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Urunk, Istenünk! Könyörülj raj-
tunk,hogynefélelmekésbizony-
talanságvegyenerőtrajtunk,ami-
korajövőregondolunk!Add,hogy
őszintehittelrádbízzukegészéle-
tünket!Tetöbbszörispróbáratet-
télmárminket,ésmindannyiszor
bizonyítottad,hogyakibennedbí-
zik,nemszégyenülmeg.Mutasd
megahelyesutat,éshaletértünkar-
ról, kérünk, vezess vissza, hogy
tisztaszívvelszolgáljunkneked!
Köszönjük,hogyprófétáid,szol-

gáidéslegfőképpenegyszülöttFi-
ad által kijelentetted akaratodat.
Haddérezzükmegdorgálószavai-
donkeresztülisatyaiszeretetedet,
hiszenmindigajavunkatmunká-
lod.Ezértkérünk:adjhallófület,en-
gedelmesszívet,őszintejóakaratot
mindannyiunknak, hogy szavaid
meghallgatásrataláljanak.
Köszönjükanyáreddigiszépsé-

geit,próbatételeitésapihenéslehe-
tőségétis.Adjhazánknakbékessé-
getésjóelőmenetelt,hogyboldo-
ganésbiztonságbanélhessünkcsa-
ládunkkörében!Adjbölcsésfele-
lősdöntéstmindenszinten,hogy
mindannyianérezhessükoltalma-
zóésvezetőkezedet!
Legyen áldásod azokkal, akik

mégútonvannak,hogyerőtgyűjt-
senekarájukvárómunkához!Se-
gítsdmegabetegeket,agyengéket
ésaszegényeket,hogymindigle-
gyenmellettükvalaki,akigyógyít-
ja, bátorítja, vigasztalja és segíti
őketatenevedben!
Mentsmeg,Urunk,agőgösel-

bizakodottságtól,ésadjőszintelel-
ket, amelyminden körülmények
közöttbennedbízik.Kérünk,taníts
minketigazésélőhittelszolgálni
azonahelyen,ahováállítottál!
Segíts,hogybölcselőrelátással

készüljünkazelőttünkállófelada-
tokraéskihívásokra.Tanítsmeghá-
látadniazelérteredményekért,a
mindennapikenyérért,családun-
kért,szeretteinkért!neengedjtéve-
lyegnünkéshamisönbizalomban
élnünk!AddSzentlelkedet,hogyő
vezessenahelyesúton,éséletünk
jógyümölcsöketteremjen.
Urunk!Tetudtunkraadod,hogy

előbb-utóbbszámotkelladnunkhi-
tünkrőléscselekedeteinkről.Segíts
minket,hogyfelkészüljünkerrea
találkozásra, és idejében komo-
lyanvegyüküzenetedet!
Jézus Krisztus érdeméért ké-

rünk:bocsásdmegvétkeinket és
mulasztásainkat,éshallgasdmeg
imádságunkat.ámen.
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tá jé koz tat juk a ked ves test vé re ket
és tisz telt part ne re in ket, hogy a
Ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház
Or szá gos Iro dá já nak (Bp. IX., Ül lői
út 25.) szo ká sos nyá ri le ál lá sá ra
au gusz tus 1. (hét fő) és au gusz tus
12. (pén tek) kö zött ke rül sor. Az iro -
da ez alatt a két hét alatt zár va tart,
az ügy in té zés szü ne tel. Az el ső
mun ka nap au gusz tus 15., hét fő.
Krá Mer GyörGy or szá gos iro da igaz ga tó

KÖZLEMÉNY

Dr.HafenscherKároly, akormányzati
ReformációEmlékbizottságminiszte-
ribiztosa,aMagyarországiEvangéli-
kusEgyházZsinatánaklelkészielnö-
keelmondta,hogyazötszázadikévfor-
dulónemcsakazemlékezésről,hanem
akövetkezőötszázévtervezésérőlis
szól.Jóalkalomezarra,hogyazérté-
keinket mentsük, megmutassuk és
gyarapítsuk–állapítottameg.

SzemereiJános, anyugati(Dunán-
túli)Egyházkerületpüspökeabelső
építkezésfontosságárólbeszélt.Hang-
súlyozta, hogy a jubileum megün-
nepléselehetőségetadarra,hogyúj-
ra felfedezzük azokat az értékeket,
amelyekazemberekéletétmegújíthat-
ják.

RostánéPiriMagda, aVasiEgyház-
megyeespereseSárvárnakmintaré-

gióban élő evangélikusok számára
meghatározó helynek a jelentőségét
emelteki.

ÁghPéter országgyűlésiképviselő
szinténhangsúlyozta,hogyareformá-
cióról való megemlékezés a múlt
üzenetéthordozzaajövőrenézve.Az
ötszázadik évforduló megünneplé-
se,a2017-esévlelkiújjászületéstje-
lenthetatársadalomszámárais–tet-
tehozzá.
Atelepülésnempasszívszemlélője

kívánlenniazünnepségsorozatnak,ha-
nemegyüttműködőpartnere–fejtet-
tekiSárvárvárospolgármestere,Kon-
dora István. Ezzel kapcsolatban két
konkréttervetisemlített:rendbeteszik
atemplomelőttiparkot,ésfelállítják
Sylvester Jánosnak, az első magyar
nyelvűteljesÚjszövetség-fordításké-

szítőjéneka szobrát.VégülGyarmati
István, a helyi evangélikus egyház-
községlelkészeismertetteatemplom-
felújításmásodiküteménekmunkála-
tait,amelyeketvárhatóanmégidénsi-
kerülbefejezni,majdfelsoroltaagyü-

lekezetbenareformációiemlékévreter-
vezettprogramokat.
SárvárvárosátazEurópaiProtestáns

EgyházakKözösségekorábbanbeválasz-
tottaareformációeurópaivárosaiközé.

g ADáMI MáRIA felvétele

ReformációjubileumielőkészületekSárváron
Sajtótájékoztatóttartottakjúlius18-ánasárvárievangélikusgyülekezetben.
Azeseményapropójátazadta,hogyelkészültazidénszáznyolcvanévestemp-
lomfelújításánakelsőüteme.Emellettareformációkezdeténekötszázadik
évfordulójáratervezettprogramokróladtakinformációtajelenlévőegyhá-
ziésvilágivezetők.

Balróljobbra:GyarmatiIstvánlelkész,HorváthZsoltgyülekezetifelügyelő,
KondoraIstvánpolgármester,HafenscherKároly,SzemereiJános,ÁghPéter,
RostánéPiriMagda,VargaJózsefgyülekezetimásodfelügyelő

Szélrózsa-hangulataMűvészetekVölgyében
Taliándörögditemplomkert-látogatás„püspökfalatozással”
Egyebek mellett lecsó és paprikás
krumplipéldáztaa„gyakorlatiteo-
lógiát” a Művészetek Völgyének
evangélikusudvarában,ataliándö-
rögditemplomkertben.Akétmagya-
rosételelkészítésévelugyanisaDé-
li, illetve az Északi Egyházkerület
püspöke – Gáncs Pé ter és Fa bi ny
Ta más –szolgáltajúlius22–31.kö-
zöttzajlóösszművészetifesztiválel-
sőhétvégéjén.APüs pök fa la tok cím-
melkötetlenbeszélgetéstígérőprog-
ramnakhétfődélbenaNyugati(Du-
nántúli)Egyházkerületlelkésziveze-
tője,Sze me rei Já nos lettvolnaven-
déglátóvendége,deeztaszabadté-
ritervetegyfelhőszakadásmeghiú-
sította.AMagyarországiEvangélikus
Egyház (MEE) Templomkert pro-
jektjének debütálása mindazonál-
talfelettébbígéretesvállalkozásnak
bizonyultaBalaton-felvidékhárom
településén(Kapolcson,Taliándörög-
dönésVigántpetenden)negyedszá-
zadoshagyománnyalbírónyáriren-
dezvénysorozaton.

Hivatalosan negyedszázad késéssel,
ámkétségkívülegyreneszánszátélő
rendezvénysorozathoz csatlakozott
mostújszereplőkéntaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyház,amelytörténe-
tesenéppTemplomkertelnevezéssel
indítottaeltavalyakörnyezetvédelem,
a„zöldgondolat”gyülekezetitámoga-
tásánakelőmozdításátcélzóprojekt-
jét.Múltévőszétől–avasárnapiisten-
tiszteletekhez kapcsolódóan – több
evangélikushajléktövébentartottak
családipikniketőstermelőkrészvéte-
lével,elősegítendőazevangélikuster-
melőkésvásárlókhálózatánakkiala-
kításátis.
Tekintettelarra,hogyakörnyezet-

tudatosságaMűvészetekVölgyébenis
mind erőteljesebben érvényesülő
szemlélet,kézenfekvőötletvoltefesz-
tiválonishelyetkeresniazevangélikus
kultúr- és gasztroudvar számára…
Taliándörögdönteháttíznapraprolon-

gálódottaTemplomkertcsaládipikni-
kekkipróbáltprogramja,változatosél-
ményekettartogatvagyermekeknekés
felnőtteknekegyaránt.
Hogya„világi”fesztiválozókszámá-

raisnyilvánvalóválegyenafelekezeti
háttér(ésérthetőazudvarWartburg
elnevezése), arról a Magyarországi
EvangélikusEgyházOrszágosIrodá-
jának–aTemplomkertprojektetisfel-
ügyelő–GyülekezetiésMisszióiOsz-
tálya gondoskodott. Taliándörögdi
templomunkelőttugyanisazakétmé-
ternélismagasabb„evangélikusképes-
könyv”fogadtaazérkezőt,amelyeta
reformációkezdeteközelgőötszázadik
évfordulójának tiszteletére készítet-
tek.(Akönyv„embernagyságúmére-
teellenérelapozható,és12oldalonmu-

tatjabeazevangélikusegyháztörténe-
tétésjelenét”.)
A Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi

(Sion)EvangélikusEgyházközséglel-
kipásztora, Veress István és segítői
idénisönálló,afesztiválhivatalosmű-
sorfüzetébennemrészletezettevange-
lizációsprogramokkalvártákaKapolcs
központjábanállótemplomukhűsébe
térőket,azegyházközségÉlőVíznek
nevezett pincéjében pedig a Richly
Zsolt rendezésében készülő Luther-
rajzfilmbőlvetítettékleamárbefeje-
zettepizódokat.
Taliándörögdönjúlius24-énven-

dég-igehirdetőként a templomkert-
ből„ruccantát”rendhagyóistentisz-
teletettartaniazMEEOrszágosIrodá-
jaGyülekezetiésMisszióiOsztályának

vezetője.NémethZoltán 2Móz20,8–11
alapján vonatkoztatta az ünnepnap
megszentelésérőlszólótörvénytaMű-
vészetekVölgyére(is).
Prédikációjaelőtt,közbenésután

aPécsigospelkórusközreműködése
(képünkön) tettemégemlékezeteseb-
béésvalóbanrendhagyóeseménnyé
az itteni templomi alkalmat, igazi
fesztiválhangulatot–mondhatni:Szél-
rózsa-hangulatot–varázsolva Isten
házába.
Csütörtökönegyébként„osztódik”a

Templomkert,mertezenanaponapro-
jekt amátrafüred-sástóiMátraKem-
pingbenjúlius27–31.közöttzajlótizen-
egyedikországosevangélikusifjúságita-
lálkozónisbemutatkozik.

g T.PInTÉR KáROLy
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Zár va a köny ves bolt. ér te sít jük ked ves vá sár ló in kat,
part ne re in ket, hogy az evan gé li kus köny ves bolt (1081 Bu -
da pest, Kiss Jó zsef u. 2/A, tel.: 1/411-0385) au gusz tus 1. és
14. kö zött zár va tart. A ki adó web áru há za (www.lu ther ki -
ado.hu/bolt) ez idő alatt is vál to zat la nul üze mel, azon ban
a meg ren de lé se ket au gusz tus 15. után tud juk tel je sí te ni.
Kö szön jük szí ves meg ér té sü ket! lu tHer KI Adó

HIRDETÉS

G YÁ S Z J E L E N T É S

Dr.CzikrayZoltán ügyvéd,amiskolcievangélikusgyülekezetkorábbijog-
tanácsosa,presbitereéletének90.esztendejében,június27-énhazatért
Urához.HamvaimellettD.SzebikImrenyugalmazottpüspökhirdette
avigasztalásigéjétjúlius9-énamiskolciMindszentievangélikusteme-
tőben.„Urunk,tanítsúgyszámlálninapjainkat,hogybölcsszívhezjussunk.”
(Zsolt90,12)

Harmincnyolc esztendővel ezelőtt pár napos
házasokként lettünk Aszód, „a Galga-parti
Athén”reménnyeléskétségekkeltelilakói.ABu-
dapesthezközelitelepülésakkoribannemváro-
si,hanemnagyközséggélefokozott,többszem-
pontbólszomorúidőszakátélte,legalábbismos-
tanivirágzásáhozképest.Csikorgóhidegbenér-
keztünkmeg,sengemazonnalbeszippantotta
nagyközségi tanács patinás, a Podmaniczky-
kastélyhoz közeli, de elhanyagolt épületében
életemelső(és,hálaIstennek,utolsó!)hivatal-
nokimunkaköre.Kétésfélévvelazegyetembe-
fejezéseésegyévvelakisdoktorimutánaszépen
hangzó közművelődési főelőadói munkakört
töltöttembe.
Az igazatmegvallvaAszódneve egyáltalán

nemcsengetttúljólafülemben.Távoliszülővá-
rosomban,Pécsettegy-egykiadósabb,bármai
mércévelmérvejelentéktelenrosszalkodásomal-
kalmávalugyanisnemegyszerelhangzottafenye-
getőintelem:„Haígyfolytatod,mehetszAszód-
ra,ajavítóintézetbe!”Aztmélyenelhallgattáka
felnőttek,hogyottbizonymindigcsakrosszfiú-
kat regulázgattak,lányokatnem.
Szerencséreakadtakazértafaluváváltoztatott,

patinásvároskárólderűsebbismereteimis:első-
sorbanazevangélikustemplomotépíttetőPod-
maniczkycsaládról,különösenJósikaMiklósné
PodmaniczkyJúliárólésPetőfiSándormegIst-
vánöccsekicsinységébenisjelentősskólájáról,
amaievangélikusgimnáziumméltánnagyhí-
rűőséről.
Százszónakisegyavége:az,hogynagyonha-

marsikerültbelaknunkaszámunkrateljesenide-
genkörnyezetet,márazakkori,nagyonkemény
télsorán,elsősorbankét,szívünknekmindmá-
ignagyonkedvesemberpárérdeme.Akik,alig-
havéletlen,azokbanazakkori,erőszakkalvilá-
giassá,pontosabbanhittőltávolivágyúrtidőkben

ishatározotthitéletiértékeketképviseltek.Mind
a négyükkel mindmáig kölcsönös szeretet és
megbecsüléskötösszebennünket.Úgyisfogal-
mazhatnék: személyükben a régi evangélikus
Aszód fogadottbebennünket,snemazegyidő-
rejellegtelennéátszabottszocialistanagyközség.
Kilétüket idejemár elárulnom.Detre János

evangélikuslelkész(későbbesperes)éstanítónő
felesége,Rózsika, akikérdeklődésükésszerete-
tük mellett bizalmukkal is megajándékoztak
bennünket.Őklettek,egybátortalankérdésem
nyomán,számunkracsillagászatiösszegnektű-
nő,harmincezerforintosifjúházas-kölcsönünk ke-
zesei.
Atörlesztésnek,hanagyonkeservesenis,de

becsülettelelegettettünk,sgyakranelislátogat-
tunkegymásotthonába.Rózsikaajándékbarack-
lekvárjaira(kismamaidőszakaimból)máigúgy
emlékszem,mintegyköltőiremeklésre.Őviszont
azénkifejezettenszámukrakomponáltkolbászos
pogácsámatemlegetielismerően,közelnegyven
évtávolából.
Detréékkel elköltözésünk utánAszódon is,

Kartalonistöbbszörvoltalkalmunktalálkozni,
éppenúgy,mintabennünkethozzájukhason-
lóanhonosodnisegítőmásikemberpárral,La-
dócsyLászló képzőművész-tanárralésugyancsak
tanárfeleségével,Katával, akievangélikuslelkész-
családsarja:édesapja,a2015.karácsonyéjszaká-
jánmeghaltVölgyesPál Putnok,majdIkladlel-
kipásztorakéntszolgált.
1978telén,barátságunkkezdeténőkmindket-

tenmégcsaknegyedikesgimnazistákvoltakaz
AszódiPetőfiGimnáziumban,demárkomolyje-
gyespárnakszámítottak.Első,magamkitalálta
s ígyszívemszerinti,mertnemaktatologatós
aszódimunkámnakazakkorméggyerekember
LadócsyLászlóelsőtárlatánakmegrendezéseés
megnyitásaszámított.AmásodikLadócsy-kiál-

lításmegnyitómraegyferencvárosigalériában,a
harmadikra pedig a Bocskai úti evangélikus
egyházközségbenkerültsor,aholnépesmagyar
ésfinngyülekezetnekbeszélhettemLaciművé-
szetéről,különkiemelveEurópa-szertejólismert
akvarelljeinekszépségét.
Visszatérve1978koratavaszára:bárazaszó-

dikönyvtáratanagyközségipárttitkárnővezet-
te,örömmelhelyetadottajavaslatomnyomán
született,meglehetősen„egyháztájias”grafikai
anyagnak. Laci illusztrációsorozatot készített
ÖrdöghSzilveszterKoponyákhegye című,nagy
sikerűregényéhez,ígyabibliaitéma,bár„csem-
pészáruként”,debekerülhetettakönyvtárfalaikö-
zévizuálisformábanis.
Akkormégnemsejthettük,hogyakilencve-

nesévekelejénDetrenagytiszteletűúrazaszó-
di evangélikus gimnázium feltámasztásának
egyiklegfontosabbszemélyiségelesz,saztsem,
hogyaLadócsyházaspár,mikéntmimagunkis,
egyházidolgozókéntélésszolgáltovább.Őkan-
nakazAszódiEvangélikusGimnáziumnakata-
nárai,aholazéveksorántöbbszörisvendégelő-
adólehettem,többekközöttnévadómról,Petrő-
cziKataSzidóniáról beszéltemadiákoknak.
Análunkkilencévvelifjabbházaspártováb-

bi, nemes vállalása a 2011. november 26-án
megnyíltLadócsyMűterem-Galériamegalapítá-
saésáldozatos,nonprofit,misszióierejűműköd-
tetéselakóhelyükön,azAszódhozközeliKarta-
lon.Máraezagalériakomoly,tömegeketvon-
zóművelődésiközponttánőttekimagát.Ittahá-
zigazdákhihetetlenülfiatalnagyszülőkként(hi-
szenjóformángyerekfejjelletteknégygyerekes
anyáváésapává!)egy-egyművészetiesemény,tár-
lat,hangverseny,irodalmiestvégénagapérais
meginvitáljákaközönséget,amelyennemsze-
mélytelencatering dívik,hanemsajátkészítésű
szeretetlakomaillatozik.

Visszakanyarodva1978januárjához:haazis-
tenigondviselésnekköszönhetőennemDetré-
ékkel és Ladócsyékkal kötünk ismeretséget
Aszódrakerülésünkfagyoskezdetein,alighale-
hetettvolnarészünkaszámkivetettségésidegen-
séghelyettabefogadottságérzésében.Igaz,eza
folyamatmégígysemvoltkönnyű,gyorsésegy-
szerű.Olyannyiranem,hogy1979telén,Aszód-
rakerülésünkelsőévfordulójánmégeztírtamegy
versemben:

Mégcsak
ablakraaggatott
üvegkép
atemplom,atemető,
adomb,
mégkívülrőlcsodált,
nembirtokolt
alátvány,
atujaésakisfenyők,
aszélhezhűrózsaág.
(áTVáLTOZáSOK)

Amikorazután,háromésfélévvelkésőbb,1982
nyaránBudapestrekerültünk,máregészenmás
voltahelyzet.Aszámunkrateljesenidegen,tíz-
emeletespesterzsébetipanelbenbizonyaFalu-
járókútjakislakótelepétésAszódengemikon-
erővelhazahúzó épületeit sirattam sokáig.Az
evangélikustemplom,aPodmaniczky-kastély,a
Szontághlépcsőlátványátsmindazokat,akiknek
jóvoltábólatelepülésnégyésfélévalattigaziott-
honunkkávált.Ezazérzéskülönösenisfelerő-
södöttbennem,amikor2014januárjábanKarta-
lonLadócsyLászlómegkoronáztasokévtizedes
barátságunkataRátMátyás-díjamelőfutárának
számító,nagyműgonddalésszeretettelkészített
AranyKatica-díjjal,amelybőlezidáigegyetlen
példánylétezik.AzénsajátGoldenGlobe-om,
azaszódiévekemlékezetére!

g PETRŐCZI ÉVA

Agyülekezettörténetébenatizenötödiklelkész-
avatásrakerültsorjúlius23-án,szombatondél-
előtt a répcelaki evangélikus templomban.
Né meth Mi hály szolgálatbaállításánakünne-
pénSze me rei Já nos, aNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületpüspökehirdetteIstenigéjét.Ali-
turgiábanazEvangélikusHittudományiEgye-
temképviseletébendr. Szent pé tery Pé terdocens,
valamintVe rasz tó Já nos helyilelkészműködött
közre.Énekévelemelteazalkalomfényétavá-
rosGyöngykamarakórusa.

„Azordinációazazesemény,amikoratanítvány
tanúváválik”–kezdteprédikációjátSzemereiJá-
nos püspök,majdalelkészjelöltválasztottigéje,
Ef4,1–2alapjánarrólbeszélt,hogyalelkésziszol-
gálat 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 azordinációsok-
levelet.AhelyigyülekezetnevébenVerasztóJá-
nos,ahittudományiegyetemrészérőlSzentpé-
teryPétermondottköszöntőt.Jókívánságaitfe-
jeztekitovábbáKisJános kecskemétilelkész,aki
mellett gyakorlati, hatodik évét végezte az új
pásztor.Azifjúlelkésztegykortanítóáltalános
iskolaitanárokképviseletébenSzoporynéSzabó
Piroska, arépcelakiMóraFerencáltalánosIs-
kolaésAlapfokúMűvészetiIskolakorábbiigaz-
gatójagratulált.

g ADáMI MáRIA

Hatodévesgyakorlatánakhelyszínén,asopro-
nievangélikusgyülekezetbenindultszolgálat-
bajúlius23-án,szombatondélutánKoch Szil -
via. AzalkalmonSze me rei Já nos, aNyugati
(Dunántúli)Egyházkerületpüspökehirdette
Istenigéjét.Aliturgiábandr. Sza bó La jos, az
EvangélikusHittudományiEgyetemrektora,
valamintTóth Ká roly helyiigazgatólelkész,a
lelkészjelöltmentoraműködöttközre.Ének-
kelagyülekezetitagokbólésazökumenikusif-
júságikörtagjaibólszerveződöttalkalmikó-
russzolgált.

AlelkészjelöltaJánosírásaszerintievangélium
3. fejezetének30.versétválasztottameghívója
mottójául:„Nekinövekedniekell,nekempedigki-
sebbélennem.” Ezamondatalelkésziszolgálatlé-
nyegéremutatrá–hangsúlyoztaprédikációjá-
ban a püspök. „Az igehirdető feladata, hogy
Krisztustprédikálja,akiavilágreménysége;aki
aváltozóvilágbanisbiztospontotjelent”–fo-
galmazottSzemereiJános.
Azeskütétel,azáldásésaConfirma ünnepé-

lyesperceiutánafrissenfelavatottlelkészmen-
torávalésapüspökkelegyüttosztottúrvacsorát
ajelenlévőknek.

Azistentiszteletetahelyigyülekezetiközpont-
bantartottszeretetvendégségkövette.SzemereiJá-
nospüspökittadtaátKochSzilviának azordiná-
ciósoklevelet,valamintazegyházkerületajándé-
kát,majdafelavatottpásztorédesapja,dr.KochBé-
la kértszót.Köszöntőtmondotttovábbáahittu-
dományiegyetemképviseletébenSzabóLajos rek-
tor,ahelyiközösségnevébenTóthKároly igazga-
tólelkész,illetveMesterházyBalázs, aSoproniEgy-
házmegyeesperese.ASzilviátfogadónagykani-
zsaiegyházközségnevébenpedigMakoviczkyGyu-
la lelkészfejeztekijókívánságaitújkollégájának.

g AM

F i z e s s en
elő

lapunkra !

„Mégcsak…üvegkép”–Aszódiemlékeim

Tanítványbóltanúvávált
NémethMihálylelkészavatásaRépcelakon

Né meth Mi hály a vas me gyei Csá ni gon nőtt fel. Gyer mek ko rá tól kezd ve rend sze re sen lá to gat -
ta a rép ce lak–csá ni gi tár sult evan gé li kus gyü le ke zet al kal ma it. ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it a rép -
ce la ki Mó ra fe renc-is ko lá ban vé gez te. Itt trom bi tás ként tag ja volt az is ko la ka ma ra ze ne ka rá nak
is. A sop ro ni Ber zse nyi dá ni el evan gé li kus (lí ce um) Gim ná zi um ban ta nult to vább, majd az érett -
sé gi után, 2010-ben nyert fel vé telt az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem teo ló gus-lel kész sza ká -
ra. Itt is mer te meg ké sőb bi meny asszo nyát, Fel e gyi Má ri át, aki vel már az es kü vő re ké szül nek. Ha -
tod éves gya kor la tát Kecs ke mé ten töl töt te Kis Já nosmen tor mel lett. Or di ná ci ó ját kö ve tő en az ecseny
és Kör nyé ke evan gé li kus egy ház köz ség ben kez di meg szol gá la tát be osz tott lel kész ként.

Koch Szil via a csa lád já val együtt a sió fo ki evan gé li kus gyü le ke zet be járt. Kö zép is ko lai ta nul má -
nya it is sió fo kon, a Perczel Mór Gim ná zi um ban vé gez te. éle té ben meg ha tá ro zó a ze ne: nyolc -
éves ko rá tól ját szik zon go rán, a gim ná zi u mi évek alatt pe dig el kez dett or go nál ni is. Az érett sé -
git kö ve tő en elő ször az evan gé li kus Hit tu do má nyi egye tem kán tor sza ká nak hall ga tó ja lett, majd
2008-ban be irat ko zott a teo ló gus-lel kész szak ra. 2013-ban hét hó na pot svájc ban, a bos sey-i öku -
me ni kus In té zet ben töl tött ösz tön dí jas ként. A Pé csi tu do mány egye te men jel nyel vi in ter kul tu -
rá lis-kom mu ni ká ci ós szak ér tői kép zés re járt, mely nek ke re té ben be te kin tést nyer he tett a si ke -
tek és hal lás sé rül tek vi lá gá ba. Ha tod éves gya kor la tát a sop ro ni gyü le ke zet ben vé gez te Gab nai
Sán dor,majd Tóth Ká rolymen to rok mel lett. Or di ná ci ó ja után Koch szil via a Nagy ka ni zsa és Kör -
nyé ke tár sult evan gé li kus egy ház köz ség ben kez di meg szol gá la tát be osz tott lel kész ként.

Kántornakindult,lelkészlett
KochSzilviaordinációjaSopronban
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NapközishittantáborPitvaroson
Ahittantáborjúlius11-énkezdődött.Reggelkilencórárakellettmenniapit-
varosiimaházba.Acsanádalbertieketésazambrózfalviakataközségekkisbu-
szahozta-vitte.AnagyérieketpedigPista bácsi,agondnokfuvarozta.
Reggelmegismerkedtünkegymássalésafelnőttfelügyelőkkel,azutánreg-

geliztünk,majdkövetkezettareggeliáhítat.Ezekutánkihúztukazőrangyalo-
katis.Eztkövetőenakadályversenyenvettünkrészt.Ezenvoltszínjátszás,ének-
lés,ügyességijáték,horgászásmegkirakósjáték.Mindennapnegyedegykormen-
tünkebédelniazönkormányzatikonyhára,aholmindignagyonfinomebéde-
ketfőztekazottdolgozók.Ebédutánszabadfoglalkozásonlehetettgyöngyöt
fűzni,készülniazestiáhítatraésjátszani.Félnégykorelkezdődöttazáhítat,ahol
imádkoztunk,énekeltünk,megmégsokhasznosdolgotcsináltunk.Azáhíta-
totkövetőenmeguzsonnáztunk,ésezutánmentünkhaza.Ezekaprogramok
voltakmégkeddenésszerdánis.
SzerdánebédutánellátogattunkTószegiGyulánéhoz,akinekszlovákhely-

történetigyűjteményevan.Mielőttmegtekintettük,szlováknépdalokkalköszön-
töttükErzsike nénit.CsütörtökönkirándultunkaSöndör-tanyára,aholmeg-
reggeliztünk,ésegykicsitjátszottunkazudvaronésatornaszobában.Mégebéd
előtt elmentünk lovagolni, aztán érkezett az ebéd, ami sült virsli és sült
krumplivolt,megpalacsinta.Ebédutánkétcsoportbanelmentüklovaskocsi-
kázni,utánamégegykicsitjátszottunk,ésaztánindultunkhaza.
Péntekenvoltatáborutolsónapja.Aznapreggelkilencórárakellettmen-

ni.Reggeliésáhítatutánfagylaltozáskövetkezett.Későbbmegvoltazutolsóaka-
dályversenyis.Azeredményhirdetésebédutánvolt.MajdátmentünkAmbróz-
falvára,aparókiakertjébeszalonnátsütnimegazőrangyaloklebuktatására.
nagyonjóléreztükmagunkatebbenatáborban!nagyonjócsapatkovácso-

lódottössze.Remélem,jövőreisilyenjóleszatáborésacsapatis.
g SZánTAI ALExAnDRA 10.osztályostanuló
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AmagyarállamazutazástazEmbe-
riErőforrásokMinisztériumánésaz
EmberiErőforrásTámogatáskezelőn
keresztültámogatja.Eztapályázatot
azzalacéllalindítottákútjára,hogya
diákok osztálykirándulások kereté-
benmegismerjékaszomszédosorszá-
gokelcsatoltmagyarlaktaterületeit,így
személyes tapasztalatokat szerezze-
nekakülhonimagyarságról.
Márazelőkészületeketszámoskü-

lönlegesprogramképezte.BertaSomo-
gyiTamás tanárúrrendhagyótörté-
nelemóránmutattabediákjainknaka
Felvidéktörténelmijelentőségét,azel-
csatoláskörülményeit.TanaiPéterné
ésNémethnéBagóIbolyamagyartaná-

rokvezetéséveldiákjainkBalassi,Mik-
száthirodalmimunkásságávalismer-
kedtek.MódosnéHatvaniZsófia ének-
zenetanártólazenenyelvéntudhatták
megadiákok,hogyapozsonyiséta-
térenmegyavillamos.PintérZsuzsan-
na történelemtanármegrázóésgyö-
nyörű műsorban emlékezett meg a
trianonidiktátumról.Utazásunkelő-
készületénekrészevoltazamúzeum-
látogatásis,amelyenTanaiPéternép-
rajzkutatóatérségetérintőnépihagyo-
mányokatelevenítettefel.
Ezek után felkészültnek éreztük

magunkat,hogybelevágjunkebbeaz
izgalmasutazásba.Azelőkészületek
közbenadiákoksemvoltakpasszívbe-
fogadók: saját készítésű útikönyvet
állítottakössze,amelynekazútsorán
jóhasznátvették.Atúraközben,ahol
csak lehetett, diákjaink pecséteket
gyűjtöttek,ésfeljegyeztékélményeiket.
Akísérőtanáricsapatfotópályázattal
hoztalázbaadiákokat.Apályázatmot-

tója–„Szépet,jót”–sokakatinspirált.
nemfelejtettükelmagunkkalvinniri-
mócinépviseletiruháinkat,melyeket
büszkén öltöttünkmagunkra sokak
gyönyörűségére.

NémethAttila rajztanárafeszített
tempóvalmitsemtörődvelelkesenis-
mertettemegadiákokkalaFelvidék
művészettörténetivonatkozásait;sze-
rencséreaképzőművészetirántirajon-
gásaátragadtagyerekekreis.Aholcsak
tudtunk,nemzetiszínűszalagotkötöt-
tünkőseinkemlékhelyeire,éslelkesen
énekeltünk.
Hálásakvagyunkapályázatkiírói-

nakésanemesszándéknak,hogydi-
ákjainkkalmegismertethettükaFelvi-
dékmagyarlaktatelepüléseinektörté-
nelmét, kultúráját. Személyes talál-
kozásainkhatárontúlimagyartestvé-
reinkkeléletreszólónyomokathagyott
nemcsakdiákjaink lelkében,hanem
bennünk,tanárokbanis.„…deatrom-
bitazengtovább,/zeng,nematike-
zetekben,/hanemavízben,ahegyek-
ben,/Erdélyben,Felvidéken,azégen,
/sbennem!”(BabitsMihály)

g RADÓ ZSÓFIA
osztályfőnök

Szépetsjót–Határtalanul!
AgyőriPéterfySándorEvangélikusGimnáziumésÁltalánosIskolahete-
dikosztályainaksikerültfelvidékikirándulásonrésztvenniükaHa tár ta la -
nul! programnak,anemzetiösszetartozásoperatívprogramjánakkeretében
kiírtpályázatsegítségével.Ötvennégydiákunkathatpedagóguskísérte.

„áldásleszel”–hirdetimártavalynyár
ótaa11.Szélrózsaországosevangéli-
kusifjúságitalálkozómottója,hogyen-
nek örömhíre jusson el ne csak a
helyszínen résztvevőkhöz, hanem
azokhozis,akikolvasnakróla,vissza-
néznekvideókat,meghallgatnakonline
beszélgetéseket,vagyesetlegmegné-
zikatalálkozófelvételrőlközvetítettzá-
róistentiszteletét.Ahhoz,hogyértsük
azötnapostalálkozótlezáróünnepial-
kalmat,nézzükmeg,milyentalálko-
zózajlottjúlius27–31.közöttMátrafü-
reden,asástóiMátraKempingben.
ASzélrózsánaknincsenolyannagy

múltútörténete,mintegytolnaisváb
falu evangélikus egyházközségének
vagy egy kemenesaljai kegyességű
magyar vagy éppen egy közép-ma-
gyarországiszlovákhátterűgyüleke-
zetnek.nemállandóközösség.nemis
olyangyülekezet,amelymegismétel-
hető. Egyszeri és különleges. Illetve
mostmáratizenegyedikalkalommal
azegyszeriségébőltalánveszített–de
akülönlegességébőlnemhiszem.Az

egyediségéből pedig semmiképpen.
Országosevangélikusifjúságitalálko-
zó–hirdetiafeliratimmárhúszéve.
HiszenezaSzélrózsa,nemmás.nem
több,denemiskevesebb.Azegyház-
hozésholdudvaráhoztartozófiatalok-
nak szóló, fesztiválszerű, Krisztus-
központúlelkialkalom.
Amikoresorokatírom,mégatalál-

kozóelőtt,úgykészülhetünkaMátrá-
ba,hogymeghalljukaztazeredetileg

ábrahámnakszólómondatot,amely
ígyszól:„Áldásleszel.” (1Móz12,2)Elő-
szörrendezünkSzélrózsátahegyek-
ben,ígyazigeialkalmakatolyanbib-
liai találkozásokra fűztük fel, ame-
lyekkülönbözőhegyekenelhangzóál-
dások.Ennekasorozatnakanyolca-
dik,azazzáróalkalmaazajúlius31-én
tartandóistentisztelet,amelynekveze-
téséreaTamás-miseközösségetkértük
fel.AzalkalomtémájaaHegyibeszéd,
alapkérdése: „Boldogok vagytok –
tudtokróla?”
Ezenazúrvacsoraiistentiszteleten

zenélaTamás-miseállandózenekara,
azökumenikusLift!, amelynektagjai
újragondoltakés-írtaknéhánymise-
tételtmindnyájunkörömére.Azisten-
tiszteletliturgusaDarvasAnikó lesz,a
rákoskeresztúri Podmaniczky János
EvangélikusÓvodaésáltalánosIsko-
laiskolalelkésze,azigehirdetőpedig
BenkóczyPéter, abudapest-kőbányai
gyülekezetlelkésze.

g MESTERHáZy BALáZS
Szélrózsa-atya

Istentisztelet-közvetítésaDunaTelevízióban

Szélrózsa-záró

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Du na Te le ví zi ó ban

Au gusz tus 14-én, a
szent há rom ság ün -
ne pe utá ni 12. va -
sár na pon 11 órá tól a
szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi

ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tét köz -
ve tí ti fel vé tel ről a du na te le ví zió a
sás tói Mát ra Kem ping ből. Igét hir -
det Ben kó czy Pé ter lel kész.

Identitásamiatthazájábanhonta-
lan, hesseni gyökerű, egyszerű
családbanszületett1945.novem-

ber 4-én Kismányokon. Édesapja
bognár,édesanyjavarrónővolt.Azál-
talánosiskolátrészbenKismányokon,
részben nagymányokon végezte.
Abonyhádigimnáziumbanérettsé-
gizett1964júniusában,immárbony-
hádilakosként.Szüleiugyanisarégi
ház helyett – hasonlóan a helyben
maradtsvábsorstársaikhoz–újeg-
zisztenciátteremtettek.

KramerGyörgyeredetilegkülkeres-
kedőnekkészült.Kollégiumhíjánal-
bérletrőlalbérletrevándorolt,végülaz
evangélikus teológusotthonban kö-
töttki.Köztünklakott,érdeklődöttta-
nulmányainkiránt,mígvégülfelvéte-
lét kérte az Evangélikus Teológiai
Akadémiára.Rendszerezőtípusúdi-
ákvolt,örömétleltemindNagyGyu-
la,mindPrőhleKároly előadásaiban.
ötödéveskorábanházasságotkötött
FehérviziMargit védőnővel.Házassá-
gukbólkétfiúgyermekszületett.
1970nyaránBonyhádonavattalel-

késszéKáldyZoltán püspök.Segédlel-
késziszolgálatát idillikörnyezetben,
Békéscsabánkezdte.Úgyérezte,ener-
giáinincsenekteljesenlekötve,ezért
PécsrekértemagátBalikóZoltánmel-
lé,akibennemcsakaprincipálistlát-
ta,hanemaz etalont is, az elvégzett
munka intenzitását,mennyiségét és
minőségéttekintve.Amértéknektel-
jesenmegakartfelelni,erővelis.Gör-

csösenkészültmindenszolgálatára,éjt
nappallátéve,igehirdetéseitszószerint
leírva.Mondatainérezhetővolt,hogy
megküzdöttértük.Ezjellemezte,amíg
szolgált – ha ugyan az éjszaka elég
hosszúvolt…
Talánsosemjöttráigazán,hogya

kegyelmiajándékokkülönbözők:más
adatottZoltánbácsinak,ésmásada-
tottneki;éshogyZoltánbácsi(koráb-
bi megpróbáltatásokon megedzett)
színesegyéniségemellettazőközvet-
lenszívjóságaésdísztelen,verejtéksza-
gú, küzdelmesen megfogalmazott
mondatai mennyire fontosak és
mennyirehitelesek.Követelteazelő-
leelzártnak,demegtanulhatónakhitt
titkoktitkát,mertfelakartnőnifelada-
tához.Ennekjegyébenkezdtemegösz-
töndíjasévétMarburgban.
Visszatérése után Káldy püspök

BeyerPál lelkészutódjáulajánlottaa
soproni gyülekezet elnökségének
KramerGyörgyötmintnémetültu-
dólelkészt.ApCsel20,24-gyelmutat-
kozottbeapresbitériumnak:„…még
azéletemsemdrága,csakhogyelvé-
gezhessemfutásomatésaztaszolgá-
latot,amelyetazÚrJézustólazértkap-
tam,hogybizonyságottegyekazIsten
kegyelmének evangéliumáról.” „Ez
nagyonkeményésnehézige–fűzte
hozzá–,ennekazigénekszintenem
tudokmegfelelni.Ezzelazigéveltu-
sakodom,mertszeretnékittszeretet-
tel szolgálni.” A bemutatkozásakor
mondottakcsakhamarbeigazolódtak.

Afolyamatosfeszültségetnembírta
azidegrendszere.Egyregyakrabban
folyamodott „célzóvízhez”, aminek
egyhónaposkórházikezeléslettakö-
vetkezménye.Agyülekezetvisszafo-
gadta,sőtWeltlerRezső halálaután
megválasztottaigazgatólelkésznek.
Azistentiszteleti-igehirdetőiszolgá-
latokatmegtetézteagyülekezetmű-
emléképületeinekgondja,karbantar-
tása,avárosikisajátításitrükkökkel
szembenimegőrzése.KramerGyörgy
megbízatását meghosszabbították
azzal,hogyszolgálatávalagyüleke-
zetlelkiéletemegújult,azévikilenc
szeretetvendégséget, adventi, böjti,
nagyheti igehirdetés-sorozatokat ő
vezettebe.
1991februárjábansúlyosfegyelmi

vétségetkövetettel.Apresbitérium
megelégelteabotlásait,ésmegvonta
tőleabizalmát.április30-ihatállyal
lemondott, rokkantsági nyugdíjba
vonult.HazatértszüleiházábaBony-
hádra.Váltakozósikerrel-sikertelen-
séggelfolytattaaküzdelmétszenve-
délyével,amelymindenszolgálatifel-
kéréssellábrakapott.Egészségiálla-
potamegromlott.Életénekutolsótíz
esztendejébenvégülúrrálettszenve-
délyén,végigelkísérteédesanyjátéle-
te alkonyán. A csendes, megbékélt
öregségnekhirtelenszakadtvégejú-
nius13-ánSzekszárdon.Hamvait23-
ánhelyeztükelszüleisírjába.

g KRäHLInG DánIEL
bonyhádinyugalmazottlelkész

AzünnepialkalmonSzemereiJános, a
nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspökehirdetteIstenigéjét.Alitur-

giában Németh Szabolcs, a Mencs-
hely–nagyvázsony–Szentantalfa–Zán-
kaiTársultEvangélikusEgyházközség

lelkészeműködöttközre.AFiatalBa-
latonfürediMuzsikusokEgyesületének
átvezetőműsorautánIsóTünde alpol-
gármesterköszöntötteamegjelenteket.
AzönkormányzatrészérőlRauchCsa-
ba polgármester,valamintdr.Weller-
JakusTamás jegyzőmondottrövidbe-
szédet. Személyes emlékeit osztotta
megajelenlévőkkelazelhunytlelkész
fia, dr. Horváth József, illetveHenn
László, aVeszprémiEvangélikusEgy-
házmegyefelügyelője,majdazegyház-
kerület,azegyházmegyeésazönkor-
mányzatképviselőihelyeztekelvirá-
gotanéhailelkipásztornakatemplom-
bantalálhatóemléktáblájaelőtt.
Amegemlékezőünnepségahelyi

kultúrotthonbantartottszeretetven-
dégséggelzárult.

g ADáMI MáRIA

In MEMORIAM KRAMER GyöRGy

Evangélikuslelkészttüntettekki

Hor váth Jó zsef (1922–1999) Ke me nes söm jén ben szü le tett. 1946-ban Cell dö -
möl kön avat ta lel késszé Ka pi Bé la püs pök. Ott kezd te szol gá la tát, majd Pá -
pán, Be zi ben, ta pol cán foly tat ta, míg 1951-ben Mencs hely lel ké szé vé nem vá -
lasz tot ták. 1972-től Nagy vá zsonyt, 1975-től zán kát is ő gon doz ta. fá rad ha tat -
lan hű ség gel és nagy pél da mu ta tás sal hir det te az igét. Küz del mes éle té hez
az ott hon de rű jé ből, sze re te té ből me rí tett erőt. Kéz ügyes sé gé nek nagy hasz -
nát vet te, ami kor temp lom- vagy pa ró ki a ta ta ro zá si mun ká la tok ban se gí tett.
1991-ben vo nult nyug díj ba, ám 1993 és 1994 kö zött még he lyet tes lel ké szi szol -
gá la tot vég zett az ál ta la na gyon sze re tett hí vek kö zött. A te le pü lé sek kö zös -
sé gé ben is ér té kes mag ve tés volt az éle te, ma ga tar tá sa, krisz tu si ta ní tá sa.

Mencshelyközségönkormányzataposztumuszdíszpolgáricímadományo-
zásávalismerteelatöbbmintnegyvenévigatelepülésenszolgálóHor váth
Jó zsef lelkészmunkásságát.Adíszpolgárságrólszólóokiratotjúlius17-énhá-
laadóistentiszteletkeretébenadtákátanéhailelkipásztorözvegyének.
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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)Divatosmanapságamegváltozottmun-
kaképességűemberekensegítőalapítványokatlétrehozni.nemvoltezmindig
így.Jézuskorábannagybátorságkellettahhoz,hogybeteggel,gyengével,tes-
ti-szellemifogyatékkalélővelszóbaálljonegytörvénytisztelőember.Jézusnem-
csakszóbaálltezekkelakirekesztettekkel,hanemlehajolthozzájuk,meggyó-
gyítottaőket,ésahogyanazigeismutatja,arrabuzdítjaahallgatóságát,hogy
asztalukhozhívjákmegazilyeneket.Szomorú,hogyJézushalálaésfeltámadá-
sautánsok-sokévvelmégmindigvannakolyanok,akikátnéznekrajtuk.Te,
mintKrisztus-követő,hogyállszezzelakérdéssel?

Hétfő(augusztus1.)
Jövevényvoltam,ésbefogadtatok.Mt25,35(5Móz10,18–19;Róm11,1–12;Mk6,1–
6)Márjóegyéveországunkat,egyházunkatismegosztjaamigránskérdés.Ho-
gyankezeljükeztazóriásiproblémát?Lehet-ejószívvelrábólintaniarra,hogy
mindenkitbekellfogadni,akiavilágbármelypontjárólhozzánkérkezik?Jézus
azutolsóítélettelkapcsolatospéldázatábanarrólszól,hogycsakazokmennek
beazIstenországába,akikmaradéktalanulteljesítikazőkérését.Hiteleskérés,
hiszenőis„asajátvilágábajött,deazövéinemfogadtákbeőt” (Jn1,11).Tebe-
fogadtad-emárőt?Merthaigen,akkorJézuskérésenemidegentőled,ésmeg-
próbálszmindentmegtenniannakérdekében,hogyneokozznekicsalódást.

Kedd(augusztus2.)
Nemzedékrőlnemzedékredicsérikműveidet,hirdetikhatalmastetteidet.Zsolt145,4
(Fil2,11;JSir1,1–11;Mk6,7–13)Büszkénmutogatjukcsaládfánkat,hogymed-
digtudjukvisszavezetniszármazásunkat.Hangoztatjuk,hogymárőseinkősei
isabbaabizonyostemplomba,gyülekezetbejártak,kimondatlanulutalvaar-
ra,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…”–figyelmeztetegyikszépevan-
gélikusénekünk(EÉ372).Királyok,uralkodók,elnökök,világihatalmasságokjön-
nekésmennek,váltjákegymást.Ígérnekmindenszépet-jót,éselfelejtik,hogymin-
dentIstentőlkaptak,beleértvealehetőségeiketis.nemföldihatalmasságokbankell
teháthinni,hanemIstenszeretetében,hiszenőazértküldteKrisztustebbeavi-
lágba,hogyvelemindentnekünkajándékozzon.Haezttartjukszemelőtt,nem
fogunkcsalódniakkor,amikorKrisztusuralmabekövetkezik.

Csütörtök(augusztus4.)
KeressétekazUrat,amígmegtalálható!Hívjátoksegítségül,amígközelvan! Ézs
55,6(2Kor6,2b;Róm11,25–32;Mk6,30–44)Ézsaiásprófétakönyvébentöbb-
szörtalálunkutalástarra,hogyleszidő,amikorIzráelnépemegtapasztaljaaz
Istennélküliállapotnyomorúságát.Ézsaiásnakazvoltafeladata,hogyfigyel-
meztesseazövéit:térjenekvisszaahelyesútra,különbenszomorúsorsvárrá-
juk.nekünkisaddigvanlehetőségünkazIsten-keresésre,amegtérésre,amíg
tartaföldiéletünk.Figyelmeztessentehátminketisamaiige,hogyrendezzük
sorainkataMindenhatóval.

Péntek(augusztus5.)
[AbékességIstene]tegyenkészségessétiteketmindenjóra,akaratánakteljesíté-
sére. Zsid13,21(Zsolt29,11;JSir5,1–22;Mk6,45–56)Talántapasztaltadazéle-
tedsoránteis,testvérem,arégimagyarközmondásellentettjét:jótetthelyébe
semmijótnevárj!Ahívőembertudja,hogyKrisztusa„szemetszemért,fo-
gatfogért”törvénytfelülírta,ésarrabiztattakövetőit,hogyarosszértsemmi-
képpenserosszalfizessenek.Őmegmutatta,hogymégazellenségetislehetsze-
retni.Valóigaz,azembercsakúgyélhetimeglelkébenabékességet,haigyek-
szikeztszemelőtttartani.

Szombat(augusztus6.)
Kérjetekésmegkapjátok,hogyörömötökteljeslegyen. Jn16,24(Zsolt32,10;5Móz
4,27–35[36–40];Mk7,1–23)Van,hogyvalamiértkitartóanimádkozunkévekenke-
resztül,ésmégsemvalósulmeg.Ilyenkorazembergondolatbaneljuthatodáig,hogy
Istennemisszeretiőt,hiszennemválaszolakérésére.Jézusazonbankitartóimád-
ságraszólítjafelabennehívőket,ésazőfeltételnélkülitámogatásárólbiztosít.
ŐmagaisesedezikértünkazAtyánál,ezérthihetjük,hogykéréseinkalehetőleg-
jobbhelyenvannak.Lehet,hogynemúgyhallgattatunkmeg,ahogyanmielkép-
zeljük,dehogyIstenfigyelránkéletünkmindennapján,azbiztos.
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„Boldogazanemzet,amelynekIsteneazÚr,azanép,ame-
lyetörökségülválasztott.” (Zsolt33,12)

Szentháromságünnepeutána10.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéiígyfigyelmeztetnek:Ismerjükfel,amitIstenKrisz-
tusbantettértünk,akiszeretettminket,ésönmagátadtaér-
tünkáldozatul!„JézusKrisztusbanvanamiváltságunkaz
ővéreáltal:abűnökbocsánataazőkegyelménekgazdag-
ságaszerint.”(Ef1,7;LK)„AzÚrházábaörömmelmegyünk.”
(GyLK755)ámJeruzsálempusztulásánakünnepearraem-
lékeztet,hogyKr.u.70-benazellenségavárostésatemp-
lomotteljesenlerombolta.BevonulásakorJézus„amikorkö-
zelebbért,ésmegláttaavárost,megsiratta, ésígyszólt:Bár-
csakfelismertedvolnaezenanaponteisabékességrevezető
utat![…]kőkövönnemmaradbenned,mertnemismerted
felmeglátogatásodidejét”.Majdmegtisztítottaatemplomot,
mertti„rablókbarlangjávátettétek” (Lk19,41–42.44.46).„Az
ÚrJézusháromnapfolyvástprédikáltatemplomban.Soha-
semvoltmégekkoralázban.Érezte,hogyküszöbönavesze-
delem.Sődeszívesenelfordítottavolna!”–vélekedikLu-
ther. Pálkijelenti:„…nematestiszármazásszerintigyerme-
kekIstengyermekei,hanemazígéretgyermekei[…].Ezértte-
hátnemazé,akiakarja,semnemazé,akifut,hanemakö-
nyörülőIstené.” (Róm9,8.16)Sígyérvel:„Istennemvetette
elazőnépét,amelyetelevekiválasztott.[…]Viszontazőbu-
kásukáltaljutottelazüdvösséga[pogány]népekhez…” (Róm
11,2.11)ElőszörKr.e.587-benromboltákleatemplomot,mert
„sokatvétkezettJeruzsálem[…].AzÚrszomorítottamegsok
vétkemiatt” (JSir1,8.5).AMessiáskijelentéseörökérvényű:
„…eljönazóra,amikornemezena[Garizim]hegyen,nem
isJeruzsálembenimádjátokazAtyát.[…]igaziimádóilélek-
benésigazságbanimádják[…].AzIstenLélek.” (Jn4,21.23.24)
Pálígyindokoljaetitkot:„…üdvözülnifogazegészIzráel,
amintmegvanírva:»EljönSionbólaMegváltó,eltávolítjaa
hitetlenséget[…].«” (LásdÉzs59,20.21s54,10)„…mertmeg-
bánhatatlanokaz Istenajándékai ésaző elhívása.” (Róm
11,26.29)Aprófétairgalomértkönyörög:„…jajnekünk,mert
vétkeztünk! […] Téríts magadhoz, Uram, és mi megté-
rünk…!” (JSir5,16.21)Mózeselőrekijelentette:habálvány-
imádóklesztek,„szétszélesztbenneteketazÚranépekközé
[…].Dehakeresnifogodott[…]ateIstenedet,megtalálod
[…],végülmegtérszIstenedhez[…],éshallgatszaszavára, nem
hagyakkorcserben,ésnemhagyelpusztulni,mertirgalmas
IstenazÚr[…].Tartsdmegrendelkezéseitésparancsolata-
it!” (5Móz4,27.29.30.31.40)Aválasztottnépsorsahirdeti:aki-
ketIstenelhívott,azokatmegisigazította.Hitáltaligazulunk
meg(lásdRóm8,28–30;10,9–13).„Tisztítsdmegszíved,/Je-
ruzsálemnépe,[…]//VéledazÚrvan!”(EÉ460)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Istenagőgösöknekellenáll,azalázatosaknakpedigkegyel-
metad.” (1Pt5,5b)

Szentháromságünnepeutána11.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéinekkulcsszavaakegyelem.MimindigIstenkegyel-
méreszorulunk.ŐigazítmegminketKrisztusért,ingyenke-
gyelméből.Íme,apálimegigazulástanegymondatban:„Hi-
szenkegyelembőlvanüdvösségetekhitáltal,éseznemtőletek
van:Istenajándéka;nemcselekedetekért,hogysenkisedicse-
kedjék.” (Ef2,8–9)Jézus„Krisztusáltal,hitbenvanmenete-
lünkahhozakegyelemhez,amelybenállunk,ésdicsekedünk
isazzalareménységgel,hogyrészesedünkIstendicsőségében”.
(Róm5,2;LK)Afarizeusönmagávaldicsekedettatemplom-
ban,mígavámszedőígyimádkozott:„Istenem,légyirgalmas
nekem,bűnösnek!” Jézusmondja:őmegigazultanmentha-
za!„Mertakifelmagasztaljamagát,megaláztatik,akipedigmeg-
alázzamagát,felmagasztaltatik.” (Lk18,13.14;lásd14,11)Lu-
ther szerint:„EzaképmutatófarizeusmegtagadtaIstent,és
felebarátjávalsemtettjót.nemIstennekadtaadicsőséget,fe-
lebarátjátpediggyűlölte.”„Könyörüljrajtam,Uram,merterőt-
lenvagyok.”(GyLK673)Jézusígybeszélttanítványaihozaz
írástudókésafarizeusokellen:„Mindazt,amitmondanak,te-
gyétekmeg,decselekedeteiketnekövessétek[…].Akipediga
legnagyobbközöttetek,azlegyenszolgátok!Mertakifelmagasz-
taljamagát,megaláztatik,ésakimegalázzamagát,felmagasz-
taltatik.” (Mt23,3.11–12)ApásztorfiúígygyőzteleGóliátot:
„Tekarddal,lándzsávalésdárdávaljösszellenem,deénaSe-
regekUrának,IzráelcsapataiIstenénekanevébenmegyekel-
lened,akittekicsúfoltál.BelenyúltDávidatarisznyájába,ki-
vettbelőleegykövet,aparittyájávalelröpítette,ésúgyhomlo-
kontaláltaafiliszteust,hogy…” (1Sám17,45.49)Jézusapor-
baírtaatőleelpártolóknevét(lásdJer17,13),seztmondtaa
házasságtörőasszonynak:„Énsemítéllekeltéged,menjel,és
mostantólfogvatöbbénevétkezz!” (Jn8,11)Péterígyintiavé-
neket(presbitereket)ésifjakategyaránt:„…legeltessétekIsten
közötteteklevőnyáját[…]önként[…],készségesen[…],mint
akikpéldaképeianyájnak.[…]ti,ifjabbak,engedelmeskedje-
tekazidősebbeknek,egymásirántpedigvalamennyienlegye-
tekalázatosak…” (1Pt5,2.3.5a)ÉvekkelkorábbanPéterhárom
emberelőttismegtagadtaJézust:„…nemismeremőt!”Meg-
szólaltakakas,s„ekkormegfordultazÚr,ésrátekintettPéter-
re”.Ő„kiment,éskeservessírásrafakadt”. (Lk22,57.61.62)Így
zengIstenhűésigaznépénekhálaéneke:„BízzatokazÚrban
mindenkor,mertazÚramikősziklánkmindörökre!” (Ézs26,4)
„MilynagyazÚrkegyelmessége[…],/Énőtimádom[…].
//Add,óAtyám,hogynagykegyelmed/Mindigszememelőtt
legyen…”(EÉ58)„AzénIstenemcsakkegyelem,semmimás,
csakkegyelem!”(TúróczyZoltán) g GARAI AnDRáS

Kileszagyőztes?Énsemtudtamki-
vonni magamat a labdarúgó-Euró-
pa-bajnoksághatásaalól,deszigorú-
anmegszabtammagamnak,miérde-
kel:amagyarcsapatmeccsei.Alényeg
azvolt,hogytöbb,delegalábbisneke-
vesebbgólt lőjünk,mint az ellenfél.
Atöbbi,atalálgatások–milettvolna,
hanemlettvolnakapufa;hamásikcsa-
pattaljátszottunkvolna…–nemér-
dekeltek.Afocitnempapíron,hanem
füvönjátsszák.Tisztaügy,ígylehetva-
lójábanversengeni.
nemrégtanévzárókisvoltak,díjki-

osztással.Alegszorgalmasabb,aközös-
ségértlegtöbbetadó,alegjobbanspor-
toló,zenélőstb.diákokatdíjazták.És
jóis,haadiákokkaléreztetik:észrevet-
tük,hogytöbbetakarszadniönmagad-
ból,ésezttiszteljükbenned.Ugyanak-
korlátnikell,hogyadiákokvalójában
nemegymássalversenyeztek–nincs
azaszeizmográf,amelyikkimutatná,
melyikükdolgozotttöbbet.
Emellett a tanárokat is díjazták.

Ottvoltamanyárievangélikuspeda-
gógusakadémiaünnepiműsorán,ahol
akiemelkedőteljesítménytfelmutató
tanárokkaptakdíjakat.Mindannyian
nagyszerűpedagógusok,megérdem-
lik az elismerést. De elgondolkod-
tam: van-e olyan, hogy „a legjobb
pedagógus”?nemsokkalinkábbarról
vanszó,hogymindenkiamagasajá-
toshelyzetében,adottgyerekekközött
megtudtaadniazt,amirearábízottak-
nakszükségükvan?Deapedagógu-
sok nem egymással versenyeznek,
nemamásiklegyőzéseacél.

Kell,hogylegyengyőztes?Régenrossz,
hamindentcsakúgytudunknézni:ki
győz? Hűtőmágneseken olvashatók
ilyen feliratok: „A világon a legjobb
anyukának/testvérnek/nagypapának…”
Ilyenkorfelötlikbennemakérdés:mi-
ért,hányatpróbáltálmár?Honnantu-
dod,hogyőavilágonalegjobb?nem
inkábbarrólvanszó,hogyszámodraő
azegyetlen,azigazi,akitnemlehetmér-
tékegységekkelmérni?
nemszeretem,haaversenybeférkő-

zikéletünkolyanréseibeis,aholsem-
mikeresnivalója.Haaszerelmet,aszü-
lő-gyermekviszonytvagy–mintigénk-
ben–azIsten-emberkapcsolatotmeccs-
nekéljükmeg.nemakarokfiaimnaka
legjobb apukája lenni. Az apukájuk
akaroklenni,apakénténakarokaviszo-
nyítási pont lenni, miközben persze
örökkéfigyelemmagam:vagyok-eolyan
jóapa,amilyentőlemtelik?
Mondom,nemszeretem,haminden-

bőlversenytcsinálnak.Éppenezértel-
keserítő,hamagameléképzelemaPál
korabeliKorinthustésazottanigyüle-
kezetet.Hatalmaskikötőváros,rengeteg
különbözőember,„multikulturális”ol-
vasztótégely,aholakülönleges,alátvá-
nyosaz,amimegszokott.Mittehetegy
ilyen közegben egy kis gyülekezet,
amelynektagjaiebbenaszemléletben
növekedtekfel?Beviszikaközösségük-
beeztaszemléletet:kiazerősebb,ana-
gyobb,kitudjaamásikatlegyőzni,ki-
nekvanlátványosabbhite…Ésagyü-
lekezetiéletegybőlmini-Európa-bajnok-
ságlesz,csaképpennemgólokra,hanem
imádságra,prédikációkra,tanításokra,
gyógyításokrajátsszák.
Groteszknektűnik?Valóbanaz.De

hátvalahogyancsakkellgyőztesthirdet-

ni,megkellmondani,kialeghívőbb/leg-
kegyesebb/legjobb keresztyén közöt-
tük.Pálpedigatőletelhetőtürelemmel
igyeksziknekikmegmagyarázni,miért
veszélyesezaversenyszempontúszem-
léletagyülekezetben.
Azegyikválasz,amelyikrőlalevélké-

sőbbisoraibanolvashatunk,ígyszól:fö-
löslegesversenyeztetniaképességeket,
adottságokat,mindegyikreszükségvan.
Hiszenegytestvagyunk.

Krisztusagyőztes!Amásik–viszont
most hangsúlyosabb – szempont az,
hogyamitversenyeztetünk,azigazából
honnanisszármazik.Vanolyanisme-
rősöm,akiaragyogószemeivelnyugod-
tan benevezhetne a „szemkékségver-
senyre”,halenneilyen.Kérdés,hogylen-
ne-eértelmeennekaversenynek.Ab-
ban versenyezni, ami ajándék? Amit
neménértemel,amicsakúgyazölem-
behullott?
Akegyelmiajándékok–ajándékok!

Istentől kaptuk őket, hogy Jézushoz
vezessenekminket,hogyaközösséggel
együttmimagunkisépüljünk.Deafon-
tosaz,akiadjaazadományt.EgyLélek-
tőlkaptuk,egyIstenlelkesítettátben-
nünket,hogyadnitudjunk.Haverseny-
zünkegymással,minthaegyKrisztus–
Krisztus-focimeccsetakarnánkjátszani.
Ez,valljukmeg,eléggroteszkülhangzik.
Inkább legyünk hálásak azért, amit
kaptunk,éséljünkveleörömmel.
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Imádkozzunk!Add,Urunk,hogyamit
kaptunk,azneváljonversengéstárgyá-
vá!HaddlegyünkhálásakaLélekért,aki
megajándékozottminket,ésneváljunk
irigyekkémásokajándékaira!Ámen.
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nemverseny,ajándék!
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