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ParalimpiásainkezekbenanapokbanmárazérmekértharcolnakRióban

LiszkaViktorGábormegáldjaaparalimpiaicsapatot
A paralimpiai játékokat szeptember 7. és 18. között rendezik meg Rio de Janeiróban, immár tizenötödik alkalommal. Tizenhat ország 4350 versenyzője, köztük 43 magyar küzd az érmekért. Rio az első latin-, illetve dél-amerikai ország, amely ennek a küzdelemsorozatnak helyet ad. A magyar paralimpiai csapat a Nemzeti Színházban esküdött fel a játékokra. Az ünnepségen megáldotta a sportolókat és beszédet mondott LiszkaViktorGábor józsefvárosi evangélikus lelkész.

A

lelkészasok hivatalosköszöntő
utánmárelsőmondatávalkiérdemelteaközönségtapsát,beszédétugyanisígykezdte:„Mindenkitszeretettelköszöntök,mégisfelétekfordulok,kedves
sportolók,hogylássukegymást,miközbenhozzátokszólok.”Tudniillikazaddigfelszólalókasportolókelétettpulpitus mögül, nekik háttal beszéltek.
Liszka Viktor Gábor ezután egy régi
olimpiai történetet mesélt el, amely
szerintegyszeregyderékszakácsazantikRómábanelhatározta,hogymegsüti
aviláglegjobbpizzáját,azonbanodaégette.Mérgébenúgyelhajította,hogy
akeményresülttésztakorongátrepülta
Földközi-tengeren, míg végül jó ívet
húzvaGörögországbanlandolt.Ameg-

lepettgörögöknéztékafurcsajelenséget,denemakontáritáliaiszakácshibájátláttákmegbenne,hanemelismeréssel adóztak teljesítménye előtt. Ez
igen, mondták, ezt megtartjuk, sőt
sportotűzünkbelőle!Ígyjöttlétreadiszkoszvetés.Alelkészarrahegyeztekia
mondandóját,hogynagyonszépívenát
érkezik meg hozzánk elismeréssé és
válikbennünkbüszkeséggéazarengetegverejték,áldozatésmunka,amelyet
aszínpadonhelyetfoglalókasportba
fektettek.„Ahazaisportélettalánlegkülönlegesebbívéttiadjátok”–jelentettekiLiszkaViktorGábor.
Azároniáldástígyvezettebe:„Bizonyáravannakközöttetekkeresztények, más vallásúak és olyanok is,

akiketnemkötnekleahitkérdései,
mégis,hitemszerintazIstenszeretete mindenképpen és mindig veletek
van,sikereitekbenéskudarcaitokban
is.Hajólsikerülapizza,hátabbólmeg
lehet kínálni mindenkit, ha pedig
odaég,újabbnagyszerűsportteljesítménytlehetbelőletámasztani.Aztkívánom,hogyérezzétekeztaszeretetet,amiveletekvan,azIstenszeretetétésamiénketis.”
Azáldáspedigígyhangzott:„Isten
sportolónépe,azÚráldjonmegéserősítsenmegtéged,szentarcaragyogjon
atearcodon,fordítsaazÚrfelédarcát, és könyörüljön rajtad, a torna
végeztével pedig adjon neked megnyugtató,elégedettbékességet.Ígylegyen,ámen.Hajrá!”
AzünnepségenfelolvastákÁderJános levélb en küldött köszöntőj ét.
Aköztársaságielnökaztírta:bártestbenkülönbözünk,különböznekalehetőségeink,dealélekszámáranincsenek
határok.„Havalamitmindensportoló
megélhet,azönmagalegyőzésénekél-

ménye.[…]Kívánoksikereket,demindenekelőttnemesversengést!”
Szabó Tünde sportért felelős államtitkárköszöntőjébenúgyfogalmazott:ezekasportolókúgydöntöttek,
hogysohanemadjákfel.„Tivagytok,
akikbebizonyították,hogyalehetetlennemlétezik.Aparalimpiáktörténetében már számtalan alkalommal
büszkéklehettünkamagyarversenyzőkre,remélem,aRióbanindulósportolókmindenálmateljesül.”Azállamtitkárhangsúlyoztaafelkészítőszakemberek,valamintacsaládtagoksegítségénekfontosságátis.
Az ünnepségen rehabilitálták az
1976-osparalimpiaijátékokonérmeiktőlpolitikaiokokbólmegfosztottmagyar
csapattagjait.OláhJózsef atlétaözvegye
átvehetteabronzérmetjelképezőoklevelet,azasztaliteniszezőTauberZoltán
pedig megkapta az utólag elismert
aranyérmét,sígynegyvenévután–hivatalosanis–Magyarországelsőparalimpiaibajnokakéntköszönthetjük.
g Evangélikus.hu/MTI

PrőhleGergelyleszaPetőﬁIrodalmiMúzeum
főigazgatójaakövetkezőötévben

K

étérvényespályázatérkezettaPetőﬁIrodalmiMúzeumfőigazgatóitisztségére.Abírálóbizottságapályázatidokumentációésaszemélyes
meghallgatásalapjánegyhangúdöntést
hozott.Abizottságjavaslatátelfogadva Balog Zoltán 2017. január 1-jétől
PrőhleGergelyt(képünkön) nevezikia
PIMélére.Amegbízatásötévreszól–
olvashatóazMTIközleményében.
PrőhleGergelyhivatalbalépéséiga
PetőﬁIrodalmiMúzeumotE.Csorba
Csilla, az intézmény megbízott főigazgatójavezeti.
AvezetőipályázatotjúliuselejénírtakiazEmberiErőforrásokMiniszté-

riuma,apozícióraaugusztus4-iglehetettjelentkezniolyanközéptávúprogrambenyújtásával,amelyjavaslatokkal
élaPIMvezetésére,fejlesztéséreéstevékenységének társadalmi elismertetésére, különös tekintettel az intézménynemzetközikapcsolatainaktovábbibővítésére.Afőigazgatóipályázatot
először2015novemberébenírtákki,mivel2016elejénlejártE.CsorbaCsilla
mandátuma. A szakember az MTInekkorábbanelmondta:nemkívánpályázniapozícióra.
Az 1965-ös születésű Prőhle Gergely egyetemi tanulmányait a jénai
FriedrichSchillerEgyetemen,illetveaz
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Egyházunk országos felügyelőjét, PrőhleGergelyt bízta meg BalogZoltán,
az emberi erőforrások minisztere a budapesti Petőﬁ Irodalmi Múzeum (PIM)
vezetésével. Prőhle eddig főleg diplomáciai területen szolgált, jelenleg pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára.

Eötvös Loránd Tudományegyetemen
végezte, magyar–német szakon bölcsészdiplomátszerzett.1989-től1990-ig
aHamburgiEgyetemösztöndíjasavolt.
1995-től1998-igaPosztgraduálisNemzetköziésDiplomáciaiTanulmányokIntézetének, majd 2006-tól 2009-ig az

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

AndrássyGyulaBudapestiNémetNyelvűEgyetemPhD-programjánakhallgatójavolt.Németül,angolulésfranciáulbeszél.1992-től1998-igaFriedrich
NaumannAlapítványigazgatóiteendőit
láttael.AzelsőOrbán-kormányidején
1998-tól2000-igaNemzetiKulturális
Örökség Minisztériumában közigazgatásiállamtitkár,majd2000-tőlMagyarországBerlinbe,2003-tólBernbe
akkreditáltnagykövetevolt.2010-tőla
másodikOrbán-kormánybanaKülügyminisztériumEUkétoldalúkapcsolatokért,sajtóértéskulturálisdiplomáciáértfelelőshelyettesállamtitkára.2014tőlaharmadikOrbán-kormánybanaz
Emberi Erőforrások Minisztériumánaknemzetköziéseurópaiuniósügyekértfelelőshelyettesállamtitkára.2006tólaMagyarországiEvangélikusEgyház
országosfelügyelője.
g Forrás:MTI;mandiner.hu

[Lelkész:]Mintaszarvaskívánkozikafolyóvízre,úgyvágyakozik
utánad lelkünk, Istenünk. Mert
szeretetedbőlmegtartaszminket
ebbenaföldiéletben,ésirgalmaddalhordozolbennünketországod
teljességefelé.Atyaijóságodatismerve,JézusKrisztusbátorításáravisszükmostelédkönyörgésünket.Hallgassmegminketkegyelmesen!
[Lektor:]MennyeiAtyánk,aki
előtt Jézus Krisztus közbenjárt
értünk,bűnösökért,könyörgünk
gyülekezetünkértésmindenkeresztyéntestvérünkért,hogyszavunkkaléséletünkkelbizonyságot
tegyünkJézusrólazemberekelőtt.
Add, hogy az igehirdetés sokak
számáraazéletforrásalegyen!JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus,aki
előttünk jársz, és követés edre
hívszbennünket,segítsmegminketdöntéseinkközött,lehetőségeinkbőségébenésörömeinkgazdagságában,hogytőledsohaelne
térjünk,hanemjóságodjeleilegyünkaszenvedőkésarászorulók számára, hogy életed fényét
tükrözzükazigaziéletutánvágyakozóvilágszámára.Szentnevedért
kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]SzentlélekIsten,akia
hitetébresztettedbennünk,hogy
JézusKrisztuskezébőlsenkinem
ragadhatki,erősítsmegminketkísértéseinkközött,tartsmegminket szenvedésünkben és halálunkban,hogyőbennereménységet,vigasztalástésbékességettaláljunk. Jéz us Krisztus ért kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]MennyeiAtyánk!Teremtettvilágodértiskönyörgünk.
AddLelkedjózanságát,hogyanekünkadottkicsinyen,ezenamulandó világon hűségesnek bizonyuljunk,hogysokat,azörökkévalótránkbízhasd.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lelkész:] Mennyei Atyánk!
Hálátadunkneked,hogyéletünk
elvanrejtvetebenned.BiztoshelyenőrzödakeresztségáltalJézus
közösségében.Add,hogyelrejtett
életünk egyszer nyilvánvalóvá
váljék,ésszínrőlszínreláthassunk
tég ed – Jéz us Krisztus, a mi
Urunk,ateFiadáltal.
[Gyülekezet:]Ámen.

Fizessen
elő
l apunkra!
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DévaiBíróMátyásmaispéldalehet

K

InterjúJakabBélával
DévaiBíróMátyásmunkásságáról szóló tudományos konferenciát tartanak szeptember 17-én az Óbudai Evangélikus Egyházközségben. A „magyar Lutherről” és a rendezvényről is kérdeztük a gyülekezet parókus lelkészét, JakabBélát(képünkön).
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ülönlegesünnepregyűltekössze
diákok,tanárok,szülőkésgyülekezetitagok,valamintaMagyarországiEvangélikusEgyházképviselőiamezőberényiII.kerületievangélikustemplomban augusztus 31-én, szerdán 17
órakor.Azötévvelezelőttegyházifenntartásba vett gimnázium ugyanis az
ideitanévtőlújfunkcióvalbővült:azáltalánosiskolakételsőosztállyal,egynémetnemzetiségiésegyangolnyelvielőkészítőképzésselindulhatottel,azintézményproﬁljánakmegfelelően.
Gáncs Péter elnök-püspök, a Déli
Egyházkerületpüspökeazevangélikus
Útmutató aznapiújszövetségiigéje,Mk
10,14alapjánmondottigehirdetésében
kiemelte,hogyezenakülönlegesnapon
nemcsakanyártólveszünkfájdalmasbúcsút, hanem nagy örömünnepet is
ülünk,hiszensokakálmaválikvalóraazzal,hogyMezőberénybenevangélikus
fenntartásúáltalánosiskolaindul.Azáltalános iskola híd lehet a gyülekezeti
fenntartású Katicabogár Evangélikus
NémetNemzetiségiÓvodaésagimnáziumközött.
Ahogy a meghívón is olvashattuk:
„Engedjétekhozzámjönniakisgyermekeket…” – hangzik Jézus parancsa a
maitanítványokhozis.Vigyáznunkkell
tehát,nehogyakadályokkáváljunkabban,hogyJézusközelébekerüljeneka
ránkbízottgyermekek–hangsúlyozta
apüspök,ésszóltadiákokhozis:Jézus
mindenitttanulógyermekésﬁatallelkétszeretnémegérinteni,hogyáldásávalárasszaelazéletüket.
Azújtanítókéstanárokbeiktatását
FejérSándor, aII.kerületigyülekezetlelkészevégezte.Azistentiszteletetlezáró
áldásutándr.RücknéMezőGyörgyi intézményvezetőnyitottamegünnepélyesenatanévet.Azünneplőgyülekezeta
templombólakollégiumudvaráravonultát,aholGáncsPétermegáldottaaz
egykoriAépületbenkialakítottújáltalánosiskolaitantermeketésazelkészült
új, többfunkciós sportpályát, amelyet
szeptemberelsőnapjaibannagyörömmelvehetnekhasználatbaatanulók.
g SEBEN GLÓRIA iskolalelkész

–Miértdöntöttekúgy,hogykonferenciátszerveznekÓbudán?
– Amikor két éve megérkeztem
Óbudára,láttamatemplomfalánaz
1989-benállítottemléktáblát.Ezállt
rajta:„DévaiBíróMátyás»magyarreformátornak«hűséggeléskegyelettel”.
Úgyéreztemazonban,hogynemcsak
atáblamérete,deakisséelőnytelenelhelyezkedésemiattisfontoslenneareformátorszemélyérenagyobbhangsúlythelyeznigyülekezetünkben.Aztánamikoregykétheteskonferencián
voltamWittenbergben,akkorláthattam,hogyDévaiBíróMátyás neveott
szerepelavártemplomólomüvegén,
valamintaMelanchthon-házbanis,így
mégjobbanszerettemvolnaitthonna-

Négyharminchárom
KonferenciaaDéliEgyházkerületben

V

anJohnCage zeneszerzőnekegy
olyanműve,amelycsupaszünetjelekbőláll.Megzeneiutasításokból:allegro,dolcissimoéstársai.Négyperc
harminchárommásodpercigtartamű,
amelybenegyetlenhangszersemszólal
meg,mégisvannakhangokacsendben.
Mozdulások,zajok,azélethangjai.Előadók és hallgatók élvezni szokták, ha
műsorrakerülCage4’33 címűdarabja.
Pontúgy,ahogyadélikerületlelkészeiélvezettelhallgattákazestiáhítatot,amelyelénkhoztaakülönlegeszeneművet. Csend, amelynek mégis
hangjavan.Teológiaitartalom,bibliai
üzenet,amelykimozdulaﬁxnekgondoltkerékvágásból,ésmeglepőmondanivalóvalszólalmeg.Lelkésziközösség–hogyaztnemondjuk,fraternitás–,amelyképeseltűrniéselhordozni egymást, sőt rádöbbenni, hogy
egészjóegyüdítőenvagybosszantóansokszínűközösségbetartozni.
Szeretettvolnaezakonferencialehetőségetkínálniaközösgondolkodásra.
Szellemi erőfeszítéseket tenni annak
érdekében,hogyareformátoriteológia
gyakran inkább jelszóként ismert,
klasszikusmondataiúgybontakozzanak
kielőttünkeredetiértelmükben,hogyrá
kelljendöbbennünk:ezekaszavakjelen időben is megszólalnak. Képesek
megtörnia„mindentjobbantudunk”,a
„semmitsemtudunk”,sőta„nemisérdekel”csendjét.Areformációszellemi
felfedezések,tartalmakhihetetlenáram-

lásátjelentetteamagaidejében.Szellemi,teológiaierőfeszítéseknélküllehetetlenvagyinkábbnemérdemesmegemlékeznünkróla.Adélikerületimunkaévkezdésagazdagünneplésérdekében kínált fejtörést, továbbgondolást,
szembesüléstnégyreformátoriteológiai
témakörben.
MitüzennekünkLuther kettőskormányzásrólszólótanítása?Hogyanviszonyulegymáshozegyházésvilág?Hol
ahatár,amikormindenképpmegkell
szólalni?
MittanácsoltvalójábanLuther,amikoraztírtaMelanchthonnak, hogy„vétkezzbátran”?Semmiképpsemjelszóez,
hanemegyfelismertigazságaktualizálásaannakérdekében,hogyvalakimegtaláljaasajátútját.Mitjelentüreskézzel,kolduskéntállniIstenelőttéletünk
közepénvagyvégén?Mitérünkmi,lelkészekatársadalomszemében,önmagunkelőtt,éshogyanéljükmeg,hogy
hiánylényekként Isten ingyenkegyelmére,kapcsolatra szorulunk?
Micsodamerészéskockázatosdolog
akeresztényszabadság,amelyazevangéliumbantárulfel,ésképesfelszabadítanimégarrais,hogylemondjunkanekünkjárószabadságról!
Akeményteológiaifalatokatszínes,
vidámvagyelmélyültműhelymunkaoldotta.Egyetlenbibliaitörténetet–atékozlóﬁúrólszólójézusipéldázatot–élt
meg nyolcvan lelkész a bibliodráma
nyelvén,önismereticsoportokban,azél-

gyobbﬁgyelmetfordítaniareformátormunkájára.
–MennyireismertmaDévaiBíró
Mátyásszemélye,munkássága?
–Rendkívülkevéssé.Márbocsánat
ahétköznapipéldáért,demégszámlát
kérniisnehézanevével,annyiranincs
aköztudatban,hogyi-velvagyipszilonnalkell-eírnianevét.Aközoktatásból
ishiányzik,ésmégahittanórániscsak
érintőlegesenbeszélünkróla,pediga
„magyarLuther”kifejezésvalóbansokatjelent.Asajátegyházunkbansem
kapigazánhangsúlyt,hiszentudjuk,
hogyéleténekmásodikfelébenareformátusoknáltaláltközösségre,ámúgy
érzem,ezaharmadikévezredbenmár
nemjelenthetproblémát.Egytáborhoz

ménypedagógiaeszköztárával,ahivatásgondozásútján–ésnemamegszokott
bibliaolvasó módszerek segítségével.
Alélektáplálásátmindezekentúlareformációklasszikusigéinekfriss,ránk
nézőmegszólalásabiztosítottaareggeli
ésestiáhítatokon,valamintazúrvacsoraközösségében.
Mintmindenmunkaévkezdőkonferencián,úgyidénisszembesültünkidőszerűtennivalókkal,ránkvárófeladatokkal,rendelkezésreállósegédeszközökkel,
programokkal,küszködtünkazéppaktuálisproblémákkibeszélésével,megvitatásával,ésnemutolsósorbanélveztük
aztasajátoskapcsolatot,amelyösszeköti
alelkészeket.Akikpedigalegtöbbettettékakonferenciaerőstartalmáértésjó
atmoszférájáért:azelőadók(GáncsPéter déli kerületi püspök, Béres Tamás
tanszékvezetőegyetemitanár,SzabóB.
András lelkész,ĽubomírBatka pozsonyi
professzor,akinekangolnyelvűelőadásátBácskaiKároly tanszékvezetőegyetemiadjunktustolmácsolta),acsoportvezetők(BenkóczyPéter lelkész,NyáryPéter mentálhigiénésszakember,pszichodráma-vezető,VizynéFodorIldikó gyógypedagóguséshitoktató,SefcsikZoltán lelkész,SzabónéMátraiMarianna délikerületipüspökhelyettes),azigehirdetők
(DeákLászló,KendehK.Péter,Lupták
György,Hajduch-SzmolaPatrik,Seben
Glória) ésazenészek(Hajduch-Szmola
Patrik, Aradi András, Aradi György,
SzabóSzilárd,KecskemétiPál).
Kezdődjönésfolytatódjonezamunkaévareformációjegyében!Tapasztaljukmeg,hogyazevangéliumvalóbanIstenerejeamiüdvösségünkre.
g SzABÓNé MÁTRAI MARIANNA

tartozunk,egyazUrunk,egyatanításunk,ésörömmel,közösenkellhordoznunkareformációkincseit.
–Mitvárakonferenciától?
– A Reformáció Emlékbizottság
felhívásáraszerveztükmegeztazalkalmat,mertDévaiBíróMátyásmunkássága valóban kevéssé ismert. éppen
ezértlesznégykülönbözőtémájúelőadás.Aszentekaluvása címűDévaiírástdr.ÁcsPál, aMagyarTudományos
AkadémiaBölcsészettudományiKutatóközpontja Irodalomtudományi
Intézeténektudományostanácsadója
mutatjabe.Dévaimagyarnyelvűkátéjáróldr.CsepregiZoltán, azEvangélikusHittudományiEgyetemtanszékvezetőtanára,egyháztörténészadelő.
Dévai és a helyesírás kapcsolatáról
dr.H.HubertGabriella, azEvangélikusOrszágosKönyvtártudományos
főmunkatársabeszélmajd,végülAwittenbergiegyetemDévaikorában címmeldr.IttzésGábor, azEmberiErőforrásokMinisztériumánaktudományos
tanácsadójatartelőadást.Úgyérzem,
ígybetekinthetünkareformációkorába, ízelítőt kaphatunk abból az időszakból,amikorDévaitalálkozhatott
Lutherrel vagyakormásnagygondolkodóival.
–MitemelnekiDévaiBíróMátyás
munkásságából, életéből, ami máig
hatássallehetránk?
–Azemlítetttemplomiemléktáblán
olvashatóegyidézetDévaiénekéből,
amelyígyhangzik:„Hitnélkülsenki
nem üdvözülhet, mint a virág nap
nélkülnemzöldülhet.”Azidézetmindenkoremberénekaztjelzi,hogyahit
nélküliéletértelmetlen,ahívőknekpedig azt, hogy üdvöz ülh etn ek, a
mennyekországábakerülhetnekIsten
megbocsátószereteteáltal.Úgyérzem,
ezmindignagyonfontosüzenet.Az
előadásokhozvisszakanyarodva:Dévai
magyarnyelvűkátéjaaﬁataljainkoktatására,akonﬁrmációravalófelkészítésrehívjafelaﬁgyelmünket,arra,miben kell megújulnunk, hogyan kell

aktualizálnunk. Ugyanakkor a magyarhelyesírásápolásának,anyelvhasználatnakishangsúlytkelladnunk,nehogyúgyjárjunk,mintabritek,Shakespeare népénekﬁataljai,akikegynemrég napvilágot látott riport szerint
csupán hat-nyolcszáz szót használnak,ennyiazaktívszókincsük.
–Dévaikátéjábanvanolyantartalom,amelynapjainkbanishasználható?
– Ő is aktualizálta Luther kátéját.
Fontos,hogyamitkülföldrőlhazahozunk,aztmindigazadottkörnyezethez,helyzethez,országhozformáljuk,
ésnecsak„egyazegyben”átvegyük.
–Mitüzennekünkmaareformáció?
–Areformációmaarrahívhatjafel
aﬁgyelmünket,hogyszükségünkvan
azalapokra,ésúgykellújatalkotni,
hogy nem szabad elszakadnunk a
gyökereinktől.Areformációiemlékévrekészülvemegintelőtérbekerüla
bibliaolvasás, amelyre sajnos egyre
kevesebbidőjutmanapság.Jólenne,
haabibliafordítókamunkájuksorán
törekednénekarra,hogyamahasznált,
élő,beszéltnyelvenfordítsanak,hogy
Istenigéjeezáltalisközelebbkerüljön
akeresőkhözésahívőkhöz.Alegújabb
fordításbanismaradtakarchaizmusok,
amelyek,lelkészkénttudom,fontosak,
desokszornemérthetőkazokszámára,akikmégcsakmostismerkednek
aSzentírással.Úgygondolom,Dévai
ebbenispéldalehet,mivelúgyújított,
aktualizált,hogyatartalomnemveszettel.
–Kiketvárnakakonferenciára?
– Az internet révén a meghívó
mindenkinekszól,deszeretettelvárjukateológiárajáróhallgatókat,atestvérg yülekezetek tagjait, protestáns
testvéreinketakerületből.Nyitottakvagyunk, és nagyon szeretnénk, ha a
konferenciautániszeretetvendégségen
abeszélgetéseksoránegyütttudnánk
elmélyíteni és továbbvinni az addig
hallottakat.
g KézDI BEÁTA

Azemlékezésideje
éselőretekintés
Lelkészkonferenciaanyugatikerületben

A

reformációkezdeteótaelteltidőszakravalóemlékezésésazelőttünkállójubileumravalóelőretekintésjegyébenteltaNyugati(Dunántúli)Egyházkerületlelkészeinekmunkaévkezdő konferenciája. A találkozót
augusztus23.és25.közötttartottáka
reformációegyikeurópaivárosáulkijelöltSopronban.Azegyüttlétmottójátaszervezőkézsaiásprófétakönyvébőlválasztották:„Amegrepedtnádszálatnemtöriössze,afüstölgőmécsest
nemoltjael…” (ézs42,3)EhhezkapcsolódottmásodikalcímkéntLuther ismerténekénekkezdősora:„Tartsmeg,
Urunk,szentigédben!”(Eé255)
Arésztvevőketszintemindenhelyszínenkörülvetteatörténelem.Isten
megtartógondoskodásátfedezhették
felabelvárosbantettsétaésagyülekezetigyűjteménymegtekintésesorán
is.Agyertyafényesnyitóáhítatrapedig
azEggenberg-házudvaránkerültsor,
abban az épületben, amely 1674 és
1676 között az egyetlen olyan hely
voltaDunántúlon,aholevangélikusistentiszteletetlehetettünnepelni.
Areggeliésestielcsendesedéseket
Blatniczkyné Hammersberg-GanczstuckhJúlia bükihelyetteslelkész,ZsugyelKornél zalaegerszegilelkész,valamint Mesterházy Balázs, a Soproni
Egyházmegye esperese tartotta. Dr.

Bándy György, a pozsonyi teológia
nyugalmazottprofesszorasegítségével
azIstenszenvedőszolgájárólszólóprófétaiígéret(ézs42,1–9)tanulmányozásábanmélyedhettekelajelenlévők.
Aprogrambaemellettbelefértegyházunkországosirodájagyülekezetiés
misszióiosztályánaktájékoztatója,a
Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő részvételével tartott kerületi
fórum,illetveSzemereiJános püspök
előadásarévénadunántúlievangélikusságötszázévesútjánakésjelenének
ismertetéseis.
Akonferenciapróbáratettealelkészekállóképességétis.Nemcsupána
szállásulszolgálókollégiumlépcsőin
valófel-lejárkáláshozvagyazelőadásokhelyszínétjelentőgyülekezetiközpont megközelítéséhez volt szükség
erőfeszítésre.MindezekentúlavállalkozókedvűekaKároly-kilátóhozindított gyalogtúrán is részt vehettek,
ahonnankellőtávlatotnyerveélvezhettékazeléjüktárulólátványt.
Atalálkozóasopronievangélikus
templomban úrvacsorai istentisztelettelzárult.
g AM
AzÉszakiEgyházkerületlelkészkonferenciájárólamagazinszeptember18-i
számábanolvashatnak.
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Nemameghátrálásembereivagyunk
Kecskeméten ismét ünnepelnek, de most nem megújult épületeknek vagy
kerületi alkalmaknak örülünk, hanem annak, hogy Isten élő kövekből építi egyházát – kezdte igehirdetését GáncsPéter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke augusztus 27-én, amikor lelkésszé avatta ZahoreczPált.
Ameghátrálásrealitásávalszámolni
kell – ﬁgyelmeztetett Gáncs Péter –,
ezért fontos, hogy mindig tudjuk,
merrevanazelőre,éshogysohane
maradjunkegyedül.Alelkészlátjaa
célt,ésszámíthat–ajelenlévőcsaládtagokon, barátokon, cserkésztársakon,gyülekezetekentúl–arraazÚr-
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„»Mertmégegyigen-igenkevésidő,és
akieljövendő,eljön,ésnemkésik.Azén
igazemberempedighitbőlfogélni,és
hameghátrál,nemgyönyörködikbennealelkem.«Deminemameghátrálásembereivagyunk,hogyelvesszünk,
hanemahitéi,hogyéletetnyerjünk.”
(zsid10,37–39)

Afrissenordináltlelkészelsőúrvacsoraosztása
Zahorecz Pál Márk kecskeméten született, és itt is élt a középiskola befejezéséig. viszonylag későn ismerkedett meg az evangélikus vallással. Kis
János lelkész igehirdetése és személyisége nagy hatással volt pályája iránti elhatározására. az Evangélikus Hittudományi Egyetemre 2010-ben jelentkezett. 2014 elején féléves ösztöndíjat nyert Finnországba. Hatodéves
gyakorlati évét maglódon töltötte Németh Mihály lelkész mentorsága alatt.
szabadidejében szeret olvasni és közösségi életet élni a barátaival. tíz éve
elkötelezett híve a cserkészetnek, ezalatt számtalan táborban vett részt.
Ez évben megszerezte az elérhető legmagasabb fokozatot, május elején
cserkésztiszt lett.

Kirchentag

ra,akiküldi,ésjönisfelé.AzEljövendővonzásábanélünk,őtartjalendületbenküldetésünket–tettehozzáa
püspök.
Aliturgiábanrésztvettdr.Csepregi
Zoltán, azEvangélikusHittudományi
Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének vezetője és Kis János kecskeméti
igazgatólelkészis.AkántoriszolgálatotKinczlerZsuzsanna, azegyházzenei
tanszék oktatója végezte. énekelt a
maglódigyülekezetMagdalakórusaSimonBarbara vezényletével,valamint
aLaczkóJános vezettekecskemétiCantusNobiliskórus,amelynekkorábban
ZahoreczPál istagjavolt.
Az úrvacsorás alkalom után dr.
Csepregizoltána121.zsoltárralköszöntötteazújlelkészt.Amentor,NémethMihály maglódilelkészszemélyeshangvételűszavaitKeresztelőJánospéldájávalzárta:„Nekinövekedniekell,nekempedigkisebbélennem!”
(Jn 3,30) Szpisák Attila tótkomlósi
lelkész biztosította ifjú szolgatársát,
hogykülönösenisszámítráagyermekekközöttiszolgálatban.LengyelAnna egyházkerületi felügyelő örömmel nyugtázta, hogy a ﬁatalokhoz
értőlelkészkezdimegamunkátTótkomlóson.GáncsPéterpüspökátadtaalelkészavatásiokleveletésamegbízólevelet.KisJános,aküldőgyülekezet lelkipásztora pedig emlékeztetteafrissenordináltlelkészt,hogy
nefeledkezzenelagyökerekről:„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el,
mennyijóttettveled!” (zsolt103,2)
Anapemlékéreacsaládajándékakéntakecskemétitemplombaújperselyek kerültek. A megújult templomudvart pedig az ordináció utáni
szeretetvendégséggelavattafelagyülekezet.
g HULEJ ENIKŐ

Küldetésésígéret
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A Soproni Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét, Pelikán
Andrást (képünkön)augusztus 28-án, vasárnap délelőtt iktatta be hivatalába MesterházyBalázs esperes. A német és magyar nyelvű istentisztelet liturgiájában TóthKároly és HolgerManke helyi lelkészek segédkeztek. A zenei
kíséretben közreműködött a Juventus fúvószenekar.
gaikatafrissenbeiktatottlelkésznek.
KöszöntőtmondottSzemereiJános, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke,GosztolaSzabolcs egyházmegyeifelügyelő,valamintBiczóBalázs,
a soproni egyházközség felügyelője.
Gratuláltakakülfölditestvérgyülekezetekképviselőiis:aﬁnnországiSeinäjokievangélikusainaküdvözletétJukka
Salo lelkészadtaát,anémetországiBad
Wimpfenközösségéneknevébenpedig
MichaelaSchmiedeknecht felügyelőszólt.
PelikánAndráskorábbiszolgálatihelye,
a Budapest-Fasori Evangélikus EgyházközséghíveinekáldáskívánásátAradiGyörgy lelkésztolmácsolta.
Azünnepségetkövetőenajelenlévőketszeretetvendégségvártaahelyi
gyülekezetiközpontban.
g ADÁMI MÁRIA

Pelikán Andrást 2006 nyarán avatta lelkésszé dr. Fabiny Tamás püspök. Ezt követően egy évig a Budai
Egyházmegyében, majd egy évig
nyáregyházán szolgált beosztott
lelkészként. 2008-ban került a budapest-fasori evangélikus gyülekezetbe, ahol nyolc évet töltött. 2016.
július 1-jétől kezdődően a soproni
egyházközség lelkésze.

ÚjiskolaSzőlősgyörökön
ASomogy-zalaiEgyházmegyeterületén a szőlősg yöröki Dél-balatoni
GárdonyiGézaEvangélikusÁltalános
Iskolalettazelsőevangélikusoktatásiintézmény.Azállamikézbőlátvett
iskolaújigazgatóval,megújulttanári
gárdávalésmegszépülttantermekkel
nyitotta meg kapuit mintegy százhúsztanulójaelőttszeptember1-jén.
AzépületudvarántartotttanévnyitóünnepségenGárdosZoltánné megbízottigazgatóköszöntötteazegybe-

gyűlteket, majd Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöketartottrövidáhítatotaJel3,8
alapján.Azevangélikusoktatásrajellemzőnyitottságemlítésemellettapüspökkiemelte:„Azegyháziiskolának
vanegyhatalmasajándéka.Az,hogy
szólhatunkarrólanyitottajtóról,amelyetIstenszeretetejelentszámunkra.”
Eztkövetőenköszöntőtmondottaz
iskolalelkészifeladatokatisellátóKőszeghynéRaczkóZsuzsanna somogy-

Egyházi napok németország fővárosában, Berlinben és a reformáció
városában, Wittenbergben. a jubileumi reformációi évre való tekintettel
a programok egy részét luther városában rendezik meg.
a kirchentag szervezői szeptember 15-ig várják azok jelentkezését, akik a
következő kategóriákban szívesen lépnének fel a 2017. évi berlin–wittenbergi kirchentagon: egyházi könnyűzene • kamarazenei koncert • gospelkoncert • fúvószenekari koncertek • jazz-, folk-, blueskoncert • kabaré • táncprogramok • színházi előadás • ifjúsági és gyermekprogramok (bábelőadás stb.)
• kiállítás vagy stand (ennek bérleti díja is van).
Bővebb információ a https://www.kirchentag.de/mitwirken/kultur/informationen.html honlapon található német vagy angol nyelven.
Jelentkezni a www.kirchentag.de internetoldalon a Mitwirken/Contribute
menüben leírtak szerint lehet egy Mein Kirchentag proﬁl létrehozásával.
Jelentkezési határidő: szeptember 15., kórusok számára és fúvószenekarok
egyéb programokon való fellépése esetén december 15.
Költségek: a fellépők részvételi díja a kirchentagon 26 euró.
a jövő évi kirchentag kiemelt fontosságú és rendkívül nagyszabású esemény lesz a 2017-es jubileumi reformációi év miatt. mindenkit bátorítunk a
részvételre. további információkat és a jelentkezéshez segítséget az országos iroda külügyi osztályának munkatársaitól lehet kérni (kulugy@lutheran.hu;
Cselovszkyné dr. Tarr Klára osztályvezető +36/20/824-9703).

HIRDETÉS

A Lepramisszió szeretettel várja munkatársait, támogatóit és az érdeklődőket szeptember 17-én, szombaton 10–14 óra között tartandó őszi műsoros délelőttjére az újpest-belsővárosi református gyülekezeti terembe (iv. ker.,
szent istván tér 24.; a 3-as metró újpesti végállomásához egészen közel, az
újpesti városháza mellett). a műsor keretében rövid közgyűlésre is sor kerül.
Ökumenikus találkozó. minden hónap harmadik vasárnapján 17.30-kor ökumenikus találkozóra; istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a
magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsának székházában (1117 Budapest, magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben Az egyház egységéért – az év egészében gondolat jegyében. a szeptember 18-i előadás témája: Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János gondolatai a megújulásról.
az előadás és a teljes liturgiájú, úrvacsorai istentisztelet szolgálattevője Brückner Ákos ciszterci szerzetes. szeretettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus közösség, a volt kÖt, a Fokoláre, valamint az international Ecumenical Fellowship magyar régiójának tagjait és barátait is.
Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend
Meghívó a budakeszi Protestáns kör rendezvényére. szeptember 15-én,
csütörtökön 19 órakor a kálvin teremben (Budakeszi, Fő u. 159.) Kemény János
és az Erdélyi Helikon címmel tart előadást Kemény Endre, az író unokája, az Erdélyi Helikon – marosvécsi kemény alapítvány elnöke. szeretettel várunk minden érdeklődőt. az előadást a nemzeti kulturális alap és a Budakeszi református Emléktemplom alapítvány támogatja, és ingyenes. adományokat a Protestáns kör működésének költségeire a helyszínen köszönettel elfogadunk.
A Protestáns Kör szervezői

LelkésziktatásSopronban

MesterházyBalázs azünneptextusa
(Lk17,11–19)alapjántartottprédikációjábankiemelte:aszabadulás,agyógyulásakkorveszikezdetét,haajézusisorrendhezigazodunk.„Jézusszabadításaaráhagyatkozásbanésabátorindulásban,azútonlevéssoránmutatkozik meg” – fogalmazott a Soproni
Egyházmegyelelkészivezetője.
„Székfoglaló”igehirdetésemottójául
PelikánAndrás szinténJézusszavaitválasztotta: „Akitehátvallástteszrólamaz
emberekelőtt,arrólmajdénisvallástteszekmennyeiAtyámelőtt…” (Mt10,32)
Majdarrólbeszélt,hogyazidézetbenszereplő küldetés és ígéret nemcsak az
egyénnek,hanemaközösségnekisszól,
osztozikbennelelkészésgyülekezet.
Az alkalomhoz kapcsolódó közgyűlésensokankifejeztékjókívánsá-

Ber lin–Wit ten berg,
2017. május 24–28.

zalaiesperes.AzelsőosztályosokműsorautánjókívánságaitfejeztekiKrámerGyörgy, aMagyarországiEvangélikus Egyház Országos Irodájának
igazgatója, valamint dr. Neszmélyi
Zsolt kormánymegbízottésKlotzPéter helyipolgármester.
Végülazigazgatóasszonybemutattaatantestülettagjait,majdmegnyitotta az induló egyházi iskola első
tanévét.
g AM

Taizéi ifjúsági találkozóra várjuk 2016. szeptember 24-én az Észak-Dunántúl régió minden keresztény ﬁatalját a pannonhalmi főapátságba. a szent
márton-év és a reformáció évének jegyében szervezett találkozón itt lesz a
franciaországi taizéi közösség vezetője, Alois testvér hat szerzetestársával
együtt. a találkozót a nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, a szombathelyi Egyházmegye, a veszprémi Főegyházmegye, a Pannonhalmi területi apátság, a Győri Egyházmegye, valamint a Dunántúli református Egyházkerület együttesen szervezi. támogatják az illetékes evangélikus, katolikus és református püspökök, és a lebonyolításában egyaránt részt vesznek
e felekezetek helyi ﬁataljai és ifjúsági felelősei. Előadások, csoportbeszélgetések és fórumbeszélgetések keretében keressük, hogy mit jelent a mai
ﬁatalok számára – akár szent márton nyomán – kereszténynek lenni. a délutáni fórumbeszélgetéseken olyan fókuszpontok mentén közelítünk a keresztyén hivatáshoz, mint zarándoklat, cigányság, menekültek, monasztikus
szerzetesség, társadalmi igazságosság. az egész napot átszövik az imádság
alkalmai, amelyekben az ige és a taizéi énekek szavaival fordulunk a teremtő istenhez. a találkozóra mintegy ezer ﬁatalt várunk. részletes program és
regisztráció: www.szentmartonev.hu/taize.
Téged is várunk! a Kisdeák Evangélikus Óvoda folyamatosan várja családias hangulatú óvodájába a keresztyén nevelés iránt érdeklődő szülők gyermekeit, akik 2016. december 31-ig betöltik a harmadik évüket. Bármilyen kérdés esetén tájékoztatást kaphatnak a 06/1/483-2168-as telefonszámon, illetve személyesen az óvodában. szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Borovitz Orsolya óvodavezető, Auerbach Emese óvodavezető-helyettes
Jézus nyomában mottóval szentföldi zarándokutat szervez keresztyén baráti társaság november 27. és december 1. között lelkészi vezetéssel, amelyre még néhány jelentkezést szeretettel fogadunk. Érdeklődni a 06/70/5087624-es telefonszámon lehet.
Taizé-ima és énekegyüttlét. a rákosszentmihály–sashalmi evangélikus gyülekezetben (1161 Budapest, Hősök tere 10–11.) minden hónap második
keddjén, legközelebb szeptember 13-án 18 órától taizé-ima és énekegyüttlét. minden alkalommal van igehirdetés is. információ: Gyertyafeny.lutheran.hu.
A koráléneklési verseny új időpontja: október 29-e, 10 óra; helyszíne:
roszík mihály Evangélikus általános iskola.
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Azéletdiadalmenete
A VASÁRNAP IGÉJE
Tizenötévvelezelőttszeptember11-én
váratlanulmegszakadtatelevíziószokásosműsora,ésegyrövidvideóban
aztmutatták,hogyavilágmásikfelén,
New Yorkban a Világkereskedelmi
Központkettőstornyánaképületeibe
csapódottegy-egyrepülőgép.Aképsorokmostiselőttemvannak,kitörölhetetl enül bel evés ődtek a tiz ené ves
agyamba.Van,akiszerintaznap,azzal
abizonyosterrortámadássalkezdődött
a21.század,éssajnosnemremélhetjük,hogyzavartalanbékéthozmajd.
Azótamegszokhattukatragikusés
bizarr videókat erőszakról, váratlan
támadásokról,menekülőtömegekről,
szétbombázottházakromjaialólelőkotortholttestekrőléscsodásmegmenekülésekről.Ahaláltésazéletetelválasztóhajszálegészenkézzelfoghatóvá
lett,ésszembesülnünkkellazzal,amit
hívőemberkéntistagadnipróbálunk.
Egy dolog tudni a lelkem mélyén,
hogyegyszermajdmeghalok,ésmásdolog,haahalálszembejön.JézuséstanítványaihatalmastömegbenhaladnakNainvárosafelé.Avároskapuhozközeledveszembejönegymásiktömeg:egytemetésimenet.Azegyikmenethalottat
visz,amásikmenetélénazéletUraközeledik.Anyitott,hordágyszerűkoporsóban(hiszennemföldbe,hanemsziklasírbatemetik)egyﬁatalemberfekszik.
Özvegy édesanyjának szeme fénye,
egyetlenﬁa.Azasszonyegyszemgyermekét, időskorának remélt támaszát
veszítetteel.Kegyetlenérzéslehet,hogy
aztkellgyászolnia,akitavilágraszült;
nemagyermektemetiazidős,élettelbe-

teltszülőt,hanemaszülőagyermeket,
akibontakozóéleténekkapujábanállt.
Jézuseztazasszonytlátjameg,és
„szánalomra indul” iránta. Ez nem
pusztasajnálkozás,hanemanyomorúságláttánmegszületőegyüttérzés.Az
angolnyelvúgymondja:compassion,
vagyisegyüttszenvedésaszenvedővel.
ÍgyhajolIstenJézusbanalegnagyobb
mélységbenlévőhöz–hozzádéshozzámis–,ésszemélyszerintmondjanekedésnekem:„Nesírj!”
Nemláttukmárvalaholeztasíró
anyát? Ugye, hogy olyan képeken,
Kálvária-szobrokon,aholamegfeszítettJézuskeresztjealattazösszetörtMáriáttámogatjaJánosapostol?Azigea
halott ﬁút „monogenész”-nek, vagyis
egyszülöttneknevezi.Ahogyanmiisaz
Atya egyszülött Fiaként emlegetjük
JézusKrisztustahitvallásban.Azegyszülöttelvesztésealegsúlyosabbcsapás.
zakariásviszontarrólprófétál,hogyez
agyászamegújuláskezdetévélehet:
„DávidházáraésJeruzsálemlakóirapedigkiárasztomakönyörületésakönyörgéslelkét.Rátekintenekarra,akitátszúrtak, és úgy gyászolják, ahogyan az
egyetlen gyermeket szokták…” (zak
12,10)EzagyászahaláltlegyőzőKrisztusfelémutat,akibelépafájdalomzárt
ajtaján,ésránkköszön:„Békesség!”
Jézus egyetlen hívó szavára – „kelj
fel!” –,minthavalamiálombólébredne,
ahalottﬁúfelül,beszélnikezdazéletfélreérthetetlen jeleként. Az anya pedig
visszakapjaaﬁátazÚrtól–immáron
másodszoris.Mekkoracsoda,havalakitmárelveszettnekhittünk,ésmégis
megkerül!Halottnakvéltük,ésmégisél!
Hadifogságbólsokárahazatérők,otthonról szökött és hazatalált gyermekek,

gyógyíthatatlannaktartottbetegekéskómából ébredők történetei is velünk
vannak.Láttamolyanvideótis,amelyen
egySzíriábanszétbombázottházromjaialólazéletmentőktizenkétóraikemény munkával élve húztak ki egy
mindösszetíznaposcsecsemőt!
Hiszem-e,hogyJézusegyetlenszóvalelőhívjaazokat,akikmáraföldporábanfekszenek?Akikrőltalánaztsem
tudja a család, hol lettek eltemetve,
melyiktömegsírba.Akiknekahamvait
szétvitteaszél.Akikemberiszemmel
nézveértelmetlenszenvedésben,őrült
világégésbenlettekahalálprédájává.Jézusszemélyszerintfogjamondaninekedisahalálodután,mintegyálomból
ébresztve:„…nekedmondom,keljfel!”
HaazÚr,akidiadaltaratottahalál
fölött,eztmondjanekem,akkorénis
újéletrefogokébredni.Ezérténekeljük:„Jézusél,síréjjele/Csakújreggeligtakarhat.”(Eé223,1)AhogyanJézus hívására kinyitottam egyszer a
szememetasötétségrőlavilágosságra,felkeltemabénultságomból,hogy
újéletetéljekvele,ugyanúgyahalálsötétjesemválaszthatelszeretetétől.
g SEBEN GLÓRIA
Imádkozzunk! Uram, Jézus, te nem
futottálahalálésagyászfájdalmaelől,
hanemvigasztalvaléptélodaaveszteségét sirató mellé. Köszönjük, hogy
mellettünkisottvagymindenszenvedésben,ésjelenléteddelértelmetadsza
legmélyebb gyötrelemnek is. Kérünk,
hadd kapaszkodjunk bele kezedbe,
amelyet békességet kínálva nyújtasz
felénkahalállegsötétebbóráiban!Add
azt a hitet, hogy szavadra új, örök
életretámadunk!Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„KrisztusJézus[…]megtörteahalálerejét,ésazevangélium
általvilágosságrahoztaazelmúlhatatlanéletet.” (2Tim1,10b)

„…azagyőzelem,amelyleg yőzteavilágot,amihitünk.”
(1Jn5,4b)

Szentháromságünnepeutána16.hétenazÚtmutató reggeliéshetiigéinekörömüzenete:életünkelvanrejtveKrisztusban!ésamikorKrisztus,amiéletünkújramegjelenik,
mi is megjelenünk dicsőségben (lásd Kol 3,3.4; 1Jn 3,2).
„SzomjúhoziklelkemazélőIstenután.”(GyLK704)„AhogyanazAtyafeltámasztjaésmegelevenítiahalottakat,úgy
aFiúismegelevenítiazokat,akiketakar.”(1Jn5,21;LK)Mert
őIsten,sőabennereménykedőkélete,szentségeésigazsága!MindeztLázárfeltámasztásávalisigazolta:„Énvagyok
afeltámadásésazélet,akihiszénbennem,hameghalis,él;
ésakiél,éshiszénbennem,aznemhalmegsoha.Hiszed-e
ezt?[…]hahiszel,meglátodazIstendicsőségét…” (Jn11,25–
26.40)Hetiigénkapálimegigazulástanrésze,mertIsten„szabadítottmegminket,ésőhívottelszenthívással,nemami
cselekedeteinkalapján,hanem[…].Ezmostnyilvánvalóvá
lettamiÜdvözítőnk” emberrélételeáltal.ŐamiszabadítóUrunk!(2Tim1,9.10a)Akegyelemállapotábanneabűnnek,hanemazigazságnakszolgáljunk,ﬁgyelmeztetPál:„Mert
abűnzsoldjaahalál,Istenkegyelmiajándékapedigazörök
életKrisztusJézusban,amiUrunkban.” (Róm6,23)Luther
pedig így tanít: „Ha tehát kegyelemből bűnbocsánatot
nyertetekésmegigazultatok,Istennektartoztokengedelmességgel,hogyakarataszerintéljetek.Mostmártehátellenállhattokabűnnek,mertKrisztusbanvagytok,éstiétekfeltámadásánakereje.”Halálosbetegségébőlvalógyógyulása
utánEzékiáskirályhálaéneketzengettazÚrnak:„Azélő,csak
azélőmagasztalhattéged[…],hogytehűségesvagy.MegszabadítottengemazÚr!” (ézs38,19.20)JoppébanPéterfeltámasztottegynőtanítványt:„…letérdelt,ésimádkozott,azután[…]eztmondta:Tábita,keljfel!Őpedigkinyitottaaszemét…” (ApCsel9,40)PáléleteahalálbanisKrisztusbanvan
elrejtve:„MertnekemazéletKrisztus,ésameghalásnyereség.” (Fil1,21;lásdGal2,20)Miis„akár éljünk,akár haljunk,
azÚréivagyunk” (Róm14,8),hahittelelfogadtukőtszemélyesMegváltónknak.AmegdicsőültKrisztuscsakdicséria
szmirnaigyülekezetet,sbátorítjaövéit:„Neféljattól,amit
elfogszszenvedni.[…]Légyhűmindhalálig,ésnekedadom
azéletkoronáját.[…]Akigyőz,annaknemártamásodik
halál.” (Jel2,10.11)Mertakikétszerszületik:testtőlésLélektől,azcsakegyszerhalmeg!AkörülmetéletlenÁbrahám
hitétszámítottabeIstennekiigazságul,sezérettünkismegíratott,„akiknekmajdbeszámítja,merthiszünkabban,aki
feltámasztottaahalottakközülJézust,amiUrunkat…” (Róm
4,24–25)„Jézusél,énisvele![…]/Ottleszek,holUramvan:
/Ezazénbizodalmam.”(Eé223,1)

Szentháromságünnepeutána17.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéitanítják:Krisztusbanegyakeresztyénanyaszentegyház(lásd1Kor12,12.27).SaKrisztusbanhívőkhirdetika
hitgyőzelmét,mert…(lásd1Jn5,5).„Ímé,milyjóésmilynagy
gyönyörűség/Azatyaﬁakköztazegyenesség…”(GyLK765)
„EgyazIsten,egyaközbenjáróisIstenésazemberekközött:
azemberKrisztusJézus,akiönmagátadtaváltságulmindenkiért.”(1Tim2,5–6;LK)EgyekvagyunkKrisztusban,sajópásztorszétszóródottnyájátújraegyesíti(lásdJn10,16).AkánaániasszonyszavánfogtaJézust,sUránaknevezte:„Úgyvan,
Uram!Dehiszenakutyákisesznekamorzsákból,amelyekgazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus:
Asszony,nagyatehited,legyenúgy,amintkívánod!” (Mt15,27–
28)Pálishirdeti:„Nincskülönbségzsidókésgörögökközött,mert
mindenkinekugyanazazUra…” (LásdJóel3,5)Azüdvözítő
hit„hallásbólvan,ahalláspedigKrisztusbeszédeáltal” (Róm
10,12.17).„Ahitpedigareméltdolgokbanvalóbizalomésanem
láthatódolgoklétérőlvalómeggyőződés.[…]Hitnélkülpedig
senkisemlehetkedvesIstenelőtt…” (zsid11,1.6)Luther tanítja:„Ahitolyasmirőlvalómeggyőződés,amitnemlátunk,sőt
aminektalánazellenkezőjétlátjuk.EzértazIstenszereteténekstiszteleténeklegmagasabbfokaisaz,hogyőtmindennekellenéreisjónak,igaznaktartjukésdicsőítjük.”Jakabhirdeti:„…hitetekpróbájaállhatatosságoteredményez.[…]Boldogemberaz,akiakísértésidejénkitart,mertmiutánkiállta
apróbát,elnyeriazéletkoronáját,amelyetazÚrmegígértaz
őtszeretőknek.” (Jak1,3.12;lásdJel2,10)Akapernaumiszázadosnemtartottamagátméltónakarra,hogyszemélyesenkérjeJézust:„…hanemcsakszólj,ésmeggyógyulaszolgám.[…]
AmikorJézuseztmeghallotta,elcsodálkozottrajta,és[…]így
szólt[…]:Mondomnektek,Izráelbensemtaláltamekkorahitet.” (Lk7,7.9)AnagytanácsbanhallgattakGamáliéltanácsára,saJézusróltanúskodóapostolokatmegverették,„azután
megparancsoltáknekik,hogyneszóljanakJézusnevében,éselbocsátottákőket.Őkpedig[…]hirdették,hogyJézusaKrisztus” (ApCsel5,40–42).Nemcsakzsidóknakszólezazintelemésbátorítás:„NézzünkfelJézusra,ahitszerzőjéreésbeteljesítőjére[…],hogylelketekbenmegfáradvaelnecsüggedjetek.”
(zsid12,2–3)AtengerenjáróJézusminden,azegyházhajójábanlévősatúlsópartraigyekvőkicsinyhitűkövetőjétbátorítja:„Bízzatok,énvagyok,neféljetek![…]Jöjj!ÉsPéter[…]
elindultJézusfelé.[…]ValóbanIstenFiavagy!” (Mt14,27.29.33)
„Ó,ahit–nagybizonyosság!/Látjaazt,mirejtvevan./Istenígér.Ígyfelelrá:/»Úgyvan,indulok,Uram!«”(Eé329,5)
g GARAI ANDRÁS

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (szeptember 11.)
Jézusmondta:Annakpedig,akielküldöttengem,azazakarata,hogyabból,amit
nekemadott,semmitseveszítsekel. Jn6,39(zsolt27,9b;Jn11,1[2]3.17–27[41–45];
2Tim1,7–10;zsolt140)Gyerekeksokszorveszítenekeldolgokat,shavisszakapják,akkorsembiztos,hogyörülnekneki.Mertnemfontosazaruha,aza
tolltartóvagybármimás.„Elveszett?Nemszámít,majdkapokmásikat.”Jézus
számáraazazegyisfontos,akiénvagyok,mégénisszámítokasokmilliárdnyiemberközött.Megváltónkmindentmegtettazért,hogyénmegmaradjak
őnála.Vajonnekünkisilyenfontos-eJézus?
Hétfő (szeptember 12.)
AzleszazénAtyámdicsősége,hogysokgyümölcsötteremtek,ésakkoratanítványaimlesztek. Jn15,8(ézs27,3;Róm6,18–23;Jer15,10–21)Büszkeagazdaa
szépenfejlődővetésre,abőterméstígérőgyümölcsösre.DelátomazIsteniránti
hálátis.Agazdatudhatjaigazán,hogynemcsakazőtudásán,szorgalmánmúlikadolog.Egyszékelynépmesemondjaaszőlősgazdáról:„égrenézett,úgy
vigyázáaszőlőt…”Nemcsakaföld,deaszívismeghozhatjaamagagyümölcseit.Pálapostolegyegészkosárravalóilyengyümölcsötemlít(Gal5).Ahhoz,
hogyaLélekgyümölcseitmegteremjük,nekünkisazégrekellnéznünk,ésúgy
kellélnünk,hogyazzalIstendicsőségétszolgáljuk.
Kedd (szeptember 13.)
Odament[Jézushoz]egyleprás,akikönyörögveéstérdreborulvaígyszólthozzá:Haakarod,megtisztíthatsz.Jézusmegszánta,kezétkinyújtvamegérintette,
ésígyszólthozzá:Akarom,tisztuljmeg! Mk1,40–41(zsolt3,3–4;ézs38,9–20;
Jer16,1–13)Micsodahitvoltebbenamondatban:„Haakarod,megtisztíthatsz.”
Alepragyógyíthatatlanvolt,borzasztószenvedéssel,azemberekáltalimegvetéssel,kiközösítésseljárt.AbetegmégisodamentJézushoz.Jóltudta,hogycsakisősegíthetrajta. BaloghMiklósnakazAkarom,tisztuljmeg! címűversébenez
áll:„Igen,Őrégakarjatisztulásod./Akardteis,mostmárcsakrajtadáll!”Ismerdfeltisztátalanságodat,tudd,Jézusmegtisztíthat!Őakarja.Teisakarod?
Szerda (szeptember 14.)
AkirályokKirályaésuraknakUra,[akié]egyedülahalhatatlanság,akimegközelíthetetlenvilágosságbanlakik,akitazemberekközülsenkisemlátott,ésnem
isláthat:övéatiszteletésazörökkévalóhatalom. 1Tim6,15–16(Jer10,10a;ApCsel9,36–42;Jer18,1–12)Azembermárannyimindentimádottistenként,annyi
mindenkittiszteltúrként.IlyenféletörekvésünketteszihelyrePálapostol.Ha„elszállnamagától”egykirályvagyuralkodó,azapostolkijelenti:azIstenakirályoknakisKirálya,azuraknakisUra.Hatalálnamagánakmásistent,istenpótlékot,akkorismegmutatja,hogyőazistenekIstene.Nekedisrákelljönnöd,hogy
őállmindenekfelett:ateremtettvilágfelett,azidőfelett,sőtazéletedfelettis.
Csütörtök (szeptember 15.)
[Istenünk]irgalmábólüdvözítettminket,hogyazőkegyelmébőlmegigazulvareménységünkszerintrészeseilegyünkazörökéletnek. Tit3,6–7(Jer32,40;Fil1,19–
26;Jer19,1–13)„MertúgyszeretteIstenavilágot,hogyegyszülöttFiátadta,hogy
akihiszőbenne,elnevesszen,hanemörökéletelegyen.” (Jn3,16)EbbenazigébenJézusgyönyörűenösszefoglalja,hogymiisazőküldetése.Pálapostolisezt
fogalmazzameg,deajézusigondolatotkiegészítiaz„irgalom”,a„kegyelem”szavakkal.Számára,akiüldözteazegyházat,istenikegyelem,hogylehetőségetkap
azegyházUrától,denemcsakarra,hogyszolgáljonneki,hanemarrais,hogy
örökéletelegyen.Ezazirgalom,kegyelemnekünkismegadatott.
Péntek (szeptember 16.)
Őafejeatestnek,azegyháznak;őakezdet,azelsőszülöttahalottakközül. Kol
1,18(zak8,8b;Jel2,8–11;Jer20,7–18)Hányszorelgondoltukazthittanórán,amikorPálazegyházbanélőembereketésazembereknekadatottkegyelmiajándékokatatestkülönbözőtagjaihozhasonlítja(lásd1Kor12):egytest,deatestrészekneknemugyanazafeladatuk.Vannaktestrészek,amelyeknélkülmégműködikatest,példáulkéz,láb,szemnélkül.Ámazatestfogyatékos.Vannaknélkülözhetetlentestrészek,ilyenafejis.Amifeladatunk,hogyKrisztushoz,akivelkezdődöttazegyház,akiafej,növekedjünkfelszeretetbenmindenestül(Ef
4,15).Találjukmeghelyünket,hogynefogyatékostestlegyenazegyház.
Szombat (szeptember 17.)
Areménységpedignemszégyenítmeg,mertszívünkbeáradtazIstenszeretetea
nekünkadottSzentlélekáltal. Róm5,5(zsolt115,11;Róm4,18–25;Jer21,1–14)Mikorszégyenülmegareménykedőember?Haareménységenemválikvalóra.
Pálapostoltudja,hogyazőreménységevalóraválik.Azazígéret,amelyetJézustólkaptunk,egyeseketmegmosolyogtat,másokcsaklegyintenekrá.Nekünk
reménységünkéshitünkazörökélet.Akételkedőemberaztmondja:„Szép,szép,
deonnanmégnemjöttvisszasenki.”Dehogynem!Ezahúsvétiörömhír!Szemtanúkmondjákel,írjáklenekünk.Az,hogyezkétezerévetörtént,nemváltoztatavalódiságán.AzIstenSzentlelkenekedisadjamegeztareménységet!
g SIKTER JÁNOS
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