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Szélrózsa-hangulataMűvészetekVölgyében Oratio
Taliándörögditemplomkert-látogatás„püspökfalatozással”

œcumenica

Hivatalosan negyedszázad késéssel,
ámkétségkívülegyreneszánszátélő
rendezvénysorozathoz csatlakozott
mostújszereplőkéntaMagyarországiEvangélikusEgyház,amelytörténetesenéppTemplomkertelnevezéssel
indítottaeltavalyakörnyezetvédelem,
a„zöldgondolat”gyülekezetitámogatásánakelőmozdításátcélzóprojektjét.Múltévőszétől–avasárnapiistentiszteletekhez kapcsolódóan – több
evangélikushajléktövébentartottak
családipikniketőstermelőkrészvételével,elősegítendőazevangélikustermelőkésvásárlókhálózatánakkialakításátis.
Tekintettelarra,hogyakörnyezettudatosságaMűvészetekVölgyébenis
mind erőt elj es ebb en érvényes ül ő
szemlélet,kézenfekvőötletvoltefesztiválonishelyetkeresniazevangélikus
kultúr- és gasztroudvar számára…
Taliándörögdönteháttíznapraprolon-
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Egyebek mellett lecsó és paprikás
krumplipéldáztaa„gyakorlatiteológ iát” a Művés zetek Völg yén ek
evangélikusudvarában,ataliándörögditemplomkertben.AkétmagyarosételelkészítésévelugyanisaDéli, illetve az Északi Egyházkerület
püspöke – Gáncs Péter és Fabiny
Tamás –szolgáltajúlius22–31.közöttzajlóösszművészetifesztiválelsőhétvégéjén.APüspökfalatok címmelkötetlenbeszélgetéstígérőprogramnakhétfődélbenaNyugati(Dunántúli)Egyházkerületlelkészivezetője,Szemerei János lettvolnavendéglátóvendége,deeztaszabadtéritervetegyfelhőszakadásmeghiú-
sította.AMagyarországiEvangélikus
Egyház (MEE) Templomkert projektjének debütálása mindazonáltalfelettébbígéretesvállalkozásnak
bizonyultaBalaton-felvidékhárom
településén(Kapolcson,TaliándörögdönésVigántpetenden)negyedszázadoshagyománnyalbírónyárirendezvénysorozaton.

gálódottaTemplomkertcsaládipiknikekkipróbáltprogramja,változatosélményekettartogatvagyermekeknekés
felnőtteknekegyaránt.
Hogya„világi”fesztiválozókszámáraisnyilvánvalóválegyenafelekezeti
háttér(ésérthetőazudvarWartburg
elnevezése), arról a Mag yarországi
EvangélikusEgyházOrszágosIrodájának–aTemplomkertprojektetisfelügyelő–GyülekezetiésMisszióiOsztálya gondoskodott. Taliándörögdi
templomunkelőttugyanisazakétméternélismagasabb„evangélikusképeskönyv”fogadtaazérkezőt,amelyeta
reformációkezdeteközelgőötszázadik
évfordulójának tiszteletére készítettek.(Akönyv„embernagyságúméreteellenérelapozható,és12oldalonmu-

tatjabeazevangélikusegyháztörténetétésjelenét”.)
A Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi
(Sion)EvangélikusEgyházközséglelkipásztora, Veress István és segítői
idénisönálló,afesztiválhivatalosműsorfüzetébennemrészletezettevangelizációsprogramokkalvártákaKapolcs
központjábanállótemplomukhűsébe
térőket,azegyházközségÉlőVíznek
nevezett pincéjében pedig a Richly
Zsolt rendezésében készülő Lutherrajzﬁlmbőlvetítettékleamárbefejezettepizódokat.
Taliándörögdönjúlius24-énvendég-igehirdetőként a templomkertből„ruccantát”rendhagyóistentiszteletettartaniazMEEOrszágosIrodájaGyülekezetiésMisszióiOsztályának

vezetője.NémethZoltán 2Móz20,8–11
alapján vonatkoztatta az ünnepnap
megszentelésérőlszólótörvénytaMűvészetekVölgyére(is).
Prédikációjaelőtt,közbenésután
aPécsigospelkórusközreműködése
(képünkön) tettemégemlékezetesebbéésvalóbanrendhagyóeseménnyé
az itteni templomi alkalmat, igazi
fesztiválhangulatot–mondhatni:Szélrózsa-hangulatot – varázsolva Isten
házába.
Csütörtökönegyébként„osztódik”a
Templomkert,mertezenanaponaprojekt a mátrafüred-sástói Mátra Kempingbenjúlius27–31.közöttzajlótizenegyedikországosevangélikusifjúságitalálkozónisbemutatkozik.
g T.PInTÉR KáROLy

ReformációjubileumielőkészületekSárváron
Sajtótájékoztatóttartottakjúlius18-ánasárvárievangélikusgyülekezetben.
Azeseményapropójátazadta,hogyelkészültazidénszáznyolcvanévestemplomfelújításánakelsőüteme.Emellettareformációkezdeténekötszázadik
évfordulójáratervezettprogramokróladtakinformációtajelenlévőegyháziésvilágivezetők.
Dr.HafenscherKároly, akormányzati
ReformációEmlékbizottságminiszteribiztosa,aMagyarországiEvangélikusEgyházZsinatánaklelkészielnökeelmondta,hogyazötszázadikévfordulónemcsakazemlékezésről,hanem
akövetkezőötszázévtervezésérőlis
szól.Jóalkalomezarra,hogyazértékeinket mentsük, megmutassuk és
gyarapítsuk–állapítottameg.
SzemereiJános, anyugati(Dunántúli)Egyházkerületpüspökeabelső
építkezésfontosságárólbeszélt.Hangsúlyozta, hogy a jubileum megünnepléselehetőségetadarra,hogyújra felfedezzük azokat az értékeket,
amelyekazemberekéletétmegújíthatják.
RostánéPiriMagda, aVasiEgyházmegyeespereseSárvárnakmintaré-

gióban élő evangélikusok számára
meghatározó helynek a jelentőségét
emelteki.
ÁghPéter országg yűlésiképviselő
szinténhangsúlyozta,hogyareformációról való megemlékezés a múlt
üzenetéthordozzaajövőrenézve.Az
ötszázadik évforduló megünneplése,a2017-esévlelkiújjászületéstjelenthetatársadalomszámárais–tettehozzá.
Atelepülésnempasszívszemlélője
kívánlenniazünnepségsorozatnak,hanemegyüttműködőpartnere–fejtettekiSárvárvárospolgármestere,Kondora István. Ezzel kapcsolatban két
konkréttervetisemlített:rendbeteszik
atemplomelőttiparkot,ésfelállítják
Sylvester Jánosnak, az első magyar
nyelvűteljesÚjszövetség-fordításké-

Urunk, Istenünk! Könyörülj rajtunk,hogynefélelmekésbizonytalanságvegyenerőtrajtunk,amikorajövőregondolunk!Add,hogy
őszintehittelrádbízzukegészéletünket!Tetöbbszörispróbáratettélmárminket,ésmindannyiszor
bizonyítottad,hogyakibennedbízik,nemszégyenülmeg.Mutasd
megahelyesutat,éshaletértünkarról, kérünk, vezess vissza, hogy
tisztaszívvelszolgáljunkneked!
Köszönjük,hogyprófétáid,szolgáidéslegfőképpenegyszülöttFiad által kijelentetted akaratodat.
Haddérezzükmegdorgálószavaidonkeresztülisatyaiszeretetedet,
hiszenmindigajavunkatmunkálod.Ezértkérünk:adjhallófület,engedelmesszívet,őszintejóakaratot
mindannyiunknak, hogy szavaid
meghallgatásrataláljanak.
Köszönjükanyáreddigiszépségeit,próbatételeitésapihenéslehetőségétis.Adjhazánknakbékességetésjóelőmenetelt,hogyboldoganésbiztonságbanélhessünkcsaládunkkörében!Adjbölcsésfelelősdöntéstmindenszinten,hogy
mindannyianérezhessükoltalmazóésvezetőkezedet!
Legyen áldásod azokkal, akik
mégútonvannak,hogyerőtgyűjtsenekarájukvárómunkához!Segítsdmegabetegeket,agyengéket
ésaszegényeket,hogymindiglegyenmellettükvalaki,akigyógyítja, bátorítja, vigasztalja és segíti
őketatenevedben!
Mentsmeg,Urunk,agőgöselbizakodottságtól,ésadjőszintelelket, amely minden körülmények
közöttbennedbízik.Kérünk,taníts
minketigazésélőhittelszolgálni
azonahelyen,ahováállítottál!
Segíts,hogybölcselőrelátással
készüljünkazelőttünkállófeladatokraéskihívásokra.Tanítsmeghálátadniazelérteredményekért,a
mindennapikenyérért,családunkért,szeretteinkért!neengedjtévelyegnünkéshamisönbizalomban
élnünk!AddSzentlelkedet,hogyő
vezessenahelyesúton,éséletünk
jógyümölcsöketteremjen.
Urunk!Tetudtunkraadod,hogy
előbb-utóbbszámotkelladnunkhitünkrőléscselekedeteinkről.Segíts
minket,hogyfelkészüljünkerrea
találkozásra, és idejében komolyanvegyüküzenetedet!
Jézus Krisztus érdeméért kérünk: bocsásd meg vétkeinket és
mulasztásainkat,éshallgasdmeg
imádságunkat.ámen.
KÖ Z L E M É N Y

Balróljobbra:GyarmatiIstvánlelkész,HorváthZsoltgyülekezetifelügyelő,
KondoraIstvánpolgármester,HafenscherKároly,SzemereiJános,ÁghPéter,
RostánéPiriMagda,VargaJózsefgyülekezetimásodfelügyelő
szítőjének a szobrát. Végül Gyarmati
István, a helyi evangélikus egyházközséglelkészeismertetteatemplomfelújításmásodiküteménekmunkálatait,amelyeketvárhatóanmégidénsikerülbefejezni,majdfelsoroltaagyü-

lekezetbenareformációiemlékévretervezettprogramokat.
SárvárvárosátazEurópaiProtestáns
EgyházakKözösségekorábbanbeválasztottaareformációeurópaivárosaiközé.
g ADáMI MáRIA felvétele

tájékoztatjuk a kedves testvéreket
és tisztelt partnereinket, hogy a
Magyarországi evangélikus egyház
Országos Irodájának (Bp. IX., Üllői
út 25.) szokásos nyári leállására
augusztus 1. (hétfő) és augusztus
12. (péntek) között kerül sor. Az iroda ez alatt a két hét alatt zárva tart,
az ügyintézés szünetel. Az első
munkanap augusztus 15., hétfő.
KráMer GyörGy országos irodaigazgató
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Tanítványbóltanúvávált

Kántornakindult,lelkészlett

NémethMihálylelkészavatásaRépcelakon

KochSzilviaordinációjaSopronban
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„Azordinációazazesemény,amikoratanítvány
tanúváválik”–kezdteprédikációjátSzemereiJános püspök,majdalelkészjelöltválasztottigéje,
Ef4,1–2alapjánarrólbeszélt,hogyalelkésziszolgálat nem a tökéletessé válásról szól. „Isten
méltatminketarra,hogyüdvözítőigéjétrajtunk
keresztülmegszólaltassa”–fogalmazott.Ehhez
alázatra,szelídségre,türelemreésszeretetrevan
szükség.
Azeskütételésazáldáspillanataitkövetőena
frissenfelavatottlelkészsugárzóarccalosztotta
azúrvacsorátanépeshallgatóságnak,Szemerei
János püspökkel és Verasztó János lelkésszel
együtt.
Azistentiszteletetszeretetvendégségkövette
ahelyikultúrházban.Ennekkeretébenadtaát
apüspök NémethMihálynak azordinációsoklevelet.AhelyigyülekezetnevébenVerasztóJános,ahittudományiegyetemrészérőlSzentpéteryPétermondottköszöntőt.JókívánságaitfejeztekitovábbáKisJános kecskemétilelkész,aki
mellett gyakorlati, hatodik évét végezte az új
pásztor.Azifjúlelkésztegykortanítóáltalános
iskolaitanárokképviseletébenSzoporynéSzabó
Piroska, arépcelakiMóraFerencáltalánosIskolaésAlapfokúMűvészetiIskolakorábbiigazgatójagratulált.
g ADáMI MáRIA

Németh Mihály a vas megyei Csánigon nőtt fel. Gyermekkorától kezdve rendszeresen látogatta a répcelak–csánigi társult evangélikus gyülekezet alkalmait. általános iskolai tanulmányait a répcelaki Móra ferenc-iskolában végezte. Itt trombitásként tagja volt az iskola kamarazenekarának
is. A soproni Berzsenyi dániel evangélikus (líceum) Gimnáziumban tanult tovább, majd az érettségi után, 2010-ben nyert felvételt az evangélikus Hittudományi egyetem teológus-lelkész szakára. Itt ismerte meg későbbi menyasszonyát, Felegyi Máriát, akivel már az esküvőre készülnek. Hatodéves gyakorlatát Kecskeméten töltötte Kis János mentor mellett. Ordinációját követően az ecseny
és Környéke evangélikus egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.

Hatodévesgyakorlatánakhelyszínén,asopronievangélikusgyülekezetbenindultszolgálatbajúlius23-án,szombatondélutánKoch Szilvia. Az alkalmon Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli)Egyházkerületpüspökehirdette
Istenigéjét.Aliturgiábandr. Szabó Lajos, az
EvangélikusHittudományiEgyetemrektora,
valamintTóth Károly helyiigazgatólelkész,a
lelkészjelöltmentoraműködöttközre.Énekkelagyülekezetitagokbólésazökumenikusifjúságikörtagjaibólszerveződöttalkalmikórusszolgált.
AlelkészjelöltaJánosírásaszerintievangélium
3.fejezetének30.versétválasztottameghívója
mottójául:„Nekinövekedniekell,nekempedigkisebbélennem.” Ezamondatalelkésziszolgálatlényegéremutatrá–hangsúlyoztaprédikációjában a püspök. „Az igehirdető feladata, hogy
Krisztustprédikálja,akiavilágreménysége;aki
aváltozóvilágbanisbiztospontotjelent”–fogalmazottSzemereiJános.
Azeskütétel,azáldásésaConﬁrma ünnepélyesperceiutánafrissenfelavatottlelkészmentorávalésapüspökkelegyüttosztottúrvacsorát
ajelenlévőknek.
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Agyülekezettörténetébenatizenötödiklelkészavatásrakerültsorjúlius23-án,szombatondélelőtt a répcelaki evangélikus templomban.
Németh Mihály szolgálatbaállításánakünnepénSzemerei János, aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.AliturgiábanazEvangélikusHittudományiEgyetemképviseletébendr. Szentpétery Péter docens,
valamintVerasztó János helyilelkészműködött
közre.ÉnekévelemelteazalkalomfényétavárosGyöngykamarakórusa.

Azistentiszteletetahelyigyülekezetiközpontbantartottszeretetvendégségkövette.SzemereiJánospüspökittadtaátKochSzilviának azordinációsoklevelet,valamintazegyházkerületajándékát,majdafelavatottpásztorédesapja,dr.KochBéla kértszót.KöszöntőtmondotttovábbáahittudományiegyetemképviseletébenSzabóLajos rektor,ahelyiközösségnevébenTóthKároly igazgatólelkész,illetveMesterházyBalázs, aSoproniEgyházmegyeesperese.ASzilviátfogadónagykanizsaiegyházközségnevébenpedigMakoviczkyGyula lelkészfejeztekijókívánságaitújkollégájának.
g AM

Koch Szilvia a családjával együtt a siófoki evangélikus gyülekezetbe járt. Középiskolai tanulmányait is siófokon, a Perczel Mór Gimnáziumban végezte. életében meghatározó a zene: nyolcéves korától játszik zongorán, a gimnáziumi évek alatt pedig elkezdett orgonálni is. Az érettségit követően először az evangélikus Hittudományi egyetem kántor szakának hallgatója lett, majd
2008-ban beiratkozott a teológus-lelkész szakra. 2013-ban hét hónapot svájcban, a bossey-i ökumenikus Intézetben töltött ösztöndíjasként. A Pécsi tudományegyetemen jelnyelvi interkulturális-kommunikációs szakértői képzésre járt, melynek keretében betekintést nyerhetett a siketek és hallássérültek világába. Hatodéves gyakorlatát a soproni gyülekezetben végezte Gabnai
Sándor, majd Tóth Károly mentorok mellett. Ordinációja után Koch szilvia a Nagykanizsa és Környéke társult evangélikus egyházközségben kezdi meg szolgálatát beosztott lelkészként.

„Mégcsak…üvegkép”–Aszódiemlékeim
Harmincnyolc esztendővel ezelőtt pár napos
házasokként lettünk Aszód, „a Galga-parti
Athén”reménnyeléskétségekkeltelilakói.ABudapesthezközelitelepülésakkoribannemvárosi,hanemnagyközséggélefokozott,többszempontbólszomorúidőszakátélte,legalábbismostanivirágzásáhozképest.Csikorgóhidegbenérkeztünkmeg,sengemazonnalbeszippantotta
nagyközségi tanács patinás, a Podmaniczkykastélyhoz közeli, de elhanyagolt épületében
életemelső(és,hálaIstennek,utolsó!)hivatalnokimunkaköre.Kétésfélévvelazegyetembefejezéseésegyévvelakisdoktorimutánaszépen
hangzó közművelődési főelőadói munkakört
töltöttembe.
Az igazat megvallva Aszód neve egyáltalán
nemcsengetttúljólafülemben.Távoliszülővárosomban,Pécsettegy-egykiadósabb,bármai
mércévelmérvejelentéktelenrosszalkodásomalkalmávalugyanisnemegyszerelhangzottafenyegetőintelem:„Haígyfolytatod,mehetszAszódra,ajavítóintézetbe!”Aztmélyenelhallgattáka
felnőttek,hogyottbizonymindigcsakrosszﬁúkat regulázgattak,lányokatnem.
Szerencséreakadtakazértafaluváváltoztatott,
patinásvároskárólderűsebbismereteimis:elsősorbanazevangélikustemplomotépíttetőPodmaniczkycsaládról,különösenJósikaMiklósné
PodmaniczkyJúliárólésPetőﬁSándormegIstvánöccsekicsinységébenisjelentősskólájáról,
amaievangélikusgimnáziumméltánnagyhírűőséről.
Százszónakisegyavége:az,hogynagyonhamarsikerültbelaknunkaszámunkrateljesenidegenkörnyezetet,márazakkori,nagyonkemény
télsorán,elsősorbankét,szívünknekmindmáignagyonkedvesemberpárérdeme.Akik,alighavéletlen,azokbanazakkori,erőszakkalvilágiassá,pontosabbanhittőltávolivágyúrtidőkben

ishatározotthitéletiértékeketképviseltek.Mind
a négyükkel mindmáig kölcsönös szeretet és
megbecsüléskötösszebennünket.Úgyisfogalmazhatnék: személyükben a régi evangélikus
Aszód fogadottbebennünket,snemazegyidőrejellegtelennéátszabottszocialistanagyközség.
Kilétüket ideje már elárulnom. Detre János
evangélikuslelkész(későbbesperes)éstanítónő
felesége,Rózsika, akikérdeklődésükésszeretetük mellett bizalmukkal is megajándékoztak
bennünket.Őklettek,egybátortalankérdésem
nyomán,számunkracsillagászatiösszegnektűnő,harmincezerforintosifjúházas-kölcsönünk kezesei.
Atörlesztésnek,hanagyonkeservesenis,de
becsülettelelegettettünk,sgyakranelislátogattunkegymásotthonába.Rózsikaajándékbaracklekvárjaira(kismamaidőszakaimból)máigúgy
emlékszem,mintegyköltőiremeklésre.Őviszont
azénkifejezettenszámukrakomponáltkolbászos
pogácsámatemlegetielismerően,közelnegyven
évtávolából.
Detréékkel elköltözésünk után Aszódon is,
Kartalonistöbbszörvoltalkalmunktalálkozni,
éppenúgy,mintabennünkethozzájukhasonlóanhonosodnisegítőmásikemberpárral,LadócsyLászló képzőművész-tanárralésugyancsak
tanárfeleségével,Katával, akievangélikuslelkészcsaládsarja:édesapja,a2015.karácsonyéjszakájánmeghaltVölgyesPál Putnok,majdIkladlelkipásztorakéntszolgált.
1978telén,barátságunkkezdeténőkmindkettenmégcsaknegyedikesgimnazistákvoltakaz
AszódiPetőﬁGimnáziumban,demárkomolyjegyespárnakszámítottak.Első,magamkitalálta
s így szívem szerinti, mert nem aktatologatós
aszódimunkámnakazakkorméggyerekember
LadócsyLászlóelsőtárlatánakmegrendezéseés
megnyitásaszámított.AmásodikLadócsy-kiál-

lításmegnyitómraegyferencvárosigalériában,a
harmadikra pedig a Bocskai úti evangélikus
egyházközségbenkerültsor,aholnépesmagyar
ésﬁnngyülekezetnekbeszélhettemLaciművészetéről,különkiemelveEurópa-szertejólismert
akvarelljeinekszépségét.
Visszatérve1978koratavaszára:bárazaszódikönyvtáratanagyközségipárttitkárnővezette,örömmelhelyetadottajavaslatomnyomán
született,meglehetősen„egyháztájias”graﬁkai
anyagnak. Laci illusztrációsorozatot készített
ÖrdöghSzilveszterKoponyákhegye című,nagy
sikerűregényéhez,ígyabibliaitéma,bár„csempészáruként”,debekerülhetettakönyvtárfalaiközévizuálisformábanis.
Akkormégnemsejthettük,hogyakilencvenesévekelejénDetrenagytiszteletűúrazaszódi evangélikus gimnázium feltámasztásának
egyiklegfontosabbszemélyiségelesz,saztsem,
hogyaLadócsyházaspár,mikéntmimagunkis,
egyházidolgozókéntélésszolgáltovább.ŐkannakazAszódiEvangélikusGimnáziumnakatanárai,aholazéveksorántöbbszörisvendégelőadólehettem,többekközöttnévadómról,PetrőcziKataSzidóniáról beszéltemadiákoknak.
Análunkkilencévvelifjabbházaspártovábbi, nemes vállalása a 2011. november 26-án
megnyíltLadócsyMűterem-Galériamegalapításaésáldozatos,nonproﬁt,misszióierejűműködtetéselakóhelyükön,azAszódhozközeliKartalon.Máraezagalériakomoly,tömegeketvonzóművelődésiközponttánőttekimagát.Ittaházigazdákhihetetlenülﬁatalnagyszülőkként(hiszenjóformángyerekfejjelletteknégygyerekes
anyáváésapává!)egy-egyművészetiesemény,tárlat,hangverseny,irodalmiestvégénagapérais
meginvitáljákaközönséget,amelyennemszemélytelencatering dívik,hanemsajátkészítésű
szeretetlakomaillatozik.

Visszakanyarodva1978januárjához:haazistenigondviselésnekköszönhetőennemDetréékkel és Ladócsyékkal kötünk ismeretséget
Aszódrakerülésünkfagyoskezdetein,alighalehetettvolnarészünkaszámkivetettségésidegenséghelyettabefogadottságérzésében.Igaz,eza
folyamatmégígysemvoltkönnyű,gyorsésegyszerű.Olyannyiranem,hogy1979telén,Aszódrakerülésünkelsőévfordulójánmégeztírtamegy
versemben:
Mégcsak
ablakraaggatott
üvegkép
atemplom,atemető,
adomb,
mégkívülrőlcsodált,
nembirtokolt
alátvány,
atujaésakisfenyők,
aszélhezhűrózsaág.
(áTVáLTOZáSOK)
Amikorazután,háromésfélévvelkésőbb,1982
nyaránBudapestrekerültünk,máregészenmás
voltahelyzet.Aszámunkrateljesenidegen,tízemeletespesterzsébetipanelbenbizonyaFalujárókútjakislakótelepétésAszódengemikonerővel hazahúzó épületeit sirattam sokáig. Az
evangélikustemplom,aPodmaniczky-kastély,a
Szontághlépcsőlátványátsmindazokat,akiknek
jóvoltábólatelepülésnégyésfélévalattigaziotthonunkkávált.Ezazérzéskülönösenisfelerősödöttbennem,amikor2014januárjábanKartalonLadócsyLászlómegkoronáztasokévtizedes
barátságunkataRátMátyás-díjamelőfutárának
számító,nagyműgonddalésszeretettelkészített
AranyKatica-díjjal,amelybőlezidáigegyetlen
példánylétezik.AzénsajátGoldenGlobe-om,
azaszódiévekemlékezetére!
g PETRŐCZI ÉVA

HIRDETÉS

G YÁ SZ JE LE N TÉ S
Dr.CzikrayZoltán ügyvéd,amiskolcievangélikusgyülekezetkorábbijogtanácsosa,presbitereéletének90.esztendejében,június27-énhazatért
Urához.HamvaimellettD.SzebikImrenyugalmazottpüspökhirdette
avigasztalásigéjétjúlius9-énamiskolciMindszentievangélikustemetőben.„Urunk,tanítsúgyszámlálninapjainkat,hogybölcsszívhezjussunk.”
(Zsolt90,12)

Zárva a könyvesbolt. értesítjük kedves vásárlóinkat,
partnereinket, hogy az evangélikus könyvesbolt (1081 Budapest, Kiss József u. 2/A, tel.: 1/411-0385) augusztus 1. és
14. között zárva tart. A kiadó webáruháza (www.lutherkiado.hu/bolt) ez idő alatt is változatlanul üzemel, azonban
a megrendeléseket augusztus 15. után tudjuk teljesíteni.
Köszönjük szíves megértésüket!
lutHer KIAdó

Fizessen
elő
l apunkra!
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In MEMORIAM KRAMER GyöRGy

I

dentitásamiatthazájábanhontalan, hesseni gyökerű, egyszerű
családbanszületett1945.november 4-én Kismányokon. Édesapj a
bognár,édesanyjavarrónővolt.AzáltalánosiskolátrészbenKismányokon,
részb en nagym ányok on vég ezt e.
Abonyhádigimnáziumbanérettségizett1964júniusában,immárbonyhádilakosként.Szüleiugyanisarégi
ház helyett – hasonlóan a helyben
maradtsvábsorstársaikhoz–újegzisztenciátteremtettek.
KramerGyörgyeredetilegkülkereskedőnekkészült.Kollégiumhíjánalbérletrőlalbérletrevándorolt,végülaz
evangélikus teológusotthonban kötöttki.Köztünklakott,érdeklődötttanulmányainkiránt,mígvégülfelvételét kérte az Evangélikus Teológiai
Akadémiára.Rendszerezőtípusúdiákvolt,örömétleltemindNagyGyula, mindPrőhleKároly előadásaiban.
ötödéveskorábanházasságotkötött
FehérviziMargit védőnővel.Házasságukbólkétﬁúgyermekszületett.
1970nyaránBonyhádonavattalelkésszéKáldyZoltán püspök.Segédlelkésziszolgálatátidillikörnyezetben,
Békéscsabánkezdte.Úgyérezte,energiáinincsenekteljesenlekötve,ezért
PécsrekértemagátBalikóZoltán mellé,akibennemcsakaprincipálistlátta, hanem az etalont is, az elvégzett
munka intenzitását, mennyiségét és
minőségéttekintve.Amértéknekteljesenmegakartfelelni,erővelis.Gör-

csösenkészültmindenszolgálatára,éjt
nappallátéve,igehirdetéseitszószerint
leírva.Mondatainérezhetővolt,hogy
megküzdöttértük.Ezjellemezte,amíg
szolgált – ha ugyan az éjszaka elég
hosszúvolt…
Talánsosemjöttráigazán,hogya
kegyelmiajándékokkülönbözők:más
adatottZoltánbácsinak,ésmásadatottneki;éshogyZoltánbácsi(korábbi megpróbáltatásokon megedzett)
színesegyéniségemellettazőközvetlenszívjóságaésdísztelen,verejtékszagú, küzdelmes en megfogalmazott
mond at ai mennyire font os ak és
mennyirehitelesek.Követelteazelőleelzártnak,demegtanulhatónakhitt
titkoktitkát,mertfelakartnőnifeladatához.EnnekjegyébenkezdtemegösztöndíjasévétMarburgban.
Visszatérése után Káldy püspök
BeyerPál lelkészutódjáulajánlottaa
sopron i gyül ekez et eln öks égén ek
KramerGyörg yötmintnémetültudólelkészt.ApCsel20,24-gyelmutatkozottbeapresbitériumnak:„…még
azéletemsemdrága,csakhogyelvégezhessemfutásomatésaztaszolgálatot,amelyetazÚrJézustólazértkaptam,hogybizonyságottegyekazIsten
keg yelmének evangéliumáról.” „Ez
nag yonkeményésnehézige–fűzte
hozzá–,ennekazigénekszintenem
tudokmegfelelni.Ezzelazigéveltusakodom,mertszeretnékittszeretettel szolgálni.” A bemutatkozásakor
mondottakcsakhamarbeigazolódtak.

Afolyamatosfeszültségetnembírta
azidegrendszere.Egyregyakrabban
folyamodott „célzóvízhez”, aminek
egyhónaposkórházikezeléslettakövetkezménye.Agyülekezetvisszafogadta,sőtWeltlerRezső halálaután
megválasztottaigazgatólelkésznek.
Azistentiszteleti-igehirdetőiszolgálatokatmegtetézteagyülekezetműemléképületeinekgondja,karbantartása,avárosikisajátításitrükkökkel
szembenimegőrzése.KramerGyörgy
megbíz at ás át meghosszabbított ák
azzal,hogyszolgálatávalagyülekezetlelkiéletemegújult,azévikilenc
szeretetvendégséget, adventi, böjti,
nagyheti igehirdetés-sorozatokat ő
vezettebe.
1991februárjábansúlyosfeg yelmi
vétségetkövetettel.Apresbitérium
megelégelteabotlásait,ésmegvonta
tőleabizalmát.április30-ihatállyal
lemondott, rokkantsági nyugdíjba
vonult.HazatértszüleiházábaBonyhádra.Váltakozósikerrel-sikertelenséggelfolytattaaküzdelmétszenvedélyével,amelymindenszolgálatifelkéréssellábrakapott.Egészségiállapotamegromlott.Életénekutolsótíz
esztendejébenvégülúrrálettszenvedélyén,végigelkísérteédesanyjátélete alkonyán. A csendes, megbékélt
öregségnekhirtelenszakadtvégejúnius13-ánSzekszárdon.Hamvait23ánhelyeztükelszüleisírjába.
g KRäHLInG DánIEL
bonyhádinyugalmazottlelkész

Evangélikuslelkészttüntettekki
MencshelyközségönkormányzataposztumuszdíszpolgáricímadományozásávalismerteelatöbbmintnegyvenévigatelepülésenszolgálóHorváth
József lelkészmunkásságát.Adíszpolgárságrólszólóokiratotjúlius17-énhálaadóistentiszteletkeretébenadtákátanéhailelkipásztorözvegyének.
AzünnepialkalmonSzemereiJános, a
nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspökehirdetteIstenigéjét.Alitur-

giában Németh Szabolcs, a Mencshely–nagyvázsony–Szentantalfa–ZánkaiTársultEvangélikusEgyházközség

Horváth József (1922–1999) Kemenessömjénben született. 1946-ban Celldömölkön avatta lelkésszé Kapi Béla püspök. Ott kezdte szolgálatát, majd Pápán, Beziben, tapolcán folytatta, míg 1951-ben Mencshely lelkészévé nem választották. 1972-től Nagyvázsonyt, 1975-től zánkát is ő gondozta. fáradhatatlan hűséggel és nagy példamutatással hirdette az igét. Küzdelmes életéhez
az otthon derűjéből, szeretetéből merített erőt. Kézügyességének nagy hasznát vette, amikor templom- vagy parókiatatarozási munkálatokban segített.
1991-ben vonult nyugdíjba, ám 1993 és 1994 között még helyettes lelkészi szolgálatot végzett az általa nagyon szeretett hívek között. A települések közösségében is értékes magvetés volt az élete, magatartása, krisztusi tanítása.

lelkészeműködöttközre.AFiatalBalatonfürediMuzsikusokEgyesületének
átvezetőműsorautánIsóTünde alpolgármesterköszöntötteamegjelenteket.
AzönkormányzatrészérőlRauchCsaba polgármester,valamintdr.WellerJakusTamás jegyzőmondottrövidbeszédet. Személyes emlékeit osztotta
megajelenlévőkkelazelhunytlelkész
ﬁa, dr. Horváth József, illetve Henn
László, aVeszprémiEvangélikusEgyházmegyefelügyelője,majdazegyházkerület,azegyházmegyeésazönkormányzatképviselőihelyeztekelvirágotanéhailelkipásztornakatemplombantalálhatóemléktáblájaelőtt.
Amegemlékezőünnepségahelyi
kultúrotthonbantartottszeretetvendégséggelzárult.
g ADáMI MáRIA

EVÉL&LEVÉL

NapközishittantáborPitvaroson
Ahittantáborjúlius11-énkezdődött.Reggelkilencórárakellettmenniapitvarosiimaházba.Acsanádalbertieketésazambrózfalviakataközségekkisbuszahozta-vitte.AnagyérieketpedigPista bácsi,agondnokfuvarozta.
Reggelmegismerkedtünkegymássalésafelnőttfelügyelőkkel,azutánreggeliztünk,majdkövetkezettareggeliáhítat.Ezekutánkihúztukazőrangyalokatis.Eztkövetőenakadályversenyenvettünkrészt.Ezenvoltszínjátszás,éneklés,ügyességijáték,horgászásmegkirakósjáték.Mindennapnegyedegykormentünkebédelniazönkormányzatikonyhára,aholmindignagyonﬁnomebédeketfőztekazottdolgozók.Ebédutánszabadfoglalkozásonlehetettgyöngyöt
fűzni,készülniazestiáhítatraésjátszani.Félnégykorelkezdődöttazáhítat,ahol
imádkoztunk,énekeltünk,megmégsokhasznosdolgotcsináltunk.Azáhítatotkövetőenmeguzsonnáztunk,ésezutánmentünkhaza.Ezekaprogramok
voltakmégkeddenésszerdánis.
SzerdánebédutánellátogattunkTószegiGyulánéhoz,akinekszlovákhelytörténetigyűjteményevan.Mielőttmegtekintettük,szlováknépdalokkalköszöntöttükErzsike nénit.CsütörtökönkirándultunkaSöndör-tanyára,aholmegreggeliztünk,ésegykicsitjátszottunkazudvaronésatornaszobában.Mégebéd
előtt elmentünk lovagolni, aztán érkezett az ebéd, ami sült virsli és sült
krumplivolt,megpalacsinta.Ebédutánkétcsoportbanelmentüklovaskocsikázni,utánamégegykicsitjátszottunk,ésaztánindultunkhaza.
Péntekenvoltatáborutolsónapja.Aznapreggelkilencórárakellettmenni.Reggeliésáhítatutánfagylaltozáskövetkezett.Későbbmegvoltazutolsóakadályversenyis.Azeredményhirdetésebédutánvolt.MajdátmentünkAmbrózfalvára,aparókiakertjébeszalonnátsütnimegazőrangyaloklebuktatására.
nagyonjóléreztükmagunkatebbenatáborban!nagyonjócsapatkovácsolódottössze.Remélem,jövőreisilyenjóleszatáborésacsapatis.
g SZánTAI ALExAnDRA 10.osztályostanuló

Szépetsjót–Határtalanul!
AgyőriPéterfySándorEvangélikusGimnáziumésÁltalánosIskolahetedikosztályainaksikerültfelvidékikirándulásonrésztvenniükaHatártalanul! programnak,anemzetiösszetartozásoperatívprogramjánakkeretében
kiírtpályázatsegítségével.Ötvennégydiákunkathatpedagóguskísérte.
AmagyarállamazutazástazEmberiErőforrásokMinisztériumánésaz
EmberiErőforrásTámogatáskezelőn
keresztültámogatja.Eztapályázatot
azzalacéllalindítottákútjára,hogya
diákok osztálykirándulások keretébenmegismerjékaszomszédosországokelcsatoltmagyarlaktaterületeit,így
személyes tapasztalatokat szerezzenekakülhonimagyarságról.
Márazelőkészületeketszámoskülönlegesprogramképezte.BertaSomogyiTamás tanárúrrendhagyótörténelemóránmutattabediákjainknaka
Felvidéktörténelmijelentőségét,azelcsatoláskörülményeit.TanaiPéterné
ésNémethnéBagóIbolya magyartaná-

tója–„Szépet,jót”–sokakatinspirált.
nemfelejtettükelmagunkkalvinnirimócinépviseletiruháinkat,melyeket
büszkén öltöttünk magunkra sokak
gyönyörűségére.

rokvezetéséveldiákjainkBalassi,Mikszáthirodalmimunkásságávalismerkedtek.MódosnéHatvaniZsóﬁa énekzenetanártólazenenyelvéntudhatták
megadiákok,hogyapozsonyisétatérenmegyavillamos.PintérZsuzsanna történelemtanármegrázóésgyönyörű műsorban emlékezett meg a
trianonidiktátumról.Utazásunkelőkészületénekrészevoltazamúzeumlátogatásis,amelyenTanaiPéternéprajzkutatóatérségetérintőnépihagyományokatelevenítettefel.
Ezek után felkészültnek éreztük
magunkat,hogybelevágjunkebbeaz
izgalmas utazásba. Az előkészületek
közbenadiákoksemvoltakpasszívbefogadók: saját készítésű útikönyvet
állítottakössze,amelynekazútsorán
jóhasznátvették.Atúraközben,ahol
csak lehetett, diákjaink pecséteket
gyűjtöttek,ésfeljegyeztékélményeiket.
Akísérőtanáricsapatfotópályázattal
hoztalázbaadiákokat.Apályázatmot-

NémethAttila rajztanárafeszített
tempóvalmitsemtörődvelelkesenismertettemegadiákokkalaFelvidék
művészettörténetivonatkozásait;szerencséreaképzőművészetirántirajongásaátragadtagyerekekreis.Aholcsak
tudtunk,nemzetiszínűszalagotkötöttünkőseinkemlékhelyeire,éslelkesen
énekeltünk.
Hálásakvagyunkapályázatkiíróinakésanemesszándéknak,hogydiákjainkkalmegismertethettükaFelvidékmagyarlaktatelepüléseinektörténelmét, kultúráját. Személyes találkozásainkhatárontúlimagyartestvéreinkkeléletreszólónyomokathagyott
nemcsak diákjaink lelkében, hanem
bennünk,tanárokbanis.„…deatrombitazengtovább,/zeng,nematikezetekben,/hanemavízben,ahegyekben,/Erdélyben,Felvidéken,azégen,
/sbennem!”(BabitsMihály)
g RADÓ ZSÓFIA
osztályfőnök

Istentisztelet-közvetítésaDunaTelevízióban

Szélrózsa-záró
„áldásleszel”–hirdetimártavalynyár
ótaa11.Szélrózsaországosevangélikusifjúságitalálkozómottója,hogyennek örömhíre jusson el ne csak a
helyszínen résztvevőkhöz, hanem
azokhozis,akikolvasnakróla,visszanéznekvideókat,meghallgatnakonline
beszélgetéseket,vagyesetlegmegnézikatalálkozófelvételrőlközvetítettzáróistentiszteletét.Ahhoz,hogyértsük
azötnapostalálkozótlezáróünnepialkalmat,nézzükmeg,milyentalálkozózajlottjúlius27–31.közöttMátrafüreden,asástóiMátraKempingben.
ASzélrózsánaknincsenolyannagy
múltútörténete,mintegytolnaisváb
falu evangélikus egyházközségének
vagy egy kemenesaljai keg yességű
magyar vagy éppen egy közép-magyarországiszlovákhátterűgyülekezetnek.nemállandóközösség.nemis
olyangyülekezet,amelymegismételhető. Egyszeri és különleges. Illetve
mostmáratizenegyedikalkalommal
azegyszeriségébőltalánveszített–de
akülönlegességébőlnemhiszem.Az

egyediségéből pedig semmiképpen.
Országosevangélikusifjúságitalálkozó–hirdetiafeliratimmárhúszéve.
HiszenezaSzélrózsa,nemmás.nem
több,denemiskevesebb.Azegyházhozésholdudvaráhoztartozóﬁataloknak szóló, fesztiválszerű, Krisztusközpontúlelkialkalom.
Amikoresorokatírom,mégatalálkozóelőtt,úgykészülhetünkaMátrába,hogymeghalljukaztazeredetileg
Evangélikus istentisztelet
a Duna Televízióban
Augusztus 14-én, a
szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnapon 11 órától a
szélrózsa országos
evangélikus ifjúsági
találkozó záró istentiszteletét közvetíti felvételről a duna televízió a
sástói Mátra Kempingből. Igét hirdet Benkóczy Péter lelkész.

ábrahámnakszólómondatot,amely
ígyszól:„Áldásleszel.” (1Móz12,2)ElőszörrendezünkSzélrózsátahegyekben,ígyazigeialkalmakatolyanbibliai találkozásokra fűztük fel, amelyekkülönbözőhegyekenelhangzóáldások.Ennekasorozatnakanyolcadik,azazzáróalkalmaazajúlius31-én
tartandóistentisztelet,amelynekvezetéséreaTamás-miseközösségetkértük
fel.AzalkalomtémájaaHegyibeszéd,
alapkérdése: „Boldogok vagytok –
tudtokróla?”
Ezenazúrvacsoraiistentiszteleten
zenélaTamás-miseállandózenekara,
azökumenikusLift!, amelynektagjai
újragondoltakés-írtaknéhánymisetételtmindnyájunkörömére.AzistentiszteletliturgusaDarvasAnikó lesz,a
rákoskeresztúri Podmaniczky János
EvangélikusÓvodaésáltalánosIskolaiskolalelkésze,azigehirdetőpedig
BenkóczyPéter, abudapest-kőbányai
gyülekezetlelkésze.
g MESTERHáZy BALáZS
Szélrózsa-atya
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nemverseny,ajándék!
A VASÁRNAP IGÉJE
Kileszagyőztes?Énsemtudtamkivonni magamat a labdarúgó-Európa-bajnoksághatásaalól,deszigorúanmegszabtammagamnak,miérdekel:amagyarcsapatmeccsei.Alényeg
azvolt,hogytöbb,delegalábbisnekevesebb gólt lőjünk, mint az ellenfél.
Atöbbi,atalálgatások–milettvolna,
hanemlettvolnakapufa;hamásikcsapattaljátszottunkvolna…–nemérdekeltek.Afocitnempapíron,hanem
füvönjátsszák.Tisztaügy,ígylehetvalójábanversengeni.
nemrégtanévzárókisvoltak,díjkiosztással.Alegszorgalmasabb,aközösségértlegtöbbetadó,alegjobbansportoló,zenélőstb.diákokatdíjazták.És
jóis,haadiákokkaléreztetik:észrevettük,hogytöbbetakarszadniönmagadból,ésezttiszteljükbenned.Ugyanakkorlátnikell,hogyadiákokvalójában
nemegymássalversenyeztek–nincs
azaszeizmográf,amelyikkimutatná,
melyikükdolgozotttöbbet.
Emellett a tanárokat is díjazták.
Ottvoltamanyárievangélikuspedagógusakadémiaünnepiműsorán,ahol
akiemelkedőteljesítménytfelmutató
tanárokkaptakdíjakat.Mindannyian
nagyszerűpedagógusok,megérdemlik az elismerést. De elgondolkodtam: van-e olyan, hogy „a legjobb
pedagógus”?nemsokkalinkábbarról
vanszó,hogymindenkiamagasajátoshelyzetében,adottgyerekekközött
megtudtaadniazt,amirearábízottaknakszükségükvan?Deapedagógusok nem egymással versenyeznek,
nemamásiklegyőzéseacél.

Kell,hogylegyengyőztes?Régenrossz,
hamindentcsakúgytudunknézni:ki
győz? Hűtőmágneseken olvashatók
ilyen feliratok: „A világon a legjobb
anyukának/testvérnek/nagypapának…”
Ilyenkorfelötlikbennemakérdés:miért,hányatpróbáltálmár?Honnantudod,hogyőavilágonalegjobb?nem
inkábbarrólvanszó,hogyszámodraő
azegyetlen,azigazi,akitnemlehetmértékegységekkelmérni?
nemszeretem,haaversenybeférkőzikéletünkolyanréseibeis,aholsemmikeresnivalója.Haaszerelmet,aszülő-gyermekviszonytvagy–mintigénkben–azIsten-emberkapcsolatotmeccsnekéljükmeg.nemakarokﬁaimnaka
legjobb apukája lenni. Az apukájuk
akaroklenni,apakénténakarokaviszonyítási pont lenni, miközben persze
örökkéﬁgyelemmagam:vagyok-eolyan
jóapa,amilyentőlemtelik?
Mondom,nemszeretem,hamindenbőlversenytcsinálnak.Éppenezértelkeserítő,hamagameléképzelemaPál
korabeliKorinthustésazottanigyülekezetet.Hatalmaskikötőváros,rengeteg
különbözőember,„multikulturális”olvasztótégely,aholakülönleges,alátványosaz,amimegszokott.Mittehetegy
ilyen közegben egy kis gyülekezet,
amelynektagjaiebbenaszemléletben
növekedtekfel?Beviszikaközösségükbeeztaszemléletet:kiazerősebb,anagyobb,kitudjaamásikatlegyőzni,kinekvanlátványosabbhite…Ésagyülekezetiéletegybőlmini-Európa-bajnokságlesz,csaképpennemgólokra,hanem
imádságra,prédikációkra,tanításokra,
gyógyításokrajátsszák.
Groteszknektűnik?Valóbanaz.De
hátvalahogyancsakkellgyőztesthirdet-

ni,megkellmondani,kialeghívőbb/legkegyesebb/legjobb keresztyén közöttük.Pálpedigatőletelhetőtürelemmel
igyeksziknekikmegmagyarázni,miért
veszélyesezaversenyszempontúszemléletagyülekezetben.
Azegyikválasz,amelyikrőlalevélkésőbbisoraibanolvashatunk,ígyszól:fölöslegesversenyeztetniaképességeket,
adottságokat,mindegyikreszükségvan.
Hiszenegytestvagyunk.
Krisztusagyőztes!Amásik–viszont
most hangsúlyosabb – szempont az,
hogyamitversenyeztetünk,azigazából
honnanisszármazik.Vanolyanismerősöm,akiaragyogószemeivelnyugodtan benevezhetne a „szemkékségversenyre”,halenneilyen.Kérdés,hogylenne-eértelmeennekaversenynek.Abban versenyezni, ami ajándék? Amit
neménértemel,amicsakúgyazölembehullott?
Akegyelmiajándékok–ajándékok!
Istentől kaptuk őket, hogy Jézushoz
vezessenekminket,hogyaközösséggel
együttmimagunkisépüljünk.Deafontosaz,akiadjaazadományt.EgyLélektőlkaptuk,egyIstenlelkesítettátbennünket,hogyadnitudjunk.Haversenyzünkegymással,minthaegyKrisztus–
Krisztus-focimeccsetakarnánkjátszani.
Ez,valljukmeg,eléggroteszkülhangzik.
Inkább legyünk hálásak azért, amit
kaptunk,éséljünkveleörömmel.
g HEGEDűS ATTILA
Imádkozzunk!Add,Urunk,hogyamit
kaptunk,azneváljonversengéstárgyává!HaddlegyünkhálásakaLélekért,aki
megajándékozottminket,ésneváljunk
irigyekkémásokajándékaira!Ámen.

Újnap– újkegyelem
Vasárnap(július31.)
Havendégségetrendezel,szegényeket,nyomorékokat,sántákat,vakokathívjálmeg,
ésboldogleszel,mertnincsmibőlviszonozniuk. Lk14,13–14a(3Móz19,14;Lk19,41–
48;Róm9,1–8.14–16;Zsolt119,33–40)Divatosmanapságamegváltozottmunkaképességűemberekensegítőalapítványokatlétrehozni.nemvoltezmindig
így.Jézuskorábannagybátorságkellettahhoz,hogybeteggel,gyengével,testi-szellemifogyatékkalélővelszóbaálljonegytörvénytisztelőember.Jézusnemcsakszóbaálltezekkelakirekesztettekkel,hanemlehajolthozzájuk,meggyógyítottaőket,ésahogyanazigeismutatja,arrabuzdítjaahallgatóságát,hogy
asztalukhozhívjákmegazilyeneket.Szomorú,hogyJézushalálaésfeltámadásautánsok-sokévvelmégmindigvannakolyanok,akikátnéznekrajtuk.Te,
mintKrisztus-követő,hogyállszezzelakérdéssel?
Hétfő(augusztus1.)
Jövevényvoltam,ésbefogadtatok. Mt25,35(5Móz10,18–19;Róm11,1–12;Mk6,1–
6)Márjóegyéveországunkat,egyházunkatismegosztjaamigránskérdés.Hogyankezeljükeztazóriásiproblémát?Lehet-ejószívvelrábólintaniarra,hogy
mindenkitbekellfogadni,akiavilágbármelypontjárólhozzánkérkezik?Jézus
azutolsóítélettelkapcsolatospéldázatábanarrólszól,hogycsakazokmennek
beazIstenországába,akikmaradéktalanulteljesítikazőkérését.Hiteleskérés,
hiszenőis„asajátvilágábajött,deazövéinemfogadtákbeőt” (Jn1,11).Tebefogadtad-emárőt?Merthaigen,akkorJézuskérésenemidegentőled,ésmegpróbálszmindentmegtenniannakérdekében,hogyneokozznekicsalódást.
Kedd(augusztus2.)
Nemzedékrőlnemzedékredicsérikműveidet,hirdetikhatalmastetteidet. Zsolt145,4
(Fil2,11;JSir1,1–11;Mk6,7–13)Büszkénmutogatjukcsaládfánkat,hogymeddigtudjukvisszavezetniszármazásunkat.Hangoztatjuk,hogymárőseinkősei
isabbaabizonyostemplomba,gyülekezetbejártak,kimondatlanulutalvaarra,hogyazilyeneknektöbbjogukvan,mintmásoknak.Azsoltároselőttsem
ismeretlenazilyenbüszkélkedés.Őazonbanarrahívjafelaﬁgyelmet,hogyaz
azigazihívő,akinemamagaérdemeithelyezielőtérbe,hanemakiIstennagy
tetteirőlteszbizonyságot,őtdicsériésmagasztalja.EztafajtaIsten-dicséretet
adjukmiistovább,nemzedékrőlnemzedékre!
Szerda(augusztus3.)
AvilágfelettakirályiuralomamiUrunkéésazőKrisztusáélett,ésőuralkodnifog
örökkönörökké. Jel11,15b(Dán4,32;Jn4,19–26;Mk6,14–29)„Mindeneföldöncsak
elmulandó,/Semminincsittenmegmaradandó…”–ﬁgyelmeztetegyikszépevangélikusénekünk(EÉ372).Királyok,uralkodók,elnökök,világihatalmasságokjönnekésmennek,váltjákegymást.Ígérnekmindenszépet-jót,éselfelejtik,hogymindentIstentőlkaptak,beleértvealehetőségeiketis.nemföldihatalmasságokbankell
teháthinni,hanemIstenszeretetében,hiszenőazértküldteKrisztustebbeavilágba,hogyvelemindentnekünkajándékozzon.Haezttartjukszemelőtt,nem
fogunkcsalódniakkor,amikorKrisztusuralmabekövetkezik.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Boldogazanemzet,amelynekIsteneazÚr,azanép,amelyetörökségülválasztott.” (Zsolt33,12)

„Istenagőgösöknekellenáll,azalázatosaknakpedigkegyelmetad.” (1Pt5,5b)

Szentháromságünnepeutána10.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéiígyﬁgyelmeztetnek:Ismerjükfel,amitIstenKrisztusbantettértünk,akiszeretettminket,ésönmagátadtaértünkáldozatul!„JézusKrisztusbanvanamiváltságunkaz
ővéreáltal:abűnökbocsánataazőkegyelménekgazdagságaszerint.”(Ef1,7;LK)„AzÚrházábaörömmelmegyünk.”
(GyLK755)ámJeruzsálempusztulásánakünnepearraemlékeztet,hogyKr.u.70-benazellenségavárostésatemplomotteljesenlerombolta.BevonulásakorJézus„amikorközelebbért,ésmegláttaavárost,megsiratta, ésígyszólt:Bárcsakfelismertedvolnaezenanaponteisabékességrevezető
utat![…]kőkövönnemmaradbenned,mertnemismerted
felmeglátogatásodidejét”. Majdmegtisztítottaatemplomot,
mertti„rablókbarlangjávátettétek” (Lk19,41–42.44.46).„Az
ÚrJézusháromnapfolyvástprédikáltatemplomban.Sohasemvoltmégekkoralázban.Érezte,hogyküszöbönaveszedelem.Sődeszívesenelfordítottavolna!”–vélekedikLuther. Pálkijelenti:„…nematestiszármazásszerintigyermekekIstengyermekei,hanemazígéretgyermekei[…].Ezérttehátnemazé,akiakarja,semnemazé,akifut,hanemakönyörülőIstené.” (Róm9,8.16)Sígyérvel:„Istennemvetette
elazőnépét,amelyetelevekiválasztott.[…]Viszontazőbukásukáltaljutottelazüdvösséga[pogány]népekhez…” (Róm
11,2.11)ElőszörKr.e.587-benromboltákleatemplomot,mert
„sokatvétkezettJeruzsálem[…].AzÚrszomorítottamegsok
vétkemiatt” (JSir1,8.5).AMessiáskijelentéseörökérvényű:
„…eljönazóra,amikornemezena[Garizim]hegyen,nem
isJeruzsálembenimádjátokazAtyát.[…]igaziimádóilélekbenésigazságbanimádják[…].AzIstenLélek.” (Jn4,21.23.24)
Pálígyindokoljaetitkot:„…üdvözülnifogazegészIzráel,
amintmegvanírva:»EljönSionbólaMegváltó,eltávolítjaa
hitetlenséget[…].«” (LásdÉzs59,20.21s54,10)„…mertmegbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása.” (Róm
11,26.29)Aprófétairgalomértkönyörög:„…jajnekünk,mert
vétkeztünk! […] Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk…!” (JSir5,16.21)Mózeselőrekijelentette:habálványimádóklesztek,„szétszélesztbenneteketazÚranépekközé
[…].Dehakeresnifogodott[…]ateIstenedet,megtalálod
[…],végülmegtérszIstenedhez[…],éshallgatszaszavára, nem
hagyakkorcserben,ésnemhagyelpusztulni,mertirgalmas
IstenazÚr[…].Tartsdmegrendelkezéseitésparancsolatait!” (5Móz4,27.29.30.31.40)Aválasztottnépsorsahirdeti:akiketIstenelhívott,azokatmegisigazította.Hitáltaligazulunk
meg(lásdRóm8,28–30;10,9–13).„Tisztítsdmegszíved,/Jeruzsálemnépe,[…]//VéledazÚrvan!”(EÉ460)

Szentháromságünnepeutána11.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéinekkulcsszavaakegyelem.MimindigIstenkegyelméreszorulunk.ŐigazítmegminketKrisztusért,ingyenkegyelméből.Íme,apálimegigazulástanegymondatban:„Hiszenkegyelembőlvanüdvösségetekhitáltal,éseznemtőletek
van:Istenajándéka;nemcselekedetekért,hogysenkisedicsekedjék.” (Ef2,8–9)Jézus„Krisztusáltal,hitbenvanmenetelünkahhozakegyelemhez,amelybenállunk,ésdicsekedünk
isazzalareménységgel,hogyrészesedünkIstendicsőségében”.
(Róm5,2;LK)Afarizeusönmagávaldicsekedettatemplomban,mígavámszedőígyimádkozott:„Istenem,légyirgalmas
nekem,bűnösnek!” Jézusmondja:őmegigazultanmenthaza!„Mertakifelmagasztaljamagát,megaláztatik,akipedigmegalázzamagát,felmagasztaltatik.” (Lk18,13.14;lásd14,11)Luther szerint:„EzaképmutatófarizeusmegtagadtaIstent,és
felebarátjávalsemtettjót.nemIstennekadtaadicsőséget,felebarátjátpediggyűlölte.”„Könyörüljrajtam,Uram,merterőtlenvagyok.”(GyLK673)Jézusígybeszélttanítványaihozaz
írástudókésafarizeusokellen:„Mindazt,amitmondanak,tegyétekmeg,decselekedeteiketnekövessétek[…].Akipediga
legnagyobbközöttetek,azlegyenszolgátok!Mertakifelmagasztaljamagát,megaláztatik,ésakimegalázzamagát,felmagasztaltatik.” (Mt23,3.11–12)ApásztorﬁúígygyőzteleGóliátot:
„Tekarddal,lándzsávalésdárdávaljösszellenem,deénaSeregekUrának,IzráelcsapataiIstenénekanevébenmegyekellened,akittekicsúfoltál.BelenyúltDávidatarisznyájába,kivettbelőleegykövet,aparittyájávalelröpítette,ésúgyhomlokontaláltaaﬁliszteust,hogy…” (1Sám17,45.49)Jézusaporbaírtaatőleelpártolóknevét(lásdJer17,13),seztmondtaa
házasságtörőasszonynak:„Énsemítéllekeltéged,menjel,és
mostantólfogvatöbbénevétkezz!” (Jn8,11)Péterígyintiavéneket(presbitereket)ésifjakategyaránt:„…legeltessétekIsten
közötteteklevőnyáját[…]önként[…],készségesen[…],mint
akikpéldaképeianyájnak.[…]ti,ifjabbak,engedelmeskedjetekazidősebbeknek,egymásirántpedigvalamennyienlegyetekalázatosak…” (1Pt5,2.3.5a)ÉvekkelkorábbanPéterhárom
emberelőttismegtagadtaJézust:„…nemismeremőt!” Megszólaltakakas,s„ekkormegfordultazÚr,ésrátekintettPéterre”. Ő„kiment,éskeservessírásrafakadt”. (Lk22,57.61.62)Így
zengIstenhűésigaznépénekhálaéneke:„BízzatokazÚrban
mindenkor,mertazÚramikősziklánkmindörökre!” (Ézs26,4)
„MilynagyazÚrkegyelmessége[…],/Énőtimádom[…].
//Add,óAtyám,hogynagykegyelmed/Mindigszememelőtt
legyen…”(EÉ58)„AzénIstenemcsakkegyelem,semmimás,
g GARAI AnDRáS
csakkegyelem!”(TúróczyZoltán)

Csütörtök(augusztus4.)
KeressétekazUrat,amígmegtalálható!Hívjátoksegítségül,amígközelvan! Ézs
55,6(2Kor6,2b;Róm11,25–32;Mk6,30–44)Ézsaiásprófétakönyvébentöbbszörtalálunkutalástarra,hogyleszidő,amikorIzráelnépemegtapasztaljaaz
Istennélküliállapotnyomorúságát.Ézsaiásnakazvoltafeladata,hogyﬁgyelmeztesseazövéit:térjenekvisszaahelyesútra,különbenszomorúsorsvárrájuk.nekünkisaddigvanlehetőségünkazIsten-keresésre,amegtérésre,amíg
tartaföldiéletünk.Figyelmeztessentehátminketisamaiige,hogyrendezzük
sorainkataMindenhatóval.
Péntek(augusztus5.)
[AbékességIstene]tegyenkészségessétiteketmindenjóra,akaratánakteljesítésére. Zsid13,21(Zsolt29,11;JSir5,1–22;Mk6,45–56)Talántapasztaltadazéletedsoránteis,testvérem,arégimagyarközmondásellentettjét:jótetthelyébe
semmijótnevárj!Ahívőembertudja,hogyKrisztusa„szemetszemért,fogatfogért”törvénytfelülírta,ésarrabiztattakövetőit,hogyarosszértsemmiképpenserosszalﬁzessenek.Őmegmutatta,hogymégazellenségetislehetszeretni.Valóigaz,azembercsakúgyélhetimeglelkébenabékességet,haigyekszikeztszemelőtttartani.
Szombat(augusztus6.)
Kérjetekésmegkapjátok,hogyörömötökteljeslegyen. Jn16,24(Zsolt32,10;5Móz
4,27–35[36–40];Mk7,1–23)Van,hogyvalamiértkitartóanimádkozunkévekenkeresztül,ésmégsemvalósulmeg.Ilyenkorazembergondolatbaneljuthatodáig,hogy
Istennemisszeretiőt,hiszennemválaszolakérésére.Jézusazonbankitartóimádságraszólítjafelabennehívőket,ésazőfeltételnélkülitámogatásárólbiztosít.
ŐmagaisesedezikértünkazAtyánál,ezérthihetjük,hogykéréseinkalehetőlegjobbhelyenvannak.Lehet,hogynemúgyhallgattatunkmeg,ahogyanmielképzeljük,dehogyIstenﬁgyelránkéletünkmindennapján,azbiztos.
g BLáZy áRPáDnÉ
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1085 Budapest, Üllői út 24. tel.: 06-1/317-5478, 06-20/824-5518.
felelős kiadó: KeNdeH K. Péter (peter.kendeh@lutheran.hu). Nyomdai
előállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, tapolcsányi u. 6.). felelős vezető:
NAGy zOltáN. árusítja a kiadó. terjeszti a Magyar Posta zrt. terjesztési
ügyekben reklamáció a Magyar Posta zrt. Hírlapüzletág telefonszámán:
06-1/767-8262 és a luther Kiadónál.
• INdeX 25 211, IssN 2498-5309.

