakkormikorélek?Hogyanlehetnékboldog?
Jézuséppenezértisjöttel,hogyeztéleténkeresztülbemutassanekünk.Azapos-
tolpedigéppenarrahívjafölafigyelmet,hogytörekedjünkarra,amialegfon-
tosabb:JézusKrisztusra.Haőélbennünk,hatörekszünkazőmegismerésére,
ésengedünkneki,akkorakeresztyénéletboldog,szeretettelteljeséletlesz,amely
nemerőlködvepróbálmegfelelnivalakinek,hanemboldoganszolgál.

Pén tek (jú li us 22.) [Jé zust szü lei] a temp lom ban ta lál ták meg, amint a ta ní tó -
mes te rek kö ré ben ült, hall gat ta és kér dez te őket. Lk2,46(Zsolt119,24;1Pt3,8–
17;Mk4,10–20)Olykornagykihíváshittanóráttartani.Csakúgyzáporoznak
agyermekekkérdései,ésmegsemhallgatjákaválaszt.AkisgyermekJézustól
azttanuljukmeg,hogyistenigéjéreodakellfigyelnünk,tanulnunkésismer-
nünkkellazt.ésamikorjönnekadöntésihelyzetek,anehézségekazéletünk-
ben,akkoraSzentlélekmegelevenítiazigét,jelenvalóvátesziJézust.Sokkér-
désünkrekapnánkválaszt,sőtátélnénk,hogymármegiskaptuk,haodafigyel-
nénkarra,hogyazÚrmitmondéshogyan.

Szom bat (jú li us 23.) Jé zus mond ja: Mert aki nek van, an nak ada tik, és aki nek
nincs, at tól az is el vé te tik, ami je van.Mk4,25(ézs51,7,Lk6,26;Fil2,12–18;Mk
4,21–25)Agyerektáborbanmegkaptukareggelikakaóscsigát.Egygyermekígy
kiáltottföl:„Nézzétek,azenyémnekaközepénegyszívecskevan!”Ugyanek-
korazasztalvégénveszekedéstörtki.Azételleesettaföldre,ateakiömlött,min-
denmaszatosésragadóslett.Akiknekvoltreggelijük,azokmegették,utánaki-
mentekjátszani.Akikneknemvolt,azoknakösszeszedtünkvalamit,hogymég-
seéhezzenek.Utánatakarítanikellett.Mirevégeztünk,márkezdődöttisazáhí-
tatésafoglalkozás.Akinekvoltbékessége,annakörömevolt.Akineksemmi
semvoltjó,ésbékétlenkedett,azkiborult,éssokfeladatalett.Jóleckevoltez!
Többetnemveszekedtek.
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„…él je tek úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei. A vi lá gos ság gyü -
möl cse ugyan is csu pa jó ság, igaz ság és egye nes ség.” (Ef5,8b–9)

Szentháromságünnepeutána8.hétenazÚt mu ta tó reggeli
éshetiigéibenmennyeiAtyánksötétségbőlvilágosságrahív-
jagyermekeit(lásdEf5,8a),sgyakorlatiéletvezetésitaná-
csaittárjaelénk.istengyermekeiKrisztusszeretetévelsze-
retnek,akiazőújjáteremtőszereteténektanújaevilágban.
„Azistenszeretet:ésakiaszeretetbenmarad,azistenben
marad,ésazistenisőbenne.”(1Jn4,16;LK)„ÁldottÚris-
ten,segítsmegminket,atenevednekdicsőségéértszaba-
dítsmegmindengonosztól!”(GyLK759)Agyümölcsho-
zóéletforrásaKrisztus–tanítjaLu ther. „Mertszentségem,
igazságoméstisztaságomnemmagambólsarjad,hanem
egyedülKrisztusból,akibenhitemmelgyökerezem.Általa
igazgyümölcsötistermek,amelynemazenyém.”Páléb-
resztőtfúj:„Éb redj fel, aki al szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel -
ra gyog ne ked a Krisz tus.” (Ef5,14)Hegyibeszédébenavi-
lágvilágossága(lásdJn8,12)kijelenti:„Ti vagy tok a föld só -
ja. […] Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga. […] Úgy ra gyog jon a
ti vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy…” (Mt5,13.14.16)
Urunkbátorítazimádkozásra,„mert aki kér, mind kap”. is-
tenmeghallgatjagyermekeit,ésjótad„a ti mennyei Atyá -
tok azok nak, akik kér nek tő le”. (Mt7,8.11)Sazaranyszabály
(lásdMt7,12)alkalmazásátajánljaareáhallgatóknak:„És
amint sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek bán ja nak, ti is úgy
bán ja tok ve lük! […] Ti azon ban sze res sé tek el len sé ge i te ket,
te gye tek jót […], és a Ma gas sá gos fi ai lesz tek, mert ő jó sá gos…”
(Lk6,31.35)AtörvénytígymagyarázzaazÚrJézus:„Én pe -
dig azt mon dom nek tek, hogy egy ál ta lán ne es küd je tek […].
El len ben ha igent mon do tok, az le gyen igen, ha pe dig ne met,
az le gyen nem…” (Mt5,34.37;lásdJak5,12)Pálemlékeztet:
„Ti pe dig Krisz tus tes te vagy tok, és egyen ként an nak tag jai.”
Salegkiválóbbéletutatajánlja,mertha„sze re tet […] nincs
ben nem: sem mi va gyok” (1Kor12,27;13,2).Péteratanácsát
mindenchristianusnakszánta:cselekedjétekajótállhata-
tosan,s„mond ja tok ál dást, hi szen ar ra hí vat ta tok el, hogy
ál dást örö köl je tek. […] De még ha szen ved né tek is az igaz -
sá gért, ak kor is bol do gok vagy tok […]. Mert jobb jót, mint go -
noszt cse le ked ve szen ved ni, ha ez az Is ten aka ra ta” (1Pt
3,9.14.17).Páleztajánlja:„…sze ret te im […], fé le lem mel és ret -
te gés sel mun kál já tok üd vös sé ge te ket, mert Is ten az, aki
mun kál ja ben ne tek mind a szán dé kot, mind a cse lek vést az
ő tet szé sé nek meg fe le lő en.” és mártírsorsát vállalva kéri:
„…örül je tek ve lem együtt!” (Fil2,12–13.18)Miiskérjük:„Sze-
retetjóAtyja,/Áldjmegolylélekkel,/Amelyszívesentesz
/Jótmindenemberrel!”(Eé446,5)Legyünkembertársa-
inkKrisztusává!„…ő szer te járt, jót tett…” (ApCsel10,38)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Aki nek so kat ad tak, at tól so kat kí ván nak, és aki re so kat bíz -
tak, at tól töb bet kér nek szá mon.” (Lk12,48b)

Szentháromságünnepeutána9.hétenazÚt mu ta tó reggeli
éshetiigéiachristianusokfelelősségérőltanítanak.Őketaz
jellemzi,hogyhűségésengedelmességáltalélnekKrisztus-
salközösségben,akiazÚristenmindenekirántiszereteté-
nektanújaevilágban.„Hűazisten,akielhívottminketaz
őFiával,amiUrunkJézusKrisztussalvalóközösségre.”(1Kor
1,9;LK)„Olyjónékemistenközelsége!Reménységemetaz
Úrbavetem:haddhirdessemmindentettedet!”(GyLK723,11)
PálKrisztusértkárnakítéltmindentazéletében,hogyőtmeg-
nyerje:„…hogy meg is mer jem őt és fel tá ma dá sa ere jét…” (Fil
3,10)MivelmegragadtaőtJézus,egyenestacélfeléfut.Urunk
atalentumokpéldázatávalarra(is)figyelmeztet,hogyaké-
pességeinkszerintkapotttehetségeinket,testi-lelkiajándé-
kainkatistendicsőségéresembertársainkjavárakamatoz-
tassuk.Ahűésengedelmesszolgajutalma:„…so kat bí zok
rád ez után, jöjj, és osz tozz urad örö mé ben!”Agonoszésrest
szolgátpedigkivetikakülsősötétségre,mertattól,„aki nek
nincs, még az is el vé te tik, ami je van” (Mt25,21.23.29).Sala-
monbölcsésértelmesszívetkapottistentől,sakirályigaz-
ságosítéletethozott:„…lát ták, hogy is te ni böl cses ség van ben -
ne, és az zal szol gál tat igaz sá got.” (1Kir3,28)Pálígyfigyel-
meztet:„Jól vi gyáz za tok te hát, ho gyan él tek; ne esz te le nül, ha -
nem böl csen, ki hasz nál va az al kal mas időt […], és ad ja tok
há lát Is ten nek, az Atyá nak min den kor min de nért…” (Ef5,15–
16.20)Apogányokapostolaakeresztyénekfelelősségérőlta-
nít:„Min den sza bad, de nem min den hasz nál […], nem min -
den épít. Ne ke res se sen ki a ma ga ja vát, ha nem a má sét […],
min dent Is ten di cső sé gé re te gye tek!” (1Kor10,23.24.31)Pálpré-
dikálásávalingyenessétetteKrisztusörömhírét.„Jaj ne kem
ugyan is, ha nem hir de tem az evan gé li u mot!” Smindenkiszol-
gájává tette magát: „…hogy mi nél töb be ket meg nyer jek
[…], min den ki nek min den né let tem, hogy min den kép pen meg -
ment sek né me lye ket.” (1Kor9,16.19.22)istenígyállítjamun-
kábaprófétáját:„…in dulj, hir desd ne kik mind azt, amit én
pa ran cso lok […], én ve led le szek […], és majd meg men te lek!”
(Jer1,17.19)AzokosésagonoszszolgapéldázatávalUrunk
minketismegkérdez:„Ki te hát a hű és okos sá fár, akit az úr
a szol gái fö lé ren del…?”Válaszaamiénkislehet:„Bol dog az
a szol ga, akit ilyen mun ká ban ta lál az úr…” (Lk12,42–43)Lu -
thermaistanít:„Nefeledd,hogytégedistenazérttettilyen
vagyolyanállásba,hogymagadatalárendelveszolgáljmá-
sokat!Csakmaradjmeghivatásodban,melyrerendelt,sab-
banszolgáldistentfelebarátaidon.”Kérd:„Testvéreimjavá-
ért/Fáradnom,küzdenem/Adjerőt,örökisten…”(Eé455,1)

g GARAi ANDRÁS

Megható,dekorántsemmeglepőkép
egytemplomban.Kisgyermek,szülők
éskeresztszülőkazoltárelőtt.Kedves
mosolyú,ámidegenekkelkissébizal-
matlanhétéveskislányigyekszikmeg-
bújni anyja karjai közt. Ami nem
mindennapiváteszieztazalkalmat,
azaz,hogyegyermeketakörülötte
állókkalnemavérkötiössze:közvet-
lenüla születéseutánédesanyja le-
mondottróla.
életének első három évét részle-

tekbemenőennemismerjük.Nemtud-
hatjuk,mindezmennyirenyomtaráa
bélyegét a további sorsára, és hogy
mennyisérelemérteezidőalatt.Ari-
degtények,amelyekrendelkezésreáll-
nak:gyermekotthonban,majdnevelő-
szülőknélcseperedett,mígnemszere-
tő,örökbefogadószülőkhözkerült,s
akinekmostazölelésébefúrjamagát,
bárnemhordtaőtaszívealatt,annál
inkábbhordozzaaszívében.
Ahogyottálltunkegymássalszem-

ben,felötlöttbennem,hogyéppenen-
nekazegykorárvakisgyermeknekés
örökbefogadóinakapéldájaáltalért-
hetőmegalegjobbanmindaz,amiről
Pál a Ró ma i ak hoz írott le ve lén ke-
resztülakarmeggyőznimindannyiun-
kat.Üzeneténeklegfontosabbtartalma
az,hogyakiszolgáltatottságnakésafé-
lelmeknekvége,ezekethátrahagyhat-
juk,sazörömésabizalomtölthetibe
életünket,mertmimagunk,keresztyé-
nek is örökbe fogadott gyermekek
vagyunk.Méghozzáistenörökbefo-
gadottgyermekei.istenaz,akibefogad
bennünket,Atyánkkáválik.

NemrégaHarmatKiadógondozásá-
banmegjelentegyinterjúkötetIga zibb
az iga zi nál címmel,aszerzőjeFe ke te-Si -
pos Már ti.Atizenháromcsaládtörténe-
tétazolvasókelétárókönyv„testközel-
ből”mutatjabe,mitisjelentazörökbe-
fogadás.
Havalakik,azárvagyermekekigazán

tudják,hogymitjelentafélelem.Féle-
lem attól, hogy egyedül maradnak,
hogynincs,akisegítsen,támogasson,vi-
gasztaljon,hakell.Akörnyezetükrészé-
rőlismegannyiatrocitásérhetiőketvéd-
telenségükmiatt,ezértjelentéktelennek,
értéktelennekgondoljákmagukat.Meg-
tapasztalták,hogymitjelentakiszolgál-
tatottság,hiszenintézetbőlnevelőszü-
lőkhözkerülnek,sonnantalánazutcá-
ra.Leghőbbvágyuk,hogyazállamigon-
dozásból olyan családba kerüljenek,
amelynekteljesjogúésteljesértékűtag-
jáváválhatnak.Adöntésazonbannem
azőkezükbenvan,hanemalehetséges
szülőkében.
Azemberelveszettségétéppenezek-

nek az árva gyerekeknek a példáján
szemlélhetjükalegteljesebben.Hiszen
nemamielhatározásunkaz,hogyhit-
reakarunkjutni,megakarunktérni,és
istencsaládjábaakarunktartozni.Mind-
addigafélelemésakétségbeesésural-
kodikazéletünkben,amígmegnemlát-
jukahozzánklehajolóistent,akiAtyánk
lett,mertaSzentlélekbennünkvégzett
munkája által, Krisztus érdeméért a
gyermekévéteszminket.

„Aki az ilyen kis gyer me kek kö zül
egyet is be fo gad az én ne ve mért, az en -
gem fo gad be; és aki en gem be fo gad, az
nem en gem fo gad be, ha nem azt, aki
en gem el kül dött” –olvassukaSzent-
írásban(Mk9,37).Mindenbizonnyal

azörökbefogadószülőkértikmega
legjobbanistenszenvedélyesvágyako-
zását,hogyörökbefogadjonminket.
Tudják,mitjelentbetölteniatátongó
űrt.Tudják,mitjelentkeresni,nagy
erőketmegmozgatniésfelelősségetvál-
lalniegyolyangyermekért,akinekfe-
hérfoltokvannakamúltjában,ésbi-
zonytalanajövője.Havalakimegérti
istennekagyermekeiirántibuzgalmát,
akkorazolyasvalaki,akimármegmen-
tettegyárvátareménytelenségből–
mertistenpontosanezttette.
istengyermekeimindannyian„adop-

táltak”.Ezatényazonbannemteherté-
tel,nemmegszégyenítőbélyeg,hanem
igazi kiváltság. Merőben új viszony,
amelyetnemavérszerintiszármazás,
nemisatörvény,egyesetlegesjogiak-
tushozlétre,hanemmagaaLélek,ami-
koráltalaaztkiálthatjuk:„Ab bá, Atya!”
Mindennapi imádságunk, aMi -

atyánk éppenerreemlékeztetbennün-
ket:Atyánkvan.Örököstársunk,ma-
gaJézustanítottbennünketezekrea
szavakra,hogymindenkorbizalommal
szólítsuk meg őt. Senki sem szólít
megegyidegentígy:„Atyám.”Atyá-
nakneveznivalakitcsakegygyermek
tud,akiismeri,akiolyanbensőséges
viszonybanvanvele,hogyígyszólít-
hatja.Ámen.

g ASZTALOS RiCHÁRD

Imád koz zunk! Is te nünk! For máld úgy éle -
tün ket, hogy Atyánk ként sze ret hes sünk té -
ged. Kö szön jük, Jé zus Krisz tus, hogy
meg hal tál azért, hogy mi is gyer me kek le -
hes sünk, és pél dát mu tat tál ne künk ab -
ban, mi lyen nek kel le ne len nünk Is ten
gyer me ke i ként. Ké rünk, Szent lel ked ál -
tal for málj min ket ilye nek ké. Ámen.
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