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[Lelkész:]Mintaszarvaskívánko-
zikafolyóvízre,úgyvágyakozik
utánad lelkünk, Istenünk.Mert
szeretetedbőlmegtartaszminket
ebbenaföldiéletben,ésirgalmad-
dalhordozolbennünketországod
teljességefelé.Atyaijóságodatis-
merve,JézusKrisztusbátorításá-
ravisszükmostelédkönyörgésün-
ket.Hallgassmegminketkegyel-
mesen!
[Lektor:]MennyeiAtyánk,aki

előtt Jézus Krisztus közbenjárt
értünk,bűnösökért,könyörgünk
gyülekezetünkértésmindenke-
resztyéntestvérünkért,hogysza-
vunkkaléséletünkkelbizonyságot
tegyünkJézusrólazemberekelőtt.
Add,hogy az igehirdetés sokak
számáraazéletforrásalegyen!Jé-
zusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus,aki

előttünk jársz, és követésedre
hívszbennünket,segítsmegmin-
ketdöntéseinkközött,lehetősége-
inkbőségébenésörömeinkgaz-
dagságában,hogytőledsohaelne
térjünk,hanemjóságodjelei le-
gyünkaszenvedőkésarászoru-
lók számára,hogyéleted fényét
tükrözzükazigaziéletutánvágya-
kozóvilágszámára.Szentnevedért
kérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]SzentlélekIsten,akia

hitetébresztettedbennünk,hogy
JézusKrisztuskezébőlsenkinem
ragadhatki,erősítsmegminketkí-
sértéseinkközött,tartsmegmin-
ket szenvedésünkben és halá-
lunkban,hogyőbennereménysé-
get,vigasztalástésbékességetta-
láljunk. Jézus Krisztusért ké-
rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]MennyeiAtyánk!Te-

remtettvilágodértiskönyörgünk.
AddLelkedjózanságát,hogyane-
künkadottkicsinyen,ezenamu-
landó világonhűségesnek bizo-
nyuljunk,hogysokat,azörökké-
valótránkbízhasd.JézusKrisztu-
sértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lelkész:] Mennyei Atyánk!

Hálátadunkneked,hogyéletünk
elvanrejtvetebenned.Biztoshe-
lyenőrzödakeresztségáltalJézus
közösségében.Add,hogyelrejtett
életünk egyszer nyilvánvalóvá
váljék,ésszínrőlszínreláthassunk
téged – Jézus Krisztus, a mi
Urunk,ateFiadáltal.
[Gyülekezet:]Ámen.
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Újbólszoríthatunkamagyaroknak
ParalimpiásainkezekbenanapokbanmárazérmekértharcolnakRióban

Alelkészasok hivatalosköszöntő
utánmárelsőmondatávalkiérde-

melteaközönségtapsát,beszédétugyan-
isígykezdte:„Mindenkitszeretettelkö-
szöntök,mégisfelétekfordulok,kedves
sportolók,hogylássukegymást,miköz-
benhozzátokszólok.”Tudniillikazad-
digfelszólalókasportolókelétettpul-
pitus mögül, nekik háttal beszéltek.
Liszka Viktor Gábor ezután egy régi
olimpiai történetet mesélt el, amely
szerintegyszeregyderékszakácsazan-
tikRómábanelhatározta,hogymegsüti
aviláglegjobbpizzáját,azonbanoda-
égette.Mérgébenúgyelhajította,hogy
akeményresülttésztakorongátrepülta
Földközi-tengeren, míg végül jó ívet
húzvaGörögországbanlandolt.Ameg-

lepettgörögöknéztékafurcsajelensé-
get,denemakontáritáliaiszakácshi-
bájátláttákmegbenne,hanemelisme-
réssel adóztak teljesítménye előtt. Ez
igen, mondták, ezt megtartjuk, sőt
sportotűzünkbelőle!Ígyjöttlétreadisz-
koszvetés.Alelkészarrahegyeztekia
mondandóját,hogynagyonszépívenát
érkezik meg hozzánk elismeréssé és
válikbennünkbüszkeséggéazarenge-
tegverejték,áldozatésmunka,amelyet
aszínpadonhelyetfoglalókasportba
fektettek.„Ahazaisportélettalánleg-
különlegesebbívéttiadjátok”–jelentet-
tekiLiszkaViktorGábor.
Azároniáldástígyvezettebe:„Bi-

zonyáravannakközöttetekkereszté-
nyek, más vallásúak és olyanok is,

akiketnemkötnekleahitkérdései,
mégis,hitemszerintazIstenszerete-
temindenképpenésmindigveletek
van,sikereitekbenéskudarcaitokban
is.Hajólsikerülapizza,hátabbólmeg
lehet kínálni mindenkit, ha pedig
odaég,újabbnagyszerűsportteljesít-
ménytlehetbelőletámasztani.Aztkí-
vánom,hogyérezzétekeztaszerete-
tet,amiveletekvan,azIstenszerete-
tétésamiénketis.”
Azáldáspedigígyhangzott:„Isten

sportolónépe,azÚráldjonmegéserő-
sítsenmegtéged,szentarcaragyogjon
atearcodon,fordítsaazÚrfelédar-
cát, és könyörüljön rajtad, a torna
végeztével pedig adjon nekedmeg-
nyugtató,elégedettbékességet.Ígyle-
gyen,ámen.Hajrá!”
AzünnepségenfelolvastákÁderJá-

nos levélben küldött köszöntőjét.
Aköztársaságielnökaztírta:bártest-
benkülönbözünk,különböznekalehe-
tőségeink,dealélekszámáranincsenek
határok.„Havalamitmindensportoló
megélhet,azönmagalegyőzésénekél-

ménye.[…]Kívánoksikereket,demin-
denekelőttnemesversengést!”
Szabó Tünde sportért felelős ál-

lamtitkárköszöntőjébenúgyfogalma-
zott:ezekasportolókúgydöntöttek,
hogysohanemadjákfel.„Tivagytok,
akikbebizonyították,hogyalehetet-
lennemlétezik.Aparalimpiáktörté-
netébenmár számtalan alkalommal
büszkéklehettünkamagyarverseny-
zőkre,remélem,aRióbanindulóspor-
tolókmindenálmateljesül.”Azállam-
titkárhangsúlyoztaafelkészítőszak-
emberek,valamintacsaládtagoksegít-
ségénekfontosságátis.
Az ünnepségen rehabilitálták az

1976-osparalimpiaijátékokonérmeik-
tőlpolitikaiokokbólmegfosztottmagyar
csapattagjait.OláhJózsef atlétaözvegye
átvehetteabronzérmetjelképezőokle-
velet,azasztaliteniszezőTauberZoltán
pedig megkapta az utólag elismert
aranyérmét,sígynegyvenévután–hi-
vatalosanis–Magyarországelsőpara-
limpiaibajnokakéntköszönthetjük.
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LiszkaViktorGábormegáldjaaparalimpiaicsapatot

KétérvényespályázatérkezettaPe-
tőfiIrodalmiMúzeumfőigazga-

tóitisztségére.Abírálóbizottságapá-
lyázatidokumentációésaszemélyes
meghallgatásalapjánegyhangúdöntést
hozott.Abizottságjavaslatátelfogad-
va Balog Zoltán 2017. január 1-jétől
PrőhleGergelyt(képünkön) nevezikia
PIMélére.Amegbízatásötévreszól–
olvashatóazMTIközleményében.
PrőhleGergelyhivatalbalépéséiga

PetőfiIrodalmiMúzeumotE.Csorba
Csilla, az intézmény megbízott fő-
igazgatójavezeti.
Avezetőipályázatotjúliuselejénír-

takiazEmberiErőforrásokMiniszté-

riuma,apozícióraaugusztus4-iglehe-
tettjelentkezniolyanközéptávúprog-
rambenyújtásával,amelyjavaslatokkal
élaPIMvezetésére,fejlesztéséreéste-
vékenységének társadalmi elismerte-
tésére, különös tekintettel az intéz-
ménynemzetközikapcsolatainaktováb-
bibővítésére.Afőigazgatóipályázatot
először2015novemberébenírtákki,mi-
vel2016elejénlejártE.CsorbaCsilla
mandátuma. A szakember az MTI-
nekkorábbanelmondta:nemkívánpá-
lyázniapozícióra.
Az 1965-ös születésű Prőhle Ger-

gely egyetemi tanulmányait a jénai
FriedrichSchillerEgyetemen,illetveaz

Eötvös LorándTudományegyetemen
végezte, magyar–német szakon böl-
csészdiplomátszerzett.1989-től1990-ig
aHamburgiEgyetemösztöndíjasavolt.
1995-től1998-igaPosztgraduálisNem-
zetköziésDiplomáciaiTanulmányokIn-
tézetének, majd 2006-tól 2009-ig az

AndrássyGyulaBudapestiNémetNyel-
vűEgyetemPhD-programjánakhallga-
tójavolt.Németül,angolulésfranciá-
ulbeszél.1992-től1998-igaFriedrich
NaumannAlapítványigazgatóiteendőit
láttael.AzelsőOrbán-kormányidején
1998-tól2000-igaNemzetiKulturális
Örökség Minisztériumában közigaz-
gatásiállamtitkár,majd2000-tőlMa-
gyarországBerlinbe,2003-tólBernbe
akkreditáltnagykövetevolt.2010-tőla
másodikOrbán-kormánybanaKülügy-
minisztériumEUkétoldalúkapcsolato-
kért,sajtóértéskulturálisdiplomáciá-
értfelelőshelyettesállamtitkára.2014-
tőlaharmadikOrbán-kormánybanaz
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
naknemzetköziéseurópaiuniósügye-
kértfelelőshelyettesállamtitkára.2006-
tólaMagyarországiEvangélikusEgyház
országosfelügyelője.
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PrőhleGergelyleszaPetőfiIrodalmiMúzeum
főigazgatójaakövetkezőötévben
Egyházunk országos felügyelőjét, PrőhleGergelyt bíz ta meg BalogZoltán,
az em be ri erő for rá sok mi nisz te re a bu da pes ti Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um (PIM)
ve ze té sé vel. Prőh le ed dig fő leg dip lo má ci ai te rü le ten szol gált, je len leg pe -
dig az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u má nak nem zet kö zi és eu ró pai uni -
ós ügye kért fe le lős he lyet tes ál lam tit ká ra.

A pa ra lim pi ai já té ko kat szep tem ber 7. és 18. kö zött ren de zik meg Rio de Ja -
nei ró ban, im már ti zen ötö dik al ka lom mal. Ti zen hat or szág 4350 ver seny ző -
je, köz tük 43 ma gyar küzd az ér me kért. Rio az el ső la tin-, il let ve dél-ame -
ri kai or szág, amely en nek a küz de lem so ro zat nak he lyet ad. A ma gyar pa ra -
lim pi ai csa pat a Nem ze ti Szín ház ban es kü dött fel a já té kok ra. Az ün nep sé -
gen meg ál dot ta a spor to ló kat és be szé det mon dott LiszkaViktorGábor jó -
zsef vá ro si evan gé li kus lel kész. 
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–Miértdöntöttekúgy,hogykonferen-
ciátszerveznekÓbudán?
– Amikor két éve megérkeztem

Óbudára,láttamatemplomfalánaz
1989-benállítottemléktáblát.Ezállt
rajta:„DévaiBíróMátyás»magyarre-
formátornak«hűséggeléskegyelettel”.
Úgyéreztemazonban,hogynemcsak
atáblamérete,deakisséelőnytelenel-
helyezkedésemiattisfontoslenneare-
formátorszemélyérenagyobbhang-
súlythelyeznigyülekezetünkben.Az-
tánamikoregykétheteskonferencián
voltamWittenbergben,akkorláthat-
tam,hogyDévaiBíróMátyás neveott
szerepelavártemplomólomüvegén,
valamintaMelanchthon-házbanis,így
mégjobbanszerettemvolnaitthonna-

gyobbfigyelmetfordítaniareformá-
tormunkájára.
–Mennyire ismertmaDévaiBíró

Mátyásszemélye,munkássága?
–Rendkívülkevéssé.Márbocsánat

ahétköznapipéldáért,demégszámlát
kérniisnehézanevével,annyiranincs
aköztudatban,hogyi-velvagyipszilon-
nalkell-eírnianevét.Aközoktatásból
ishiányzik,ésmégahittanórániscsak
érintőlegesenbeszélünkróla,pediga
„magyarLuther”kifejezésvalóbanso-
katjelent.Asajátegyházunkbansem
kapigazánhangsúlyt,hiszentudjuk,
hogyéleténekmásodikfelébenarefor-
mátusoknáltaláltközösségre,ámúgy
érzem,ezaharmadikévezredbenmár
nemjelenthetproblémát.Egytáborhoz

tartozunk,egyazUrunk,egyatanítá-
sunk,ésörömmel,közösenkellhordoz-
nunkareformációkincseit.
–Mitvárakonferenciától?
– A Reformáció Emlékbizottság

felhívásáraszerveztükmegeztazalkal-
mat,mertDévaiBíróMátyásmunkás-
sága valóbankevéssé ismert.éppen
ezértlesznégykülönbözőtémájúelő-
adás.Aszentekaluvása címűDévai-
írástdr.ÁcsPál, aMagyarTudományos
AkadémiaBölcsészettudományiKu-
tatóközpontja Irodalomtudományi
Intézeténektudományostanácsadója
mutatjabe.Dévaimagyarnyelvűká-
téjáróldr.CsepregiZoltán, azEvangé-
likusHittudományiEgyetemtanszék-
vezetőtanára,egyháztörténészadelő.
Dévai és a helyesírás kapcsolatáról
dr.H.HubertGabriella, azEvangéli-
kusOrszágosKönyvtártudományos
főmunkatársabeszélmajd,végülAwit-
tenbergiegyetemDévaikorában cím-
meldr.IttzésGábor, azEmberiErőfor-
rásokMinisztériumánaktudományos
tanácsadójatartelőadást.Úgyérzem,
ígybetekinthetünkareformációkorá-
ba, ízelítőtkaphatunkabbólaz idő-
szakból,amikorDévaitalálkozhatott
Lutherrel vagyakormásnagygondol-
kodóival.
–MitemelnekiDévaiBíróMátyás

munkásságából, életéből, ami máig
hatássallehetránk?
–Azemlítetttemplomiemléktáblán

olvashatóegyidézetDévaiénekéből,
amelyígyhangzik:„Hitnélkülsenki
nem üdvözülhet, mint a virág nap
nélkülnemzöldülhet.”Azidézetmin-
denkoremberénekaztjelzi,hogyahit
nélküliéletértelmetlen,ahívőknekpe-
dig azt, hogy üdvözülhetnek, a
mennyekországábakerülhetnekIsten
megbocsátószereteteáltal.Úgyérzem,
ezmindignagyonfontosüzenet.Az
előadásokhozvisszakanyarodva:Dévai
magyarnyelvűkátéjaafiataljainkok-
tatására,akonfirmációravalófelkészí-
tésrehívjafelafigyelmünket,arra,mi-
ben kell megújulnunk, hogyan kell

aktualizálnunk. Ugyanakkor a ma-
gyarhelyesírásápolásának,anyelvhasz-
nálatnakishangsúlytkelladnunk,ne-
hogyúgyjárjunk,mintabritek,Shakes-
peare népénekfiataljai,akikegynem-
rég napvilágot látott riport szerint
csupán hat-nyolcszáz szót használ-
nak,ennyiazaktívszókincsük.
–Dévaikátéjábanvanolyantar-

talom,amelynapjainkbanishasznál-
ható?
–Ő is aktualizáltaLutherkátéját.

Fontos,hogyamitkülföldrőlhazaho-
zunk,aztmindigazadottkörnyezet-
hez,helyzethez,országhozformáljuk,
ésnecsak„egyazegyben”átvegyük.
–Mitüzennekünkmaareformáció?
–Areformációmaarrahívhatjafel

afigyelmünket,hogyszükségünkvan
azalapokra,ésúgykellújatalkotni,
hogy nem szabad elszakadnunk a
gyökereinktől.Areformációiemlék-
évrekészülvemegintelőtérbekerüla
bibliaolvasás, amelyre sajnos egyre
kevesebbidőjutmanapság.Jólenne,
haabibliafordítókamunkájuksorán
törekednénekarra,hogyamahasznált,
élő,beszéltnyelvenfordítsanak,hogy
Istenigéjeezáltalisközelebbkerüljön
akeresőkhözésahívőkhöz.Alegújabb
fordításbanismaradtakarchaizmusok,
amelyek,lelkészkénttudom,fontosak,
desokszornemérthetőkazokszámá-
ra,akikmégcsakmostismerkednek
aSzentírással.Úgygondolom,Dévai
ebbenispéldalehet,mivelúgyújított,
aktualizált,hogyatartalomnemve-
szettel.
–Kiketvárnakakonferenciára?
– Az internet révén a meghívó

mindenkinekszól,deszeretettelvár-
jukateológiárajáróhallgatókat,atest-
vérgyülekezetek tagjait, protestáns
testvéreinketakerületből.Nyitottakva-
gyunk, és nagyon szeretnénk, ha a
konferenciautániszeretetvendégségen
abeszélgetéseksoránegyütttudnánk
elmélyíteni és továbbvinni az addig
hallottakat.
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Areformációkezdeteótaelteltidő-
szakravalóemlékezésésazelőt-

tünkállójubileumravalóelőretekin-
tésjegyébenteltaNyugati(Dunántú-
li)Egyházkerületlelkészeinekmunka-
évkezdő konferenciája.A találkozót
augusztus23.és25.közötttartottáka
reformációegyikeurópaivárosáulki-
jelöltSopronban.Azegyüttlétmottó-
játaszervezőkézsaiásprófétaköny-
vébőlválasztották:„Amegrepedtnád-
szálatnemtöriössze,afüstölgőmécsest
nemoltjael…” (ézs42,3)Ehhezkap-
csolódottmásodikalcímkéntLuther is-
merténekénekkezdősora:„Tartsmeg,
Urunk,szentigédben!”(Eé255)
Arésztvevőketszintemindenhely-

színenkörülvetteatörténelem.Isten
megtartógondoskodásátfedezhették
felabelvárosbantettsétaésagyüle-
kezetigyűjteménymegtekintésesorán
is.Agyertyafényesnyitóáhítatrapedig
azEggenberg-házudvaránkerültsor,
abban az épületben, amely 1674 és
1676 között az egyetlen olyan hely
voltaDunántúlon,aholevangélikusis-
tentiszteletetlehetettünnepelni.
Areggeliésestielcsendesedéseket

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczs-
tuckhJúlia bükihelyetteslelkész,Zsu-
gyelKornél zalaegerszegilelkész,vala-
mintMesterházy Balázs, a Soproni
Egyházmegye esperese tartotta.Dr.

Bándy György, a pozsonyi teológia
nyugalmazottprofesszorasegítségével
azIstenszenvedőszolgájárólszólópró-
fétaiígéret(ézs42,1–9)tanulmányo-
zásábanmélyedhettekelajelenlévők.
Aprogrambaemellettbelefértegy-

házunkországosirodájagyülekezetiés
misszióiosztályánaktájékoztatója,a
Mészáros Tamás egyházkerületi fel-
ügyelő részvételével tartott kerületi
fórum,illetveSzemereiJános püspök
előadásarévénadunántúlievangéli-
kusságötszázévesútjánakésjelenének
ismertetéseis.
Akonferenciapróbáratettealelké-

szekállóképességétis.Nemcsupána
szállásulszolgálókollégiumlépcsőin
valófel-lejárkáláshozvagyazelőadá-
sokhelyszínétjelentőgyülekezetiköz-
pontmegközelítéséhez volt szükség
erőfeszítésre.Mindezekentúlavállal-
kozókedvűekaKároly-kilátóhozin-
dított gyalogtúrán is részt vehettek,
ahonnankellőtávlatotnyerveélvezhet-
tékazeléjüktárulólátványt.
Atalálkozóasopronievangélikus

templomban úrvacsorai istentiszte-
lettelzárult.
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AzÉszakiEgyházkerületlelkészkonfe-
renciájárólamagazinszeptember18-i
számábanolvashatnak.

VanJohnCage zeneszerzőnekegy
olyanműve,amelycsupaszünet-

jelekbőláll.Megzeneiutasításokból:al-
legro,dolcissimoés társai.Négyperc
harminchárommásodpercigtartamű,
amelybenegyetlenhangszersemszólal
meg,mégisvannakhangokacsendben.
Mozdulások,zajok,azélethangjai.Elő-
adókéshallgatókélvezni szokták,ha
műsorrakerülCage4’33 címűdarabja.
Pontúgy,ahogyadélikerületlelké-

szeiélvezettelhallgattákazestiáhíta-
tot,amelyelénkhoztaakülönlegesze-
neművet. Csend, amelynek mégis
hangjavan.Teológiaitartalom,bibliai
üzenet,amelykimozdulafixnekgon-
doltkerékvágásból,ésmeglepőmon-
danivalóvalszólalmeg.Lelkésziközös-
ség–hogyaztnemondjuk,fraterni-
tás–,amelyképeseltűrniéselhordoz-
ni egymást, sőt rádöbbenni, hogy
egészjóegyüdítőenvagybosszantó-
ansokszínűközösségbetartozni.
Szeretettvolnaezakonferencialehe-

tőségetkínálniaközösgondolkodásra.
Szellemi erőfeszítéseket tenni annak
érdekében,hogyareformátoriteológia
gyakran inkább jelszóként ismert,
klasszikusmondataiúgybontakozzanak
kielőttünkeredetiértelmükben,hogyrá
kelljendöbbennünk:ezekaszavakje-
len időben ismegszólalnak.Képesek
megtörnia„mindentjobbantudunk”,a
„semmitsemtudunk”,sőta„nemisér-
dekel”csendjét.Areformációszellemi
felfedezések,tartalmakhihetetlenáram-

lásátjelentetteamagaidejében.Szelle-
mi,teológiaierőfeszítéseknélküllehe-
tetlenvagyinkábbnemérdemesmeg-
emlékeznünkróla.Adélikerületimun-
kaévkezdésagazdagünneplésérdeké-
ben kínált fejtörést, továbbgondolást,
szembesüléstnégyreformátoriteológiai
témakörben.
MitüzennekünkLuther kettőskor-

mányzásrólszólótanítása?Hogyanvi-
szonyulegymáshozegyházésvilág?Hol
ahatár,amikormindenképpmegkell
szólalni?
MittanácsoltvalójábanLuther,ami-

koraztírtaMelanchthonnak,hogy„vét-
kezzbátran”?Semmiképpsemjelszóez,
hanemegyfelismertigazságaktualizá-
lásaannakérdekében,hogyvalakimeg-
találjaasajátútját.Mitjelentüreskéz-
zel,kolduskéntállniIstenelőttéletünk
közepénvagyvégén?Mitérünkmi,lel-
készekatársadalomszemében,önma-
gunkelőtt,éshogyanéljükmeg,hogy
hiánylényekként Isten ingyenkegyel-
mére,kapcsolatra szorulunk?
Micsodamerészéskockázatosdolog

akeresztényszabadság,amelyazevan-
géliumbantárulfel,ésképesfelszabadí-
tanimégarrais,hogylemondjunkane-
künkjárószabadságról!
Akeményteológiaifalatokatszínes,

vidámvagyelmélyültműhelymunkaol-
dotta.Egyetlenbibliaitörténetet–até-
kozlófiúrólszólójézusipéldázatot–élt
meg nyolcvan lelkész a bibliodráma
nyelvén,önismereticsoportokban,azél-

ménypedagógiaeszköztárával,ahivatás-
gondozásútján–ésnemamegszokott
bibliaolvasó módszerek segítségével.
Alélektáplálásátmindezekentúlare-
formációklasszikusigéinekfriss,ránk
nézőmegszólalásabiztosítottaareggeli
ésestiáhítatokon,valamintazúrvacso-
raközösségében.
Mintmindenmunkaévkezdőkonfe-

rencián,úgyidénisszembesültünkidő-
szerűtennivalókkal,ránkvárófeladatok-
kal,rendelkezésreállósegédeszközökkel,
programokkal,küszködtünkazéppak-
tuálisproblémákkibeszélésével,megvi-
tatásával,ésnemutolsósorbanélveztük
aztasajátoskapcsolatot,amelyösszeköti
alelkészeket.Akikpedigalegtöbbettet-
tékakonferenciaerőstartalmáértésjó
atmoszférájáért:azelőadók(GáncsPé-
ter déli kerületi püspök,Béres Tamás
tanszékvezetőegyetemitanár,SzabóB.
András lelkész,ĽubomírBatkapozsonyi
professzor,akinekangolnyelvűelőadá-
sátBácskaiKároly tanszékvezetőegye-
temiadjunktustolmácsolta),acsoport-
vezetők(BenkóczyPéter lelkész,NyáryPé-
termentálhigiénésszakember,pszicho-
dráma-vezető,VizynéFodorIldikógyógy-
pedagóguséshitoktató,SefcsikZoltán lel-
kész,SzabónéMátraiMariannadélike-
rületipüspökhelyettes),azigehirdetők
(DeákLászló,KendehK.Péter,Lupták
György,Hajduch-SzmolaPatrik,Seben
Glória) ésazenészek(Hajduch-Szmola
Patrik, Aradi András, Aradi György,
SzabóSzilárd,KecskemétiPál).
Kezdődjönésfolytatódjonezamun-

kaévareformációjegyében!Tapasztal-
jukmeg,hogyazevangéliumvalóbanIs-
tenerejeamiüdvösségünkre.

g SzABÓNéMÁTRAI MARIANNA

DévaiBíróMátyásmaispéldalehet
InterjúJakabBélával
DévaiBíróMátyásmun kás sá gá ról szó ló tu do má nyos kon fe ren ci át tar ta -
nak szep tem ber 17-én az Óbu dai Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. A „ma -
gyar Lu ther ről” és a ren dez vény ről is kér dez tük a gyü le ke zet pa ró kus lel -
ké szét, JakabBélát(képünkön).

Négyharminchárom
KonferenciaaDéliEgyházkerületben

Azemlékezésideje
éselőretekintés
Lelkészkonferenciaanyugatikerületben
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Valóraváltálom
Különlegesünnepregyűltekössze

diákok,tanárok,szülőkésgyüle-
kezetitagok,valamintaMagyarorszá-
giEvangélikusEgyházképviselőiame-
zőberényiII.kerületievangélikustemp-
lomban augusztus 31-én, szerdán 17
órakor.Azötévvelezelőttegyházifenn-
tartásba vett gimnázium ugyanis az
ideitanévtőlújfunkcióvalbővült:azál-
talánosiskolakételsőosztállyal,egyné-
metnemzetiségiésegyangolnyelvielő-
készítőképzésselindulhatottel,azintéz-
ményprofiljánakmegfelelően.
Gáncs Péter elnök-püspök, a Déli

Egyházkerületpüspökeazevangélikus
Útmutató aznapiújszövetségiigéje,Mk
10,14alapjánmondottigehirdetésében
kiemelte,hogyezenakülönlegesnapon
nemcsakanyártólveszünkfájdalmasbú-
csút, hanem nagy örömünnepet is
ülünk,hiszensokakálmaválikvalóraaz-
zal,hogyMezőberénybenevangélikus
fenntartásúáltalánosiskolaindul.Azál-
talános iskola híd lehet a gyülekezeti
fenntartású Katicabogár Evangélikus
NémetNemzetiségiÓvodaésagimná-
ziumközött.
Ahogy ameghívón is olvashattuk:

„Engedjétekhozzámjönniakisgyerme-
keket…” – hangzik Jézus parancsa a
maitanítványokhozis.Vigyáznunkkell
tehát,nehogyakadályokkáváljunkab-
ban,hogyJézusközelébekerüljeneka
ránkbízottgyermekek–hangsúlyozta
apüspök,ésszóltadiákokhozis:Jézus
mindenitttanulógyermekésfiatallel-
kétszeretnémegérinteni,hogyáldásá-
valárasszaelazéletüket.
Azújtanítókéstanárokbeiktatását

FejérSándor, aII.kerületigyülekezetlel-
készevégezte.Azistentiszteletetlezáró
áldásutándr.RücknéMezőGyörgyi in-
tézményvezetőnyitottamegünnepélye-
senatanévet.Azünneplőgyülekezeta
templombólakollégiumudvaráravo-
nultát,aholGáncsPétermegáldottaaz
egykoriAépületbenkialakítottújálta-
lánosiskolaitantermeketésazelkészült
új, többfunkciós sportpályát, amelyet
szeptemberelsőnapjaibannagyöröm-
melvehetnekhasználatbaatanulók.

g SEBEN GLÓRIA iskolalelkész
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A Lep ra misszió sze re tet tel vár ja mun ka tár sa it, tá mo ga tó it és az ér dek lő dő -
ket szep tem ber 17-én, szom ba ton 10–14 óra kö zött tar tan dó őszi mű so ros dél -
előtt jé re az új pest-bel ső vá ro si re for má tus gyü le ke ze ti te rem be (iv. ker.,
szent ist ván tér 24.; a 3-as met ró új pes ti vég ál lo má sá hoz egé szen kö zel, az
új pes ti vá ros há za mel lett). a mű sor ke re té ben rö vid köz gyű lés re is sor ke rül. 

Öku me ni kus ta lál ko zó. min den hó nap har ma dik va sár nap ján 17.30-kor öku -
me ni kus ta lál ko zó ra; is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a
ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus ta ná csá nak szék há zá ban (1117 Bu da -
pest, ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben Az egy ház egy -
sé gé ért – az év egé szé ben gon do lat je gyé ben. a szep tem ber 18-i elő adás té -
má ja: Avi lai Szent Te réz és Ke resz tes Szent Já nos gon do la tai a meg úju lás ról.
az elő adás és a tel jes li tur gi á jú, úr va cso rai is ten tisz te let szol gá lat te vő je Brück -
ner Ákos cisz ter ci szer ze tes. sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku me -
ni kus kö zös ség, a volt kÖt, a Fo kolá re, va la mint az in ter na ti o nal Ecu me ni -
cal Fel lows hip ma gyar ré gi ó já nak tag ja it és ba rá ta it is.

Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

Meg hí vó a bu da ke szi Pro tes táns kör ren dez vé nyé re. szep tem ber 15-én,
csü tör tö kön 19 óra kor a kál vin te rem ben (Bu da ke szi, Fő u. 159.) Ke mény Já nos
és az Er dé lyi He li kon cím mel tart elő adást Ke mény End re, az író uno ká ja, az Er -
dé lyi He li kon – ma ros vé csi ke mény ala pít vány el nö ke. sze re tet tel vá runk min -
den ér dek lő dőt. az elő adást a nem ze ti kul tu rá lis alap és a Bu da ke szi re for -
má tus Em lék temp lom ala pít vány tá mo gat ja, és in gye nes. ado má nyo kat a Pro -
tes táns kör mű kö dé sé nek költ sé ge i re a hely szí nen kö szö net tel el fo ga dunk.

A Pro tes táns Kör szer ve zői

Ta izéi if jú sá gi ta lál ko zó ra vár juk 2016. szep tem ber 24-én az Észak-Du nán -
túl ré gió min den ke resz tény fi a tal ját a pan non hal mi fő apát ság ba. a szent
már ton-év és a re for má ció évének je gyé ben szer ve zett ta lál ko zón itt lesz a
fran cia or szá gi ta izéi kö zös ség ve ze tő je, Alo is test vér hat szer ze tes tár sá val
együtt. a ta lál ko zót a nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let, a szom -
bat he lyi Egy ház me gye, a veszp ré mi Fő egy ház me gye, a Pan non hal mi te rü -
le ti apát ság, a Győ ri Egy ház me gye, va la mint a Du nán tú li re for má tus Egy -
ház ke rü let együt te sen szer ve zi. tá mo gat ják az il le té kes evan gé li kus, ka to -
li kus és re for má tus püs pö kök, és a le bo nyo lí tá sá ban egy aránt részt vesz nek
e fe le ke ze tek he lyi fi a tal jai és if jú sá gi fe le lő sei. Elő adá sok, cso port be szél ge -
té sek és fó rum be szél ge té sek ke re té ben ke res sük, hogy mit je lent a mai
fi a ta lok szá má ra – akár szent már ton nyo mán – ke resz tény nek len ni. a dél -
utá ni fó rum be szél ge té se ken olyan fó kusz pon tok men tén kö ze lí tünk a ke -
resz tyén hi va tás hoz, mint za rán dok lat, ci gány ság, me ne kül tek, mon asz ti kus
szer ze tes ség, tár sa dal mi igaz sá gos ság. az egész na pot át szö vik az imád ság
al kal mai, ame lyek ben az ige és a ta izéi éne kek sza va i val for du lunk a te rem -
tő is ten hez. a ta lál ko zó ra mint egy ezer fi a talt vá runk. rész le tes prog ram és
re giszt rá ció: www.szent mar ton ev.hu/ta ize.

Té ged is vá runk! a Kis de ák Evan gé li kus Óvo da fo lya ma to san vár ja csa lá di -
as han gu la tú óvo dá já ba a ke resz tyén ne ve lés iránt ér dek lő dő szü lők gyer -
me ke it, akik 2016. de cem ber 31-ig be töl tik a har ma dik évü ket. Bár mi lyen kér -
dés ese tén tá jé koz ta tást kap hat nak a 06/1/483-2168-as te le fon szá mon, il let -
ve sze mé lye sen az óvo dá ban. sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket!

Bo ro vitz Or so lya óvo da ve ze tő, Au er bach Eme se óvo da ve ze tő-he lyet tes

Jé zus nyo má ban mot tó val szent föl di za rán dok utat szer vez ke resz tyén ba -
rá ti tár sa ság no vem ber 27. és de cem ber 1. kö zött lel ké szi ve ze tés sel, amely -
re még né hány je lent ke zést sze re tet tel fo ga dunk. Ér dek lőd ni a 06/70/508-
7624-es te le fon szá mon le het.

Ta izé-ima és ének együtt lét. a rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü -
le ke zet ben (1161 Bu da pest, Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik
kedd jén, leg kö ze lebb szep tem ber 13-án 18 órá tól ta izé-ima és ének együtt -
lét. min den al ka lom mal van ige hir de tés is. in for má ció: Gyer tya feny.lu the ran.hu.

A ko rál ének lé si ver seny új idő pont ja: ok tó ber 29-e, 10 óra; helyszíne:
ro szík mi hály Evan gé li kus ál ta lá nos is ko la.

HIRDETÉS

Egy há zi na pok né met or szág fő vá ro -
sá ban, Ber lin ben és a re for má ció
vá ro sá ban, Wit ten berg ben. a ju bi le -
u mi re for má ci ói év re va ló te kin tet tel
a prog ra mok egy ré szét lu ther vá ro -
sá ban ren de zik meg.

a kirchen tag szer ve zői szep tem ber 15-ig vár ják azok je lent ke zé sét, akik a
kö vet ke ző ka te gó ri ák ban szí ve sen lép né nek fel a 2017. évi ber lin–wit ten ber -
gi kirchen ta gon: egy há zi könnyű ze ne • ka ma ra ze nei kon cert • gos pel kon -
cert • fú vós ze ne ka ri kon cer tek • jazz-, folk-, blues kon cert • ka ba ré • tánc prog -
ra mok • szín há zi elő adás • if jú sá gi és gyer mek prog ra mok (báb elő adás stb.)
• ki ál lí tás vagy stand (en nek bér le ti dí ja is van).

Bő vebb in for má ció a https://www.kirchen tag.de/mit wir ken/kul tur/in for ma -
ti onen.html hon la pon ta lál ha tó né met vagy an gol nyel ven.

Je lent kez ni a www.kirchen tag.de in ter net ol da lon a Mit wir ken/Cont ri bu te
me nü ben le ír tak sze rint le het egy Mein Kirchen tag pro fil lét re ho zá sá val. 

Je lent ke zé si ha tár idő: szep tem ber 15., kó ru sok szá má ra és fú vós ze ne ka rok
egyéb prog ra mo kon va ló fel lé pé se ese tén de cem ber 15.

Költ sé gek: a fel lé pők rész vé te li dí ja a kirchen ta gon 26 eu ró.
a jö vő évi kirchen tag ki emelt fon tos sá gú és rend kí vül nagy sza bá sú ese -

mény lesz a 2017-es ju bi le u mi re for má ci ói év mi att. min den kit bá to rí tunk a
rész vé tel re. to váb bi in for má ci ó kat és a je lent ke zés hez se gít sé get az or szá -
gos iro da kül ügyi osz tá lyá nak mun ka tár sa i tól le het kér ni (ku lugy@lu the ran.hu;
Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra osz tály ve ze tő +36/20/824-9703).

Kirchen tag
Ber l in–Wit ten berg,
2017.  május 24–28.

„»Mertmégegyigen-igenkevésidő,és
akieljövendő,eljön,ésnemkésik.Azén
igazemberempedighitbőlfogélni,és
hameghátrál,nemgyönyörködikben-
nealelkem.«Deminemameghátrá-
lásembereivagyunk,hogyelvesszünk,
hanemahitéi,hogyéletetnyerjünk.”
(zsid10,37–39)

Ameghátrálásrealitásávalszámolni
kell – figyelmeztetettGáncs Péter –,
ezért fontos, hogy mindig tudjuk,
merrevanazelőre,éshogysohane
maradjunkegyedül.Alelkészlátjaa
célt,ésszámíthat–ajelenlévőcsalád-
tagokon, barátokon, cserkésztársa-
kon,gyülekezetekentúl–arraazÚr-

ra,akiküldi,ésjönisfelé.AzEljöven-
dővonzásábanélünk,őtartjalendü-
letbenküldetésünket–tettehozzáa
püspök.
Aliturgiábanrésztvettdr.Csepregi

Zoltán, azEvangélikusHittudományi
Egyetem Egyháztörténeti Tanszéké-
nekvezetője ésKis János kecskeméti
igazgatólelkészis.Akántoriszolgála-
totKinczlerZsuzsanna, azegyházzenei
tanszék oktatója végezte. énekelt a
maglódigyülekezetMagdalakórusaSi-
monBarbara vezényletével,valamint
aLaczkóJános vezettekecskemétiCan-
tusNobiliskórus,amelynekkorábban
ZahoreczPál istagjavolt.
Az úrvacsorás alkalom után dr.

Csepregizoltána121.zsoltárralkö-
szöntötteazújlelkészt.Amentor,Né-
methMihály maglódilelkészszemé-
lyeshangvételűszavaitKeresztelőJá-
nospéldájávalzárta:„Nekinöveked-
niekell,nekempedigkisebbélennem!”
(Jn 3,30) Szpisák Attila tótkomlósi
lelkész biztosította ifjú szolgatársát,
hogykülönösenisszámítráagyerme-
kekközöttiszolgálatban.LengyelAn-
na egyházkerületi felügyelő öröm-
mel nyugtázta, hogy a fiatalokhoz
értőlelkészkezdimegamunkátTót-
komlóson.GáncsPéterpüspökátad-
taalelkészavatásiokleveletésameg-
bízólevelet.KisJános,aküldőgyüle-
kezet lelkipásztora pedig emlékez-
tetteafrissenordináltlelkészt,hogy
nefeledkezzenelagyökerekről:„Áld-
jad, lelkem,azUrat, ésne feledd el,
mennyijóttettveled!” (zsolt103,2)
Anapemlékéreacsaládajándéka-

kéntakecskemétitemplombaújper-
selyek kerültek. A megújult temp-
lomudvartpedig azordinációutáni
szeretetvendégséggelavattafelagyü-
lekezet.

g HULEJ ENIKŐ

MesterházyBalázs azünneptextusa
(Lk17,11–19)alapjántartottprédiká-
ciójábankiemelte:aszabadulás,agyó-
gyulásakkorveszikezdetét,haajézu-
sisorrendhezigazodunk.„Jézusszaba-
dításaaráhagyatkozásbanésabátorin-
dulásban,azútonlevéssoránmutatko-
zik meg” – fogalmazott a Soproni
Egyházmegyelelkészivezetője.
„Székfoglaló”igehirdetésemottójául

PelikánAndrás szinténJézusszavaitvá-
lasztotta: „Akitehátvallástteszrólamaz
emberekelőtt,arrólmajdénisvallástte-
szekmennyeiAtyámelőtt…” (Mt10,32)
Majdarrólbeszélt,hogyazidézetbensze-
replő küldetés és ígéret nemcsak az
egyénnek,hanemaközösségnekisszól,
osztozikbennelelkészésgyülekezet.
Az alkalomhoz kapcsolódó köz-

gyűlésensokankifejeztékjókívánsá-

gaikatafrissenbeiktatottlelkésznek.
KöszöntőtmondottSzemereiJános, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke,GosztolaSzabolcs egyházme-
gyeifelügyelő,valamintBiczóBalázs,
a soproni egyházközség felügyelője.
Gratuláltakakülfölditestvérgyüleke-

zetekképviselőiis:afinnországiSeinä-
jokievangélikusainaküdvözletétJukka
Salo lelkészadtaát,anémetországiBad
Wimpfenközösségéneknevébenpedig
MichaelaSchmiedeknecht felügyelőszólt.
PelikánAndráskorábbiszolgálatihelye,
a Budapest-Fasori Evangélikus Egy-
házközséghíveinekáldáskívánásátAra-
diGyörgy lelkésztolmácsolta.
Azünnepségetkövetőenajelenlé-

vőketszeretetvendégségvártaahelyi
gyülekezetiközpontban.

g ADÁMI MÁRIA

ASomogy-zalaiEgyházmegyeterü-
letén a szőlősgyöröki Dél-balatoni
GárdonyiGézaEvangélikusÁltalános
Iskolalettazelsőevangélikusoktatá-
siintézmény.Azállamikézbőlátvett
iskolaújigazgatóval,megújulttanári
gárdávalésmegszépülttantermekkel
nyitotta meg kapuit mintegy száz-
húsztanulójaelőttszeptember1-jén.
Azépületudvarántartotttanévnyi-

tóünnepségenGárdosZoltánnémeg-
bízottigazgatóköszöntötteazegybe-

gyűlteket, majd Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöketartottrövidáhítatotaJel3,8
alapján.Azevangélikusoktatásrajel-
lemzőnyitottságemlítésemellettapüs-
pökkiemelte:„Azegyháziiskolának
vanegyhatalmasajándéka.Az,hogy
szólhatunkarrólanyitottajtóról,ame-
lyetIstenszeretetejelentszámunkra.”
Eztkövetőenköszöntőtmondottaz

iskolalelkészifeladatokatisellátóKő-
szeghynéRaczkóZsuzsanna somogy-

zalaiesperes.Azelsőosztályosokmű-
sorautánjókívánságaitfejeztekiKrá-
merGyörgy, aMagyarországiEvangé-
likus Egyház Országos Irodájának
igazgatója, valamint dr. Neszmélyi
Zsolt kormánymegbízottésKlotzPé-
ter helyipolgármester.
Végülazigazgatóasszonybemutat-

taatantestülettagjait,majdmegnyi-
totta az induló egyházi iskola első
tanévét.

g AM

ÚjiskolaSzőlősgyörökön

Pe li kán And rást 2006 nya rán avat -
ta lel késszé dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök. Ezt kö ve tő en egy évig a Bu dai
Egy ház me gyé ben, majd egy évig
nyár egy há zán szol gált be osz tott
lel kész ként. 2008-ban ke rült a bu -
da pest-fa so ri evan gé li kus gyü le ke -
zet be, ahol nyolc évet töl tött. 2016.
jú li us 1-jé től kez dő dő en a sop ro ni
egy ház köz ség lel ké sze.

Küldetésésígéret
LelkésziktatásSopronban
A Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség meg vá lasz tott lel ké szét, Pelikán
Andrást (képünkön)au gusz tus 28-án, va sár nap dél előtt ik tat ta be hi va ta lá -
ba MesterházyBalázs es pe res. A né met és ma gyar nyel vű is ten tisz te let li tur -
gi á já ban TóthKároly és HolgerManke he lyi lel ké szek se géd kez tek. A ze nei
kí sé ret ben köz re mű kö dött a Ju ven tus fú vós ze ne kar.

Nemameghátrálásembereivagyunk
Kecs ke mé ten is mét ün ne pel nek, de most nem meg újult épü le tek nek vagy
ke rü le ti al kal mak nak örü lünk, ha nem an nak, hogy Is ten élő kö vek ből épí -
ti egy há zát – kezd te ige hir de té sét GáncsPéter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke au gusz tus 27-én, ami kor lel késszé avat ta ZahoreczPált.

Za horecz Pál Márk kecs ke mé ten szü le tett, és itt is élt a kö zép is ko la be -
fe je zé sé ig. vi szony lag ké sőn is mer ke dett meg az evan gé li kus val lás sal. Kis
Já nos lel kész ige hir de té se és sze mé lyi sé ge nagy ha tás sal volt pá lyá ja irán -
ti el ha tá ro zá sá ra. az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re 2010-ben je -
lent ke zett. 2014 ele jén fél éves ösz tön dí jat nyert Finn or szág ba. Ha tod éves
gya kor la ti évét mag ló don töl töt te Né meth Mi hály lel kész men tor sá ga alatt.
sza bad ide jé ben sze ret ol vas ni és kö zös sé gi éle tet él ni a ba rá ta i val. tíz éve
el kö te le zett hí ve a cser ké szet nek, ez alatt szám ta lan tá bor ban vett részt.
Ez év ben meg sze rez te az el ér he tő leg ma ga sabb fo ko za tot, má jus ele jén
cser kész tiszt lett.

Afrissenordináltlelkészelsőúrvacsoraosztása
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (szep tem ber 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,shavissza-
kapják,akkorsembiztos,hogyörülnekneki.Mertnemfontosazaruha,aza
tolltartóvagybármimás.„Elveszett?Nemszámít,majdkapokmásikat.”Jézus
számáraazazegyisfontos,akiénvagyok,mégénisszámítokasokmilliárd-
nyiemberközött.Megváltónkmindentmegtettazért,hogyénmegmaradjak
őnála.Vajonnekünkisilyenfontos-eJézus?

Hét fő (szep tem ber 12.)
AzleszazénAtyámdicsősége,hogysokgyümölcsötteremtek,ésakkoratanít-
ványaimlesztek. Jn15,8(ézs27,3;Róm6,18–23;Jer15,10–21)Büszkeagazdaa
szépenfejlődővetésre,abőterméstígérőgyümölcsösre.DelátomazIsteniránti
hálátis.Agazdatudhatjaigazán,hogynemcsakazőtudásán,szorgalmánmú-
likadolog.Egyszékelynépmesemondjaaszőlősgazdáról:„égrenézett,úgy
vigyázáaszőlőt…”Nemcsakaföld,deaszívismeghozhatjaamagagyümöl-
cseit.Pálapostolegyegészkosárravalóilyengyümölcsötemlít(Gal5).Ahhoz,
hogyaLélekgyümölcseitmegteremjük,nekünkisazégrekellnéznünk,ésúgy
kellélnünk,hogyazzalIstendicsőségétszolgáljuk.

Kedd (szep tem ber 13.)
Odament[Jézushoz]egyleprás,akikönyörögveéstérdreborulvaígyszólthoz-
zá:Haakarod,megtisztíthatsz.Jézusmegszánta,kezétkinyújtvamegérintette,
ésígyszólthozzá:Akarom,tisztuljmeg!Mk1,40–41(zsolt3,3–4;ézs38,9–20;
Jer16,1–13)Micsodahitvoltebbenamondatban:„Haakarod,megtisztíthatsz.”
Alepragyógyíthatatlanvolt,borzasztószenvedéssel,azemberekáltalimegve-
téssel,kiközösítésseljárt.AbetegmégisodamentJézushoz.Jóltudta,hogycsak-
isősegíthetrajta. BaloghMiklósnakazAkarom,tisztuljmeg! címűversébenez
áll:„Igen,Őrégakarjatisztulásod./Akardteis,mostmárcsakrajtadáll!”Is-
merdfeltisztátalanságodat,tudd,Jézusmegtisztíthat!Őakarja.Teisakarod?

Szer da (szep tem ber 14.)
AkirályokKirályaésuraknakUra,[akié]egyedülahalhatatlanság,akimegkö-
zelíthetetlenvilágosságbanlakik,akitazemberekközülsenkisemlátott,ésnem
isláthat:övéatiszteletésazörökkévalóhatalom. 1Tim6,15–16(Jer10,10a;Ap-
Csel9,36–42;Jer18,1–12)Azembermárannyimindentimádottistenként,annyi
mindenkittiszteltúrként.IlyenféletörekvésünketteszihelyrePálapostol.Ha„el-
szállnamagától”egykirályvagyuralkodó,azapostolkijelenti:azIstenakirá-
lyoknakisKirálya,azuraknakisUra.Hatalálnamagánakmásistent,istenpót-
lékot,akkorismegmutatja,hogyőazistenekIstene.Nekedisrákelljönnöd,hogy
őállmindenekfelett:ateremtettvilágfelett,azidőfelett,sőtazéletedfelettis.

Csü tör tök (szep tem ber 15.)
[Istenünk]irgalmábólüdvözítettminket,hogyazőkegyelmébőlmegigazulvare-
ménységünkszerintrészeseilegyünkazörökéletnek.Tit3,6–7(Jer32,40;Fil1,19–
26;Jer19,1–13)„MertúgyszeretteIstenavilágot,hogyegyszülöttFiátadta,hogy
akihiszőbenne,elnevesszen,hanemörökéletelegyen.” (Jn3,16)Ebbenazigé-
benJézusgyönyörűenösszefoglalja,hogymiisazőküldetése.Pálapostolisezt
fogalmazzameg,deajézusigondolatotkiegészítiaz„irgalom”,a„kegyelem”sza-
vakkal.Számára,akiüldözteazegyházat,istenikegyelem,hogylehetőségetkap
azegyházUrától,denemcsakarra,hogyszolgáljonneki,hanemarrais,hogy
örökéletelegyen.Ezazirgalom,kegyelemnekünkismegadatott.

Pén tek (szep tem ber 16.)
Őafejeatestnek,azegyháznak;őakezdet,azelsőszülöttahalottakközül. Kol
1,18(zak8,8b;Jel2,8–11;Jer20,7–18)Hányszorelgondoltukazthittanórán,ami-
korPálazegyházbanélőembereketésazembereknekadatottkegyelmiaján-
dékokatatestkülönbözőtagjaihozhasonlítja(lásd1Kor12):egytest,deatest-
részekneknemugyanazafeladatuk.Vannaktestrészek,amelyeknélkülmégmű-
ködikatest,példáulkéz,láb,szemnélkül.Ámazatestfogyatékos.Vannaknél-
külözhetetlentestrészek,ilyenafejis.Amifeladatunk,hogyKrisztushoz,aki-
velkezdődöttazegyház,akiafej,növekedjünkfelszeretetbenmindenestül(Ef
4,15).Találjukmeghelyünket,hogynefogyatékostestlegyenazegyház.

Szom bat (szep tem ber 17.)
Areménységpedignemszégyenítmeg,mertszívünkbeáradtazIstenszeretetea
nekünkadottSzentlélekáltal.Róm5,5(zsolt115,11;Róm4,18–25;Jer21,1–14)Mi-
korszégyenülmegareménykedőember?Haareménységenemválikvalóra.
Pálapostoltudja,hogyazőreménységevalóraválik.Azazígéret,amelyetJé-
zustólkaptunk,egyeseketmegmosolyogtat,másokcsaklegyintenekrá.Nekünk
reménységünkéshitünkazörökélet.Akételkedőemberaztmondja:„Szép,szép,
deonnanmégnemjöttvisszasenki.”Dehogynem!Ezahúsvétiörömhír!Szem-
tanúkmondjákel,írjáklenekünk.Az,hogyezkétezerévetörtént,nemváltoz-
tatavalódiságán.AzIstenSzentlelkenekedisadjamegeztareménységet!
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„KrisztusJézus[…]megtörteahalálerejét,ésazevangélium
általvilágosságrahoztaazelmúlhatatlanéletet.” (2Tim1,10b)

Szentháromságünnepeutána16.hétenazÚtmutató reg-
geliéshetiigéinekörömüzenete:életünkelvanrejtveKrisz-
tusban!ésamikorKrisztus,amiéletünkújramegjelenik,
mi ismegjelenünk dicsőségben (lásdKol 3,3.4; 1Jn 3,2).
„SzomjúhoziklelkemazélőIstenután.”(GyLK704)„Aho-
gyanazAtyafeltámasztjaésmegelevenítiahalottakat,úgy
aFiúismegelevenítiazokat,akiketakar.”(1Jn5,21;LK)Mert
őIsten,sőabennereménykedőkélete,szentségeésigaz-
sága!MindeztLázárfeltámasztásávalisigazolta:„Énvagyok
afeltámadásésazélet,akihiszénbennem,hameghalis,él;
ésakiél,éshiszénbennem,aznemhalmegsoha.Hiszed-e
ezt?[…]hahiszel,meglátodazIstendicsőségét…” (Jn11,25–
26.40)Hetiigénkapálimegigazulástanrésze,mertIsten„sza-
badítottmegminket,ésőhívottelszenthívással,nemami
cselekedeteinkalapján,hanem[…].Ezmostnyilvánvalóvá
lettamiÜdvözítőnk” emberrélételeáltal.Őamiszabadí-
tóUrunk!(2Tim1,9.10a)Akegyelemállapotábanneabűn-
nek,hanemazigazságnakszolgáljunk,figyelmeztetPál:„Mert
abűnzsoldjaahalál,Istenkegyelmiajándékapedigazörök
életKrisztusJézusban,amiUrunkban.” (Róm6,23)Luther
pedig így tanít: „Ha tehát kegyelemből bűnbocsánatot
nyertetekésmegigazultatok,Istennektartoztokengedelmes-
séggel,hogyakarataszerintéljetek.Mostmártehátellen-
állhattokabűnnek,mertKrisztusbanvagytok,éstiétekfel-
támadásánakereje.”Halálosbetegségébőlvalógyógyulása
utánEzékiáskirályhálaéneketzengettazÚrnak:„Azélő,csak
azélőmagasztalhattéged[…],hogytehűségesvagy.Megsza-
badítottengemazÚr!” (ézs38,19.20)JoppébanPéterfeltá-
masztottegynőtanítványt:„…letérdelt,ésimádkozott,az-
után[…]eztmondta:Tábita,keljfel!Őpedigkinyitottaasze-
mét…” (ApCsel9,40)PáléleteahalálbanisKrisztusbanvan
elrejtve:„MertnekemazéletKrisztus,ésameghalásnyere-
ség.” (Fil1,21;lásdGal2,20)Miis„akár éljünk,akár haljunk,
azÚréivagyunk” (Róm14,8),hahittelelfogadtukőtszemé-
lyesMegváltónknak.AmegdicsőültKrisztuscsakdicséria
szmirnaigyülekezetet,sbátorítjaövéit:„Neféljattól,amit
elfogszszenvedni.[…]Légyhűmindhalálig,ésnekedadom
azéletkoronáját.[…]Akigyőz,annaknemártamásodik
halál.” (Jel2,10.11)Mertakikétszerszületik:testtőlésLélek-
től,azcsakegyszerhalmeg!AkörülmetéletlenÁbrahám
hitétszámítottabeIstennekiigazságul,sezérettünkismeg-
íratott,„akiknekmajdbeszámítja,merthiszünkabban,aki
feltámasztottaahalottakközülJézust,amiUrunkat…” (Róm
4,24–25)„Jézusél,énisvele![…]/Ottleszek,holUramvan:
/Ezazénbizodalmam.”(Eé223,1)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

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

Szentháromságünnepeutána17.hétenazÚtmutató reggeli
shetiigéitanítják:Krisztusbanegyakeresztyénanyaszent-
egyház(lásd1Kor12,12.27).SaKrisztusbanhívőkhirdetika
hitgyőzelmét,mert…(lásd1Jn5,5).„Ímé,milyjóésmilynagy
gyönyörűség/Azatyafiakköztazegyenesség…”(GyLK765)
„EgyazIsten,egyaközbenjáróisIstenésazemberekközött:
azemberKrisztusJézus,akiönmagátadtaváltságulminden-
kiért.”(1Tim2,5–6;LK)EgyekvagyunkKrisztusban,sajópász-
torszétszóródottnyájátújraegyesíti(lásdJn10,16).Akánaá-
niasszonyszavánfogtaJézust,sUránaknevezte:„Úgyvan,
Uram!Dehiszenakutyákisesznekamorzsákból,amelyekgaz-
dájuk 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 tanít-
ja:„Ahitolyasmirőlvalómeggyőződés,amitnemlátunk,sőt
aminektalánazellenkezőjétlátjuk.EzértazIstenszereteté-
nekstiszteleténeklegmagasabbfokaisaz,hogyőtminden-
nekellenéreisjónak,igaznaktartjukésdicsőítjük.”Jakabhir-
deti:„…hitetekpróbájaállhatatosságoteredményez.[…]Bol-
dogemberaz,akiakísértésidejénkitart,mertmiutánkiállta
apróbát,elnyeriazéletkoronáját,amelyetazÚrmegígértaz
őtszeretőknek.” (Jak1,3.12;lásdJel2,10)Akapernaumiszáza-
dosnemtartottamagátméltónakarra,hogyszemélyesenkér-
jeJézust:„…hanemcsakszólj,ésmeggyógyulaszolgám.[…]
AmikorJézuseztmeghallotta,elcsodálkozottrajta,és[…]így
szólt[…]:Mondomnektek,Izráelbensemtaláltamekkorahi-
tet.” (Lk7,7.9)AnagytanácsbanhallgattakGamáliéltanácsá-
ra,saJézusróltanúskodóapostolokatmegverették,„azután
megparancsoltáknekik,hogyneszóljanakJézusnevében,ésel-
bocsátottákőket.Őkpedig[…]hirdették,hogyJézusaKrisz-
tus” (ApCsel5,40–42).Nemcsakzsidóknakszólezazinte-
lemésbátorítás:„NézzünkfelJézusra,ahitszerzőjéreésbetel-
jesítőjére[…],hogylelketekbenmegfáradvaelnecsüggedjetek.”
(zsid12,2–3)AtengerenjáróJézusminden,azegyházhajó-
jábanlévősatúlsópartraigyekvőkicsinyhitűkövetőjétbá-
torítja:„Bízzatok,énvagyok,neféljetek![…]Jöjj!ÉsPéter[…]
elindultJézusfelé.[…]ValóbanIstenFiavagy!” (Mt14,27.29.33)
„Ó,ahit–nagybizonyosság!/Látjaazt,mirejtvevan./Is-
tenígér.Ígyfelelrá:/»Úgyvan,indulok,Uram!«”(Eé329,5)

g GARAI ANDRÁS

Tizenötévvelezelőttszeptember11-én
váratlanulmegszakadtatelevíziószo-
kásosműsora,ésegyrövidvideóban
aztmutatták,hogyavilágmásikfelén,
New Yorkban a Világkereskedelmi
Központkettőstornyánaképületeibe
csapódottegy-egyrepülőgép.Aképso-
rokmostiselőttemvannak,kitörölhe-
tetlenül belevésődtek a tizenéves
agyamba.Van,akiszerintaznap,azzal
abizonyosterrortámadássalkezdődött
a21.század,éssajnosnemremélhet-
jük,hogyzavartalanbékéthozmajd.
Azótamegszokhattukatragikusés

bizarr videókat erőszakról, váratlan
támadásokról,menekülőtömegekről,
szétbombázottházakromjaialólelő-
kotortholttestekrőléscsodásmegme-
nekülésekről.Ahaláltésazéletetelvá-
lasztóhajszálegészenkézzelfoghatóvá
lett,ésszembesülnünkkellazzal,amit
hívőemberkéntistagadnipróbálunk.
Egy dolog tudni a lelkemmélyén,

hogyegyszermajdmeghalok,ésmásdo-
log,haahalálszembejön.Jézuséstanít-
ványaihatalmastömegbenhaladnakNa-
invárosafelé.Avároskapuhozközeled-
veszembejönegymásiktömeg:egyte-
metésimenet.Azegyikmenethalottat
visz,amásikmenetélénazéletUrakö-
zeledik.Anyitott,hordágyszerűkopor-
sóban(hiszennemföldbe,hanemszik-
lasírbatemetik)egyfiatalemberfekszik.
Özvegy édesanyjának szeme fénye,
egyetlenfia.Azasszonyegyszemgyer-
mekét, időskorának remélt támaszát
veszítetteel.Kegyetlenérzéslehet,hogy
aztkellgyászolnia,akitavilágraszült;
nemagyermektemetiazidős,élettelbe-

teltszülőt,hanemaszülőagyermeket,
akibontakozóéleténekkapujábanállt.
Jézuseztazasszonytlátjameg,és

„szánalomra indul” iránta. Ez nem
pusztasajnálkozás,hanemanyomo-
rúságláttánmegszületőegyüttérzés.Az
angolnyelvúgymondja:compassion,
vagyisegyüttszenvedésaszenvedővel.
ÍgyhajolIstenJézusbanalegnagyobb
mélységbenlévőhöz–hozzádéshoz-
zámis–,ésszemélyszerintmondjane-
kedésnekem:„Nesírj!”
Nemláttukmárvalaholeztasíró

anyát? Ugye, hogy olyan képeken,
Kálvária-szobrokon,aholamegfeszí-
tettJézuskeresztjealattazösszetörtMá-
riáttámogatjaJánosapostol?Azigea
halott fiút „monogenész”-nek, vagyis
egyszülöttneknevezi.Ahogyanmiisaz
Atya egyszülött Fiaként emlegetjük
JézusKrisztustahitvallásban.Azegy-
szülöttelvesztésealegsúlyosabbcsapás.
zakariásviszontarrólprófétál,hogyez
agyászamegújuláskezdetévélehet:
„DávidházáraésJeruzsálemlakóirape-
digkiárasztomakönyörületésakönyör-
géslelkét.Rátekintenekarra,akitátszúr-
tak, és úgy gyászolják, ahogyan az
egyetlen gyermeket szokták…” (zak
12,10)EzagyászahaláltlegyőzőKrisz-
tusfelémutat,akibelépafájdalomzárt
ajtaján,ésránkköszön:„Békesség!”
Jézus egyetlen hívó szavára – „kelj

fel!”–,minthavalamiálombólébredne,
ahalottfiúfelül,beszélnikezdazéletfél-
reérthetetlen jeleként.Az anya pedig
visszakapjaafiátazÚrtól–immáron
másodszoris.Mekkoracsoda,havala-
kitmárelveszettnekhittünk,ésmégis
megkerül!Halottnakvéltük,ésmégisél!
Hadifogságbólsokárahazatérők,otthon-
ról szökött és hazatalált gyermekek,

gyógyíthatatlannaktartottbetegekéskó-
mából ébredők történetei is velünk
vannak.Láttamolyanvideótis,amelyen
egySzíriábanszétbombázottházrom-
jaialólazéletmentőktizenkétóraike-
mény munkával élve húztak ki egy
mindösszetíznaposcsecsemőt!
Hiszem-e,hogyJézusegyetlenszó-

valelőhívjaazokat,akikmáraföldpo-
rábanfekszenek?Akikrőltalánaztsem
tudja a család, hol lettek eltemetve,
melyiktömegsírba.Akiknekahamvait
szétvitteaszél.Akikemberiszemmel
nézveértelmetlenszenvedésben,őrült
világégésbenlettekahalálprédájává.Jé-
zusszemélyszerintfogjamondanine-
kedisahalálodután,mintegyálomból
ébresztve:„…nekedmondom,keljfel!”
HaazÚr,akidiadaltaratottahalál

fölött,eztmondjanekem,akkorénis
újéletrefogokébredni.Ezérténekel-
jük:„Jézusél,síréjjele/Csakújreg-
geligtakarhat.”(Eé223,1)AhogyanJé-
zus hívására kinyitottam egyszer a
szememetasötétségrőlavilágosság-
ra,felkeltemabénultságomból,hogy
újéletetéljekvele,ugyanúgyahalálsö-
tétjesemválaszthatelszeretetétől.
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Imádkozzunk! Uram, Jézus, te nem
futottálahalálésagyászfájdalmaelől,
hanemvigasztalvaléptélodaaveszte-
ségét sirató mellé. Köszönjük, hogy
mellettünkisottvagymindenszenve-
désben,ésjelenléteddelértelmetadsza
legmélyebb gyötrelemnek is. Kérünk,
hadd kapaszkodjunk bele kezedbe,
amelyet békességet kínálva nyújtasz
felénkahalállegsötétebbóráiban!Add
azt a hitet, hogy szavadra új, örök
életretámadunk!Ámen.
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