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köszönjük!
Nőtt az egyházunk számára adójuk
1%-át felajánlók száma
A Nemzeti Adó- és vámhivatal hivatalos tájékoztatása szerint az
idei évben összesen 63 662-en
ajánlották fel adójuk 1%-át a magyarországi Evangélikus Egyház
javára. A felajánlók száma ezzel
mintegy 2420 fővel emelkedett a
2015. évi eredményekhez képest.
A magyarországi Evangélikus
Egyház számára felajánlott összeg
is nőtt: egyházunk 285 318 577 forint támogatást kapott a hívektől,
illetve az egyház tevékenységével
szimpatizálóktól. Ez az összeg
23 384 520 forinttal több a tavaly
felajánlott összegnél.
Köszönjük!

Isten
műhelye

A Kék Elefánt ünnepe
ÓvodaátadóünnepségetrendeztekPécsett
Öt-hat évvel ezelőtt kezdődtek tárgyalások arról, hogy a Pécsi Evangélikus
Egyházközség egy oktatási intézményt vegyen át az önkormányzattól. Ez a
folyamat 2016-ra ért be, így szeptember 1-jétől az Enyezd utcai Kék Elefánt
Óvoda fenntartója a pécsi gyülekezet lett. A Tolna–Baranyai Egyházmegyében ez az első evangélikus fenntartású óvoda, ezért az átvétellel régi adósságot törlesztett az egyházmegye. Az átadóünnepségen szeptember 15-én, délután az egyház, a város és az óvoda képviselői közösen ünnepeltek a gyerekekkel, óvó nénikkel, szülőkkel – és természetesen az udvaron álló Zsolnay
elefánttal együtt.
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A megújult gyülekezeti házért és parókiáért adtak hálát Zalaegerszegen
szeptember 11-én, vasárnap. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
püspöke hirdette Isten igéjét. A liturgiában Zsugyel Kornél és Zsugyel-Klenovics Katalin helyi lelkészek működtek közre (képünkön).

„Isten kezében élővé lesz az élettelen
– hangsúlyozta 1Pt 2,5 alapján tartott
prédikációjában SzemereiJános. – Ma
azért adunk hálát, mert életet adó
szava szólhat közöttünk, amely át tud
alakítani, meg tud változtatni.” A püspök kívánságként megfogalmazta:
a megszépült ház legyen továbbra is Isten műhelye, ahol formálódnak az
emberi életek.
Az alkalomhoz rövid közgyűlés
kapcsolódott, amelyen KostyálLászló
felügyelő köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően SimonZoltán gondnok számolt be a parókiát, a lelkészi hivatalt és a gyülekezeti helyiségeket
magában foglaló épületben elvégzett
munkákról. A nyílászárók cseréjét és
a szükséges kisebb javításokat az egyházkerületi, egyházmegyei segítségnyújtás, a saját alapítványi források, valamint a hívek adományai mellett komoly önkormányzati támogatás tette
lehetővé.
Az istentisztelet után a jelenlévők átvonultak a gyülekezeti ház udvarára,
ahol Szemerei János megáldotta a
megújult épületet. A hálaadó alkalom
szeretetvendégséggel zárult.
g ADáMI MárIA

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

Az óvoda udvarán szaladgáló gyerekek,
beszélgetésbe merülő szülők és óvó nénik várták, hogy elkezdődjön az ünnepség. Amint felcsendültek az EccPecc
zenekar koncertjének első hangjai, az
óvódások is elkezdtek fülelni, mert a
dalokban az ő közreműködésükre is
számítottak: mutogatással, énekléssel segítettek a zenekarnak.
A megjelenteket először Kiss-Tóth
Zsuzsanna, az óvoda nemrégiben
kinevezett vezetője köszöntötte, majd
dr.ŐriLászló alpolgármester fejezte
ki örömét, hogy a harmadik legnagyobb történelmi egyház az óvodán
keresztül is jelen lesz a város életében.
Mint elmondta, Kertváros az egyik
legsűrűbben lakott városrész, ezért itt
különösen is szükség van az egyházak feladatvállalására. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a város
sokszínű, pluralista értékeit is gazdagítja majd az evangélikus nevelés. Ezután átadta az óvoda kulcsát – amelyen még a kulcstartó is egy kék elefántot ábrázolt – GáncsPéternek, a
Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének.
Folytatása2.oldalon f

Szerető mennyei Atyánk! Köszönjük neked a hit ajándékát, amely által teljes bizalommal állhatunk meg előtted. Köszönjük, hogy te magad teszel meg
mindent ezért az ajándékért. Ha veszít
fényéből, erejéből, te táplálod. Ha a
kétség támadja, te újítod meg bennünk. Ha az élet terhei elfedik, te éleszted újjá. Hit és hitetlenség határán járva könyörgünk most is hozzád.
Kérünk téged az önmagában és a teremtményekben bízó emberiségért. Te
gátold meg az emberi nagyravágyás, a
magabiztosság, az önzés pusztító erejét.
Te adj új és új lehetőséget arra, hogy
mind többen vegyék észre a világ kincsei mögött az azokat nyújtó kezedet. Figyelmeztess bennünket arra, hogy mindenünket ajándékba kaptuk tőled azért,
hogy az ajándékozó és az egymás iránti
szeretettel éljünk velük.
Könyörgünk azokért, akik életük
terhei miatt nem tudnak rád mint szerető Atyjukra tekinteni. Könyörgünk
azokért, akik megkeseredtek, akik az emberi bűn pusztítását rajtad kérik számon.
Segíts a hitetlenség és kétség mélyében.
Üresítsd meg azok lelkét, akikben reménytelen fájdalom, magabiztosság
vagy harag uralkodik. Könyörgünk azokért is, akik életük terhei alatt is hozzád
kiáltanak. Ne engedj senkit erején felül
kísérteni. Kérünk, te adj erőt, hogy a hozzád kiáltók türelemmel és bizalommal
tudják megtalálni a szabadulás útját,
amelyet elkészítettél számukra.
Könyörgünk egyházadért. Te újítsd
meg a hitben, a szeretetben és a reménységben. Ne engedd, hogy emberi kezeink eltakarják benne azt, amire te elhívtad. Add meg egyházadnak,
hogy élettel telivé, hozzád vezetővé, sóvá és világossággá legyen mindenütt,
ahol te összegyűjtötted és igéd hirdetőjévé tetted. Kérünk, tanítsd egyházadat és minden szolgálattal megbízott
testvérünket a hozzád való hűségre, az
érthető beszédre, a másik ember terhét hordozó szeretetre. Kérünk, bocsásd meg kegyelmesen egyházad bűneit, és ne engedd, hogy hamis tisztaságtudatból takargassa azokat, de azt
se, hogy a múltban vagy a jelenben elkövetett bűneinek foglyává váljon.
Mutasd meg újra és újra, hogy egyházadat azért hívod el, hogy benne új élet
támadjon igéd és szentségeid által.
Könyörgünk saját gyülekezetünkért. Add, hogy közöttünk minden szó,
minden tett, minden alkalom hozzád
vigyen közelebb. Add, hogy mindnyájan, akik részt vállalnak gyülekezetünk
életében, átérezzék, hogy a legkisebb
dologgal is neked szolgálnak. Kérünk,
add, hogy meg tudjuk becsülni mindenkiben a gyülekezetünkért végzett
munkát, szolgálatot.
Könyörgünk magunkért. Te látod, ha
megkopott hitünk, vagy ha már túl
természetesnek vesszük, hogy szerető
Atyánknak szólíthatunk. Kérünk, ajándékozz meg újra és újra a hit elevenségével. Te látod, ha kétségeink támadnak,
és erőtlenségeink erőt vesznek rajtunk.
Te biztass újra és újra igéddel: erőd az
erőtlenség által ér célhoz – a mi életünkben és üdvösségünkben is.
Köszönjük, Atyánk, hogy teljes bizalommal mondhattuk el neked kéréseinket. Hallgass meg bennünket, Jézus
Krisztus, a mi Urunk által. ámen.
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Hála – hvala

f Folytatásaz1.oldalról
A püspök kifejtette, hogy ez az intézmény valóban egy „Kindergarten”,
vagyis tükörfordítással „gyermekkert”,
mert igazi oázisként szolgál a legkisebbek számára ebben a nagyvárosban.
A rövid evangélikus szertartás keretében GáncsPéterIsten áldását kérte az óvoda működésére, a benne dolgozók és a gyermekek életére, majd felolvasta Mátéevangéliumából a gyermekek evangéliumát. Igehirdetésének
középpontjába az óvoda névadóját és
logóját, a kék elefántot állította, amely
már az átvétel előtt is ikonikus szimbóluma volt az intézménynek. A püspök úgy véli, az óvoda már az átvétel
előtt is egy jól működő szervezet volt,
ezt nem is kell megváltoztatni, az
evangélikus lelkiség csak pluszszínt fog
hozzáadni a mindennapokhoz. Ugyanúgy, mint a logón szereplő elefánt,
amely bár kék színű, a füle egy piros
szívet ábrázol. Ez a piros szín az a többlet, amelyet az evangélikus egyház
adni szeretne: a Szentlélek és a szeretet színe.

AndrejekMitjaordinációjaMuraszombatban

Magyarországról is szép számmal érkeztek lelkész testvérek és gyülekezeti tagok,
hogy részt vehessenek AndrejekMitjának és családjának örömében. A muraszombati Luther Márton evangélikus
templom megtelt az ordinációra. A liturgiát a szlovén lelkészek, a prédikáció szolgálatát pedig Filo Geza, a Szlovéniai
Evangélikus Egyház püspöke végezte. Pál
apostolnak a Rómaiakhozírtleveléből olvasta fel az 1. fejezet 16. versét: „Mertnem
szégyellemazevangéliumot,hiszenIsten
erejeaz,mindenhívőneküdvösségére…”
A püspök arról beszélt, mennyire fontos
felvállalni az evangéliumot, ami részben
akarat kérdése is: ha akarom, sikerülhet.
Ahogyan az apostol is minden körülmények között felvállalta az evangéliumot,
úgy a lelkészi szolgálatban is hasonlóan
kell cselekedni. Akarat kérdése, hogy mi-
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Nagy nap volt a szlovén evangélikusok életében szeptember 18-a: egy újabb
lelkészt ordináltak, ami ritka alkalom a kis ország életében. Öt-tíz évente történik ilyen avatás, ahol Szlovénia összes evangélikus gyülekezetéből egybegyűlnek a tagok, hogy együtt örüljenek az egyház új szolgálójának. Ez persze nekünk, magyaroknak is hasonló öröm, hiszen hosszú évek óta Andrejek Mitja az első lelkész, aki kétnyelvű szolgálatot végez a Muravidéken.
lyen széles körben teszi ezt a szolgálattevő, nem lehet szó ebben az esetben sem
személyválogatásról. A migránsoktól a
menedzserekig mindenkinek hirdetni
kell az igét, ahogyan ezt a friss lelkészünk,
Mitja is tette eddigi szolgálatai során –
zárta szavait Filo Geza.
Az igehirdetés után következett az ordináció, melynek szolgálatát Filo Geza
püspök, Novak Leon, Andrejek Mitja
mentora és AndrejekJudit, Mitja felesége végezte. A személyes áldásokban
egyaránt részt vettek a szlovén és a magyar lelkészek, majd zárásként magyar
nyelven zendültek fel a Conﬁrma megerősítő és dicsőítő szavai.
A már felesküdött lelkész ezután beszélt lelkésszé válásának körülményeiről:
hogyan indult el falusi parasztgyerekként
a muraszombati vasútállomásról, majd

amikor Zalaegerszegnél és Bobánál elkezdett visszatolatni a vonat, azt gondolta, talán Isten sem akarja, hogy Pestre érjen. A vonat mégis befutott, és csodák sorozatának köszönhetően állhat a templomban Krisztus csodás igáját nyakába
véve, kétnyelvű szolgálattevőként. Elmondta azt is, hogy nincs az egybegyűltek közt olyan ember, aki valamilyen formában ne járult volna hozzá ehhez.
Külön köszönetet mondott a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, amely lehetővé tette, hogy tanulmányait Budapesten végezze, az összes gyülekezetnek
és lelkésznek, akiknél megfordult, minden türelemért, amellyel elősegítették
nyelvi és lelki fejlődését.

Krisztus az egyetlen eligazodási pont

tán elfogadta a budavári meghívást, és
szolgálatba lépett.
Az új lelkészt az Északi Evangélikus
Egyházkerület püspökeként és egyben
parókustársaként is köszöntötte – mások mellett – Fabiny Tamás. Lukács
evangélista intelmét idézve arra biztatott,
hogy „legyetek irgalmasak”, mert erre
igen nagy szükség van a mai világban.
Felhívta lelkésztársa ﬁgyelmét az ökumenikus gondolat fontosságára is.
Pőcze Tibor felügyelő a gyülekezet nevében arra intette a lelkészt: úgy éljen,
dolgozzon, hogy mindenkor méltó legyen a „nagytiszteletű” jelzőre, s ez a cél
lebegjen a szolgáló lelkész szeme előtt akkor is, ha valaki nem így, hanem történetesen éppen Zolinak szólítja.
Péter Zoltán válaszában megköszönte a jókívánságokat, és azt mondta: lelkileg gazdagnak érzi magát, mert ebben
az órában oly sokat kapott testvéreitől.
Az ünnepi istentiszteleten énekkel
szolgált a ceglédi Halleluja! kórus,
valamint a budavári gyülekezet gospelkórusa. A Himnusz eléneklése után –
a testvérek keze munkájának jóvoltából – gazdagon megterített asztalok
mellé invitálták a gyülekezetet és a vendégeket.
g ILLISZ L. LáSZLó

BenceImre esperes, a gyülekezet igazgató lelkésze köszöntőbeszédében Ézsaiás
prófétát idézte: „…megváltottalak,nevedenszólítottalak,enyémvagy!” (Ézs 43,1)
Az esperes úgy fogalmazott: azért választotta ezt az igét, mert aki ismeretlen
útra indul, annak szüksége lehet a nagyon jól ismert, biztató szavakra. Felidézte azt, hogy PéterZoltán gimnazista korában a budavári gyülekezetből indult
el a teológiára, majd az Úr Cegléden bízta meg feladattal, végül pedig visszatért
oda, ahonnan elindult. Azzal biztatta lelkésztársát, hogy aki feladatot adott neki, az erőt is ad annak elvégzéséhez. Az
igazgató lelkész arról is biztosította Budavár új lelkészét, hogy amíg Jézust
hordozza a szívében, addig soha nem
lesz gondjaival, bajaival egyedül, s természetesen a gyülekezet is mellette áll.

PőczeTibor, a gyülekezet felügyelője átadta a lelkész meghívólevelét az esperesnek, ezt követően pedig Bence
Imre – BencénéSzabóMárta másodlelkész és FabinyTamás püspök közreműködésével – beiktatta lelkészi szolgálatába Péter Zoltánt.

Az esperes arra kérte a gyülekezetet,
hogy fogadja be, szeresse és becsülje új
lelkészét, aki mindent meg fog tenni
azért, hogy munkájával és életével rá is
szolgáljon a megbecsülésre.
Az istentiszteleten jelen lévő lelkésztársak bibliai igékkel mondtak áldást Péter Zoltánra, aki iktatása utáni igehirdetésében arról beszélt, hogy életünk során csak Krisztust tekinthetjük valódi,
hiteles eligazodási pontnak. A szószék
fölé kivetített képről szólva azt mondta:
különösen kedves neki ez a kép, mert a
halálra szolgáló keresztből kalász és
szőlő, vagyis élet fakad. Jól szimbolizálja ez azt, hogy Krisztus halála csak látszólag kudarc, mert a megváltásból új
élet születik. Isten kegyelme, hogy most
itt állhatok – fogalmazott Péter Zoltán.
A gyülekezethez szólva pedig hozzátette: tudjuk, hogy Krisztus hordoz mindannyiunkat.
Az ünnepi istentisztelet ezt követően
rendkívüli gyülekezeti közgyűléssé alakult át, amelynek egyetlen napirendi
pontjaként rögzítették, hogy Péter Zol-

Új kezdet a folytatásban
AsztalosRichárdlelkésziktatásaDebrecenben
Ünnepi istentiszteleten iktatta be hivatalába Zsarnai Krisztián, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye esperese a Debreceni Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét, Asztalos Richárdot szeptember 3-án. A liturgiában Réz-Nagy Zoltán debreceni lelkész segédkezett. Az alábbiakban az
ő gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal.
Szeptember 3-án, szombaton reggel hét
után leugrottam az agendámért, hogy átfussam az iktatás rendjét. Közben megállt a kapu előtt egy autó: a virágboltos
jött. Korán kezdődik ez a nap, gondoltam. Aztán egyre csak gyűltek az emberek. Számomra ismeretlenek is. Jöttek
Borsodból éppúgy, mint a Nyírségből.
Közben azon gondolkodtam, egy ilyen
alkalom abból a szempontból is ﬁgyelemre méltó, hogy olyan egyháztagok
jönnek össze és ülnek egymás mellé a
templom padjaiban, akikben az evangélikusságuk mellett még az a közös, hogy
ismerik AsztalosRichárdot.
Vicces, de mi richárddal első ízben
fürdőruhában találkoztunk. MezeyGábor mutatott be minket egymásnak egy
nyíregyházi úszómedence mellett. Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy

sorsunk oly sok szállal fonódik majd
össze. Hat évvel ezelőtt mentor és hatodéves kapcsolatában alapozódott meg barátságunk. Mezey Gábor súlyos betegsége, majd elhunyta után richárd folytatta tovább a Tokaj környéki, hegyaljai
evangélikus hívek pásztorolását egészen ez év augusztusáig.
richárd valódi reneszánsz ember.
Sokoldalú, számára a test és a lélek
egyaránt fontos. Érdeklődése széles körű, a modern technikától a héber igék
rejtett jelentéséig terjed. Ő már igazán
21. századi ember, annak jó értelmében,
ellentétben velem, mert én inkább
még a 20. század terméke vagyok.
Hosszú lenne elbeszélni, hogyan
is került richárd hat év után vissza a
debreceni gyülekezetbe, de az biztos,
hogy ez a kölcsönös bizalmon múlott.
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Gáncs Péter a gyerekekhez fordulva elmondta, hogy már ők is tudják, mit
jelent az, ha valaki piros szívet rajzol a
másik füzetébe: azt, hogy az illető szereti őt. Márpedig Isten az, aki ilyen örök
szeretettel szereti őket, mint ahogyan
a közösen megtanult záróének utolsó
versszakában is énekelték: „A mennyei
Atya legjobban a gyermekeket kedveli, / a mennyei Atya a kicsikben a kicsiséget szereti, / és azt mondta a felnőtteknek: Gyerekké kell lennetek, / mert
országomba senki mást, csak gyermekeket engedek!”
Ezután óvó nénik MarékVeronikának a Kékelefánt című versét énekelték el, amelyet a pécsi evangélikus gyülekezet beosztott lelkésze, HajduchSzmolaPatrik zenésített meg. A gyerekek pedig versekkel, dalokkal és
körtánccal készültek az ünnepségre.
„Nőj fel!” – ezzel a gyerekek által
gyakran hallott felszólítással kezdte beszédét ÓcsaiZoltán igazgató lelkész.
Most nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek kell felnőniük ahhoz a feladathoz, amelyet az újonnan átvett
óvoda irányítása jelent. Fel kell nőni az
elődökhöz, a dolgozókhoz, akik áldozatokat vállaltak ezért az intézményért. Csak akkor tudunk elég érettek
lenni ehhez a kihíváshoz, ha a szívünket-lelkünket odaadjuk, nem várva
viszonzást érte – zárta mondandóját a
gyülekezet igazgató lelkésze.
Az országos iroda nevelési és oktatási osztályának képviseletében Varga
Márta osztályvezető jelent meg, aki saját verssel készült. Költeményében
sorra vette mind a huszonnyolc evangélikus óvodát és azok színeit. A szivárvány, a mustármag és a kerek erdő
színei után a legújabb a pécsi kék elefánt lett.
Az ünnepség végén a gyerekek ajándékba kaptak egy, az óvoda logójával
ellátott színes kendőt, és egy nagy kirakós játékban együtt rakták ki a híres
elefántot. Az alkalom szeretetvendégséggel folytatódott, ahol ﬁnom sütemények mellett találkozhattak és beszélgethettek egymással a megjelentek.
g KoVáCS BArBArA
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BeiktattákPéterZoltánlelkésztBudavárban
Megtelt a budavári evangélikus templom szeptember 10-én délelőtt 11 órakor, amikor beiktatták lelkészi szolgálatába Péter Zoltánt. A gyülekezet új
lelkészének korábbi szolgálati helyéről, Ceglédről is sokan érkeztek, az iktatás után pedig a testvérek gazdagon terített asztalok mellett látták vendégül egymást.

Nyugodtan mondhatom mindkettőnk nevében, ez egy igazán a szájízünk
szerinti iktatás volt. Mindenkit lelkesültség töltött el, hogy valami jó kezdődik. A gyülekezet felügyelője, Abaffy
Zoltán például – rendhagyó módon –
az iktatás első felében végig a megválasztott új lelkész mellett állt, hogy a
megfelelő pillanatban átadhassa a gyülekezet díjlevelét.
Az iktatás ZsarnaiKrisztián esperes
igehirdetésével kezdődött. Az esperes
bemutatta richárd életútját, aztán az
életmódbeli aszkézistől, melynek richárd folyamatos gyakorlója, a Krisztusért való szolgálat most kezdődő új lehetőségéig érkeztünk el. Az iktatási

A szlovén lelkészek nevében Balažic
Evgen, Mitja lelkésze mondott beszédet,
felhíva a ﬁgyelmét arra, hogy most már
ő fogja meghozni egyedül a döntéseket,
ő felel az övéiért, és ezt mindig tartsa szem
előtt. A város polgármestere, Jevsek
Aleksander pedig kérte a friss lelkészt,
hogy hordozza imádságaiban őt és más
politikai vezetőket is, hiszen ők is pásztorok, és szükségük van a munkájukhoz
Isten bölcs vezetésére. A magyar lelkészek nevében SmidéliuszZoltán mondott
köszöntőszavakat, párhuzamot vonva
többek között a magyar hála és a szlovén hvala (köszönet) szavak között, hiszen hálával van teli mindenkinek a
szíve, amiért Isten adott valakit, aki továbbviszi, vagyis újra felveszi azt a stafétabotot, amelyet a már elhunyt magyarul beszélő lelkészek, Škalič Gustav,
JošarLajos és NovakLajos hátrahagytak.
Mitja ajándék lehet mind a két ország
egyházai számára, ezért is jogos a hála,
azaz a „hvala”.
Az ordinációi istentiszteletet közös
ünneplés és szeretetvendégség követte,
ahol a szlovén gulyástól kezdve a magyar
lángosig minden ﬁnomságot föltálalva
lehettek asztalközösségben az egybegyűltek. A vonat továbbhalad, kedves
Mitja, hogy áldás légy mások számára!
g A. J.

istentisztelet végén richárd igehirdetésében a szőlő saját életében betöltött jelképes szerepétől kezdve vezetett bennünket el a legnagyobb misztériumig,
az uniómisztika legszebb szimbólumáig, a szőlőtő és a szőlővesszők szimbiotikus kapcsolatáig. Jézushoz fűződő
viszonyunk ennyire originális, s erre
nem lehet elégszer rácsodálkozni.
A közgyűlésen a búcsúzó és üdvözlő lelkészek mondták el egy-egy ajándék átadása után jó tanácsaikat, igei útravalóikat vagy idéztek fel humoros pillanatokat a közös szolgálat idejéből.
richárd feleségét, DomaniczkiÉvát
külön köszöntötte Abaffy Zoltán felügyelő, mély empátiával beszélve a lelkészfeleségek rendkívüli helyzetéről.
A közgyűlés utáni állófogadáson lehetőség nyílt mindenki számára néhány szót váltani az ünnepelttel és az
ismerősökkel. g
A Debreceni Evangélikus Egyházközség presbitériuma egyhangú szavazással – a rotáció elvét elfogadva
– az elkövetkező három évre Asztalos Richárd parókus lelkészt választotta a debreceni gyülekezet igazgató lelkészévé szeptember 11-én.
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„A jó hittanórán keresztül is vezet
út a templomba”

hirdetés

A budavári evangélikus szabadegyetem következő alkalmát október
3-án, hétfőn 19 órai kezdettel tartjuk a Bécsi kapu téri evangélikus templom
kápolnájában (1014 Budapest, táncsics mihály u. 28.). Dr. Fabiny Tamás püspök bevezetőjét követően dr. Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja tart előadást Az egyházak helyzete, szerepe 1956ban címmel. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Megnyitottáka2016/2017-estanévetazEvangélikusHittudományiEgyetemen
Tanévnyitó istentisztelettel vette kezdetét a 126. tanév az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szeptember 9-én délután. Az alkalmon Gáncs Péter
elnök-püspök hirdette Isten igéjét. Az istentisztelethez kapcsolódó ünnepi
ülésen dr. Szabó Lajos rektor (képünkön) mondott beszédet. A tanévnyitón
megáldották az egyetem új sportpályáját is.

„Van, aki velünk együtt utazik!”
A püspök a tenger lecsendesítéséről
szóló, Márkevangéliumában olvasható igeszakasz alapján a meghívón
látható, a sportpályát ábrázoló képeket elemezve kezdte mondandóját.
rámutatott, hogy a teológián nem a
sportpálya a fontos, hanem a lelkészi
életpályán van a hangsúly.
„Sokszor úgy érezzük, hogy turbulenciában repül egyházunk, és csak rettegve imádkozunk Isten segítségéért.
De van, aki velünk együtt utazik!” –
biztatott a püspök.
„Jézus a bárkában is a tanítványaival
volt. Nekünk sem kell kétségbeesnünk,
mert Jézus hívható, felébreszthető, ott
van, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, és segít nekünk, ha bajba kerülünk. Hozzá bármikor fordulhatunk!” – magyarázta Gáncs Péter.
„Luther Márton istenkeresésében
feltette ezt a kérdést: hogyan találok irgalmas, kegyelmes Istenre? Ötszáz év
után is kérdezhetjük ezt, és feltehetjük
azt a kérdést is: hogyan tud Isten kezébe venni és használni bennünket? Isten formál, hogy alkalmas tanítványai
és küldöttei legyünk a mai világban” –
mondta a püspök, és ﬁgyelmeztetett arra is, hogy bele kell simulnunk Isten tenyerébe.
„Figyelnünk kell, honnan fúj a szél.
De nem a politika szele, hanem a
Szentléleké. Jaj annak az egyháznak,
amelyik a világi hatalmakhoz igazodik!” – intett Gáncs Péter, aki gondolatait zárva nem jó pályát, hanem jó
szelet, jó útitársakat, jó kedvet és sok
örömöt kívánt az elsőéves hallgatóknak, végezetül pedig felolvasta Teréz
anya Élethimnuszának sorait.
A tanévnyitó istentisztelet ezután a
hatodévesek kibocsátásával és megáldásával folytatódott.
Fókuszban a hitoktatás. Dr.SzabóLajos rektori beszédének címe Középpontbanahittanulása volt. A rektor kifejtette, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem eddigi működése során
mindig más képzési formákra kerültek a hangsúlyok. A rendszerváltás előtt
még a diakónuslelkész-képzés, majd a
katekéta-lelkipásztori munkatársak
képzése állt a középpontban, a rendszerváltás után pedig rengeteg lelkészhallgató jelentkezett. Voltak időszakok, amikor az énekkar, a fúvósegyüttes és az elkötelezett kántor szakosok jelenléte, a mesterképzés elindulásának lendülete vagy a pedagógustovábbképzés szakmai kihívása, a doktori képzés új lehetőségei voltak soron.
A hangsúly mára a hitoktatásra,
a hittantanárok képzésére tevődött át.
A rektor véleménye szerint nem kell
aggódni amiatt, hogy az iskolai hitoktatás „veszélyezteti” vagy éppen elsorvasztja a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkát. „Lehet, hogy éppen ez a
hangsúlyeltolódás menti meg a jövőt,
talán ez nyeri meg a ﬁatal nemzedékeket az egyházi közösségek számára,
csak teljesen másképpen, mint ahogyan eddig történt. Jó hittanórán ke-

resztül is vezet út a felnőttkori templomlátogató, keresztény életbe! De
ezek a körülmények nem változtatnak
a teológiai felelősségen, hogy tartalomban és minőségben a lehető legjobbat
adjuk át a következő generációnak” –
fejtette ki dr. Szabó Lajos, majd szavainak alátámasztásául GeorgLangenhorst
2015-ben kiadott, Kinder brauchen
Religion (A gyerekeknek szükségük
vanavallásra) című könyvének gondolatait osztotta meg a hallgatósággal.
Kiemelte, hogy Langenhorst szerint
három centrális feladata van a hitok-

Vendégelőadások és -szemináriumok az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen újszövetségi témákból – Czire Szabolcs újszövetséges professzor (Kolozsvár).
1. A jézusi példázat mint „felforgató beszéd” (szeminárium)
– szeptember 26., hétfő, 10.00–11.30, 13-as terem.
2. Jézus történetisége és a Jézus-kutatás története (előadás)
– szeptember 26., hétfő, 11.45–13.15, 10-es terem.
3. Jézus gyógyításainak politikai és spirituális olvasata
(doktori blokkszeminárium)
– szeptember 28., szerda, 15.00–16.30 és 16.45–18.15.,
újszövetségi teológia tanszék.
Az előadásokra szeretettel hívjuk és várjuk hallgatóinkat!
Felvételitájékoztatóadeáktéren.A Deák téri Evangélikus Gimnáziumba (1052 Budapest, Sütő u. 1.) a 2017/18-as tanévre felvételizni szándékozó diákok és szüleik számára felvételi tájékoztatót tartunk két külön alkalommal.
Szeptember 30-án, péntek délután 4 órára várjuk a jelenleg negyedik osztályos tanulókat és szüleiket, október 1-jén, szombat délelőtt 10 órára pedig
a nyolcadik osztályos diákokat és szüleiket.
Ezeken az alkalmakon az iskola igazgatója számol be a szülőknek iskolánk
működéséről, hagyományairól és a felvételi rendszerről. A gyerekek pedig
diákjaink segítségével ismerhetik meg az iskolát. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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A szolgálattevők bevonulása után PángyánszkyÁgnes egyetemi lelkész szolgálatával kezdődött az alkalom. Zsoltárt olvastak az elsőéves hallgatók,
majd a Veni Sancte imádság után
Gáncs Péter elnök-püspök hirdette
Isten igéjét.

megújult módszertannal közvetíteni a
hitet” – magyarázta.
„A lutheri reformációt is akkor
tudjuk méltó módon megünnepelni,
ha egyszerűsítünk, mélyítünk, és mindenekelőtt sokakat lelkesítünk magunk körül. Erre nagyszerű lehetőség
a mai gondolkodó és felelősségvállaló keresztény ﬁatalok találkozása itt az
épületeinkben, az egyetemen és a kollégiumban egyaránt. Ebben a megélt
sokszínűségben születhet meg közöttünk egy igazi evangélikus harmónia
az új tanévben. Ezért merjünk bátran
most újat kezdeni. Új összetételben, új
hangsúlyokkal életképes közösséggé
formálódni lelkészképzésben, hittanárképzésben, kántor szakon vagy éppen
a most létrejövő szakkollégiumban” –
fejezte be beszédét a rektor.

tatásnak, ezek pedig a következők: az
egyház hitéről szóló alapismeretek
strukturált és életre mutató közvetítése (tudás), a megélt hit formáiban
való megbízható eligazodás segítése
(érdeklődés), valamint képessé tétel a
vallási párbeszédre, illetve ítéletalkotásra (kapcsolatépítés).
„Azt kellene átadni a hittanórákon, amire leginkább szükségük lesz
a tanulóknak a későbbiekben. Megfelelő tudást, kiváló tájékozódási képességet és nyitottságot a vallási és hitbeli
kérdésekben. A mai európai helyzetben nincsen olyan megfontolt gondolkodású ember, aki ennek a fontosságát ne látná be. A higgadt szeretet gyakorlásának éppen ez a három képesség a biztos alapja. Megragadó lépcsőzetességgel ezt Langenhorst így fejezi
ki: 1. A gyerekeknek szükségük van Istenre. 2. A gyerekeknek szükségük
van Jézusra. 3. A gyerekeknek szükségük van a Lélekre és a lelkesedésre.
4. A gyerekeknek szükségük van közösségre. 5. A gyerekeknek szükségük
van a hit tanulására” – fejtette ki Szabó Lajos, aki szerint „nem eltévedés és
nem is valamiféle kitérő a hittan tanításának mostani középpontba kerülése, hanem nagyszerű esély és lehetőség. Ha életszerűbb, aktuálisabb és
mélyebb lelkületű lesz a tanításunk az
osztálytermekben, a gyermekek között,
akkor a felnőttek számára is könnyebb
lesz majd minőségi tartalommal és

Áldásosztás. Az ünnepi ülésen került
sor az elsőéves hallgatók fogadalomtételére, a mentori megbízólevelek átadására és a külföldi vendéghallgatók
köszöntésére is. Az alkalmon szolgált a Közelegyüttes, orgonált Finta
Gergely, az énekkart FeketeAnikó vezette. Köszöntötték dr.GondaLászlót,
a Debreceni református Hittudományi Egyetem egyetemi docensét, aki ettől az évtől missziológiát oktat az
egyetemen. áldást mondott dr.Balla
Péter, a Károli Gáspár református
Egyetem rektora, valamint dr.Kránitz
Mihály, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetője.
A 2016/17-es tanévet 106 nappali, 47
esti/levelező tagozatos (33 elsőéves, 62
teológus-lelkész szakos, 10 osztatlan
hittanár-nevelőtanár szakos, 3 kántor
szakos, 22 hittanár-nevelőtanár mesterszakos, 32 katekéta-lelkipásztori
munkatárs szakos, 6 teológus mesterszakos, 7 doktorandusz) hallgató kezdi meg. Összesen tehát 153 hallgatóval
és 16 főállású oktatóval nyitották meg
a tanévet.
Kezdőrúgás. A Himnusz eléneklése
után az egybegyűltek átmentek a
sportpályához, ahol a rektor és a kivitelező vállalkozó köszöntését követően Gáncs Péter elnök-püspök megáldotta az új létesítményt.
g HorVáTH-BoLLA ZSUZSANNA

Ahatodéveshallgatókésmentoraik (zárójelben a fogadó gyülekezet)
Barcsik Zoltán – Homoki pál (Soltvadkert)
Hegedüs Gábor – Kis János (Kecskemét)
Kovács Barbara luca – ócsai Zoltán (pécs)
Sinkó Gábor vilmos – Szabó András (vanyarc)
Réth Katalin – Zsíros lilla (medgyesegyháza)
A2016/2017.tanévbenköztársaságiösztöndíjban részesülő hallgató:
Kovács Barbara luca

Amagyarországievangélikusegyházpályázatifelhívása
sztehloGábor-ösztöndíjra
A magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma szociálisan rászoruló tehetséges, egyházi középiskolában tanuló evangélikus diákok támogatására Sztehlo Gábor-ösztöndíjat ír ki. Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik. (A lebonyolítás módjáról és feltételeiről a Sztehlo Gábor-ösztöndíjról szóló, 1/2009. [iX. 10.] számú országos szabályrendelet rendelkezik.)
Az ösztöndíj célja: hozzájárulni azon tehetséges, ám nehéz sorsú, evangélikus
középiskolás tanulók tanulmányaihoz, akiknek anyagi lehetőségeik szűkösek,
illetve támogatás nélkül nem tudnák egyházi fenntartású középiskolában
folytatott tanulmányaikat befejezni, felsőfokú tanulmányaikat megkezdeni. Az
ösztöndíj célja továbbá az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.
A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:
– kollégiumi díj;
– nyelvi tábor és a nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása,
nyelvvizsgadíj;
– hangszervásárlás;
– tanulmányút;
– művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek;
– a tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek.
A pályázat lebonyolítása
A 2016/17-es tanévben kiosztható teljes pénzösszeg tízmillió forint.
Az egyes pályázónak juttatható maximált összeg kettőszázezer forint.
A pályázatot papíralapon vagy elektronikusan lehet benyújtani.
Papíralapon benyújtható személyesen: 1085 Budapest, Üllői út 25. city corner
irodaház, i. emelet 41-es szoba (hivatali időben); illetve levélben: mEE országos
iroda, Sztehlo Bizottság (pályázat), 1450 Budapest, pf. 21.
Elektronikusan a krisztina.trifan@lutheran.hu e-mail-címre kérjük eljuttatni.
A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje: október 6.
Eredményhirdetés: október 20-án, csütörtökön 13 órától a honlapon
(Sztehlo.lutheran.hu) megtekinthető.
Az elszámolás határideje: 2017. július 15.
Ünnepélyes díjkiosztás: november 10-én 14 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetem (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) dísztermében.
A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, adatlapok megtalálhatók a Sztehlo.
lutheran.hu internetes honlapon. itt olvasható a Sztehlo Gábor-ösztöndíjról
szóló, 1/2009. (iX. 10.) számú országos szabályrendelet is.
szikradíj–Azeneéletrekelt
Fel tudsz sorolni három neked tetsző hazai keresztény zenekart? Jövőre már biztosan menni fog!
A Szikra díj a GmA Dove Awards partnereként a hazai keresztény könnyűzenei élet első és eredeti szakmai díja, melyet egy ﬁatalos, progresszív szervezőcsapat alapított, és a zeneiparban elismert résztvevőkkel összefogásban valósít meg.
A Szikra díj összehoz és hidat épít!
célunk a hazánkban is egyre népszerűbb keresztény zenei kultúra szakmai fejlesztése, új és pozitív üzenetet hordozó alkotások létrejöttének inspirálása, a minőségi magyar keresztény zenészek és előadók munkájának elismerése. mindezt felekezetektől függetlenül a közös célért, hidat építve a
keresztény könnyűzenei élet hazai zeneiparban való elismertetéséhez,
egységben valósítjuk meg. A zsűri tagjai: Horváth Gergely, Mező Misi, Pajor
Tamás, Bolyki György, Gerendás Dani, Czabán Gábor és Jackie Patillo.
A nevezéseket szeptember 30-áig várjuk a Szikradij.hu weboldalon.

CSErNUS JUDIT TÜNDE és ZÜGN TAMáS ny. lelkész házasságát augusztus
27-én áldotta meg KoháryFerenc lébényi lelkész a soproni templomban.
„Jobbanboldogulkettő,mintegy:fáradozásuknakszéperedményevan.” (Préd 4,9)
„Tégyengem,mintpecsétetaszívedre,mintpecsétetakarodra!Bizony,erős
aszerelem,mintahalál,legyőzhetetlenaszenvedély,akárasír.” (Énekek 8,6)

Fizessen elő lapunkra!
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Vörös fonal
A VASÁRNAP IGÉJE
A címet adva szinte már látom is magam előtt az idősebbek felhúzott szemöldökét, akiknek régről ismerős a vörös farok kifejezés. A szakszövegek,
cikkek végére biggyesztett utolsó bekezdést nevezték így, melyben a szerző levonta az ideológiai következtetéseket, akár illeszkedtek a szöveghez,
akár nem. Leginkább nem. A ﬁnneknél ezzel szemben a vörös fonal azt a
vezérgondolatot jelenti, amely hol kimondva, hol kimondatlanul, mint egy
szál a szövött szőnyegben, végigfut, és
hordozza a fő mondanivalót.
Jézus a farizeusokkal beszélgetve ezt
a vörös fonalat ragadja meg a Biblia üzenetéből („ekétparancsolattólfüggaz
egész törvény és a próféták” – vagyis
mindaz, amit akkor Szentírásként olvastak), és „kezei közé csippentve” felmutatja a törvényeket aprólékosan kutató
farizeusoknak: tessék, itt a lényeg, amit
kerestek. Felmutatja mindazoknak,
akikben megvan a vágy, hogy a Bibliában, a sokféle szövegben, a történetek
és szabályok között egy tömören megfogalmazható, központi üzenetet találjanak. Nem új üzenetet ad, nem új parancsokkal toldja meg az Ószövetségben
található sok százat, hanem kiemeli
belőle azt a kettőt, amelyek rendszerbe
szervezik az egészet.
Az élet értelme. Kulcsot ad ezzel Jézus az egész zavaros, kusza világhoz.
Mintha DouglasAdams majd kétezer
évvel későbbi művének, a Galaxisútikalauzstopposoknak című sci-ﬁjének

szereplőit hallanánk, akik felteszik a
szuperszámítógépnek a kérdést: mi az
élet, a világmindenség meg minden értelme? Csakhogy a gép rossz kérdésre csak értelmezhetetlen választ tud adni (néhány millió év számolás után):
42. Hála Istennek, Jézus a számítógéppel ellentétben helyén tudja kezelni az
embernek az életben értelmet kereső
kérdéseit, és tartalmi választ ad – felmutatja a káoszban a szervező elvet:
a szeretet kettős parancsát.
Összeköttetésben. A szeretetkötelék
teremt valóban rendet, kapcsolatot
„vízszintes” és „függőleges” síkon is.
Emlékezzünk vissza iskoláskorunk
kémiaóráira, az ott látott molekulamodellekre, kristályszerkezetekre, a hetedikesként talán még érthetetlen kötésekre – amikor golyókból és pálcikákból modelleket építettünk. A golyók
voltak az egyes atomok, a pálcikák a
kötések, ezekkel lehetett molekulákká,
kristályokká kötni a szanaszét guruló
golyókat.
A szeretet szül kapcsolatot az Isten
és az ember között és az egyes emberek alkotta kaotikus halmazban is.
Ettől válik értelmezhetővé és élhetővé
számunkra a világ, és a többirányú
(emberek közötti, Isten felé való) kötődéstől lesz háromdimenzióssá. Ez a
szerkezet nem bontható meg – erre
mutat rá Jézus –, nem lehet csak az
egyik kötést vagy csak a másik kötést
ápolni. Összedől körülöttünk a szerkezet, ha csak az emberi kapcsolatainkat ápoljuk, vagy ha csak az Isten felé kötődünk. A kettőt egyszerre helyezi a szívünkre Jézus: Isten és a terem-

tésben a képmása, az ember felé is szeretetet kér. Mintha a farizeusok aznapi előző kérdésére adott válaszát folytatná, az adópénzzel kapcsolatosat – a
pénzérmén levő képmás a császár
képmása, adják tehát a pénzt neki
nyugodtan, az Istennek pedig adják az
ő képmását, azaz az embert –, szeressétek az Istent és a képmását, ezen áll
vagy bukik minden.
Jézus pedig visszakérdez: ha már a
Szentírás értelme érdekli a kérdezősködőket, ugyan mondják meg, mi a véleményük a Krisztusról, kinek tartják.
Folytatása ez talán az előző válaszának,
amelyben a felebarátok felé szóló szeretetről szólt? Ha szó szerint (vagyis görög szó szerint) olvassuk, talán igen –
az a szó ugyanis a közeliekre teszi a
hangsúlyt, mármint hogy azok a felebarátaink, akik a környezetünkben
vannak ilyen-olyan módon, mondhatnám, a kezünk ügyében, a köreinkben.
A Biblia értelmét kutatva a vörös fonal benne akkor lesz láthatóvá számunkra, ha a „kezünk ügyében” van
Jézus, ha meg tudjuk magunknak válaszolni a kérdést, mi is a mi véleményünk őróla.
g DArVAS ANIKó
Imádkozzunk! Krisztus, ki vagy te?
Annyinévveléstitulussalilletünktéged
–FelkentésMessiás,MegváltóésEmberﬁa,Szabadító,pásztor,király–,ki
vagyteszámomra?Jöjjközel,éslégyvelem, hogy megismerhesselek, jobban,
mintalegjobbbarátaimatvagyatestvéreimet!Üljmellém,ölelját,éstaníts
szeretni,ígytégyrendetavilágomban,
kérlek!Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Aztaparancsolatotiskaptuktőle,hogyakiszeretiIstent,
szeresseatestvérétis.” (1Jn 4,21)

„Mindenkivárakozvanézrád,ésteidejébenadsznekik
eledelt.” (Zsolt 145,15)

Szentháromság ünnepe után a 18. héten az Útmutató reggeli s heti igéi arra ösztönöznek, hogy járjunk elhívásunkhoz méltó szeretetben (lásd 1Jn 4,7). „Nem az a szeretet,
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelésül a mi bűneinkért.” (1Jn
4,10; LK) Jézusban megjelent közöttünk Isten személyválogatást nem ismerő szeretete. „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” (GyLK 727,10)
Jézus szerint a legfőbb parancsolat: „AzÚramiIstenünk,
egyedülazÚr!” És: „SzeresdazUrat,ateIstenedetteljesszívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!”
A má so dik: „Szeresd felebarátodat, mint mag adat!”
(Mk 12,29–31) Luther ﬁgyelmeztet: „Abban van az ördög öröme, mulatsága és fő törekvése, hogy a keresztyének között
a szeretetet megzavarva, csupa gyűlöletet és irigységet támasszon. Mert jól tudja, hogy a keresztyénséget a szeretet
építi és tartja meg. Ezért buzdít Krisztus olyan nagyon, hogy
a szeretethez mindennél szilárdabban ragaszkodjunk.”
Pál így int: „Arratörekedjünktehát,amiabékességetésaz
épüléstszolgálja.” (róm 14,19) Hegyibeszédében Urunk tanít: „Tepedigamikoradománytadsz,netudjaabalkezed,
mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és
majd…” (Mt 6,3–4) Kik Jézus igazi rokonai? „…akiIstenakaratátcselekszi,azazéntestvéremésazénanyám.” (Mk 3,35)
A szeretet mindennél drágább kincs. Salamon így énekel:
„Bizony,erősaszerelem,mintahalál…Úgylobog,mint…
azÚrnaklángja.Sokvízsemtudjaeloltani…” (Énekek 8,6–
7) Névünnepén Urunk emlékeztet Mihály arkangyal tettére („Mihályésangyalaiharcrakeltekasárkánnyal,és…levettetettaföldre…” – Jel 12,7.9): „LáttamaSátántvillámként
leesniazégből.” S hetvenkét tanítványát bátorítja: „…inkább
annakörüljetek,hogyanevetekfelvanírvaamennyben.”
(Lk 10,18.20) Mi pedig naponta kérhetjük reformátorunk
szavaival: „Szent angyalod legyen velem, hogy…”; mert Dávid is megtapasztalta: „AzÚrangyalaőrtállazistenfélők
mellett,ésmegmentiőket.” (Zsolt 34,8) Elfogatásakor Jézus
ezt mondta védelmére kelt tanítványának: „…aztgondolod,
hogynemkérhetnémmegAtyámat,hogyadjonmellémmost
tizenkétseregangyalnálistöbbet?DeakkormiképpenteljesednénekbeazÍrások…?” (Mt 26,53–54) Isten megígérte a pusztában vándorló népének: „Íme,énangyaltküldök
előtted,hogymegőrizzenazúton,ésbevigyenarraahelyre,amelyetkijelöltem.Vigyázzmagadraelőtte,és…,hiszen
azénnevemvanjelenbenne.” (2Móz 23,20–21) „Hozzád megyek, nehéz az út; / Örök hazámba nyiss kaput! // S az angyalokkal nagy vígan / Éneklek ottan éneket!” (EÉ 503,2.7)

Szentháromság ünnepe után a 19. héten az Útmutató reggeli
s heti igéinek hétköznapra szóló üzenete: járjunk elhívásunkhoz méltóan – a munkában! Jézus beteljesítette Atyja akaratát a világban, mert: „AzénAtyámmindezideigmunkálkodik,énismunkálkodom.” (Jn 5,17) Tanított, gyógyított, és: „Milyenjómindaz,amittesz!” (Mk 7,37) Luther emlékeztet: „Isten előtt minden ember és minden hivatás egyenlő. De jó is
volna nekünk, ha soha el nem felejtenénk, hogy munkánk nem
embereknek, hanem Istennek szól; mert ő a mi gazdánk!” Az
aratási hálaadó ünnep igéi istenfélelemre és megelégedésre indítanak, mert: „Jó az Úr, örökké tart az ő kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsolt 100,5; LK) Megadta mindennapi kenyerünket. „Jóságod az év koronája, bőség fakad
ösvényeiden.” (GyLK 717) Jézus ﬁgyelmeztet: „Vigyázzatok,és
őrizkedjetekmindenkapzsiságtól,merthabőségbenélisvalaki,életétakkorsemavagyonatartjameg.” S a bolond gazdag sorsa hirdeti: „Ígyjáraz,akimagánakgyűjt,ésnemIstenszerintgazdag.” (Lk 12,15.21) Pál az adakozás áldásaira emlékeztet: „Tudjukpedig,hogyakiszűkenvet,szűkenisarat,és
akibővenvet,bővenisarat.Mindenkiúgyadjon,ahogyanelőreeldöntötteszívében,nekedvetlenülvagykényszerűségből,
mert…” (2Kor 9,6–7; lásd Péld 22,9) Isten próbára tette népét
a pusztában; a keserű víz édes lett Márában. Isten kijelentette: „…én,azÚrvagyokategyógyítód.AzutánelérkeztekÉlimbe.[…]Ottütöttektábortavízmellett.” (2Móz 15,26–27) Jézus a mi áldott orvosunk; tettei isteni hatalmának a jelei. Jézus megérintette a leprást, és így szólt: „Akarom,tisztuljmeg!
Ésazonnalmegtisztultaleprától.” (Lk 5,13) Szombaton Jézus
valamelyik zsinagógában ezt mondta a tizennyolc éve meggörnyedt asszonynak: „…megszabadultálbetegségedből.Ésrátetteakezét,mireőnyombanfelegyenesedett,ésdicsőítetteaz
Istent.” (Lk 13,12–13) Az Úr Jézus meggyógyította Péter lázas
anyósát és sok megszállottat. „…mindenbetegetmeggyógyított,hogybeteljesedjenekazÉzsaiásprófétaáltalmondottak…”
(Mt 8,16–17; lásd Ézs 53,4) A próféta Isten gondviselő szeretetét kéri életére: „…légyoltalmamaveszedelemnapján![…]
Gyógyítsmeg,Uram,akkormeggyógyulok,szabadítsmeg,akkormegszabadulok,csaktégeddicsérlek.” (Jer 17,17.14) Pál meggyógyított egy születésétől fogva sánta lábú embert Lisztrában, ezt mondva neki: „Álljalábadraegyenesen!Ekkoraztalpraugrott,ésjárt.” A pogány sokaság áldozatot akart bemutatni az apostoloknak, de ők hirdették nekik: „…ezekbőlahiá-
bavalódolgokbóltérjetekmegazélőIstenhez,aki…” (ApCsel
14,10.15) „A te gyógyító szent kezed / orvosolta fájdalmam
[…] // Életben megtartottál. […] / Jézus, én reménységem!”
g GArAI ANDráS
(EÉ 373,3–4)

Új nap – új kegyelem
Vasárnap (szeptember 25.) Megtisztítomőketmindenbűnüktől,amelyeketelkövettekellenem;megbocsátommindenbűnüket. Jer 33,8 (Tit 2,14; Mk 12,28–34;
róm 14,17–19; Zsolt 142) Lelki tisztaság, bűnbocsánat, megváltás – ígéret számunkra, vágyódás, sóvárgás vagy valóság? Elmélet, hogy Isten népének tagja
vagyok, gyermeke lehetek? Az Úr Jézus kereszthalála valóságos. Tényleg önmagát adta, hogy a benne való hit által rendeződjön az életem, és az nem elmélet,
hogy megbocsátotta bűnömet, és megtérésem óta is folyamatosan megtisztít.
És a bűneim bocsánatával ad békességet, Szentlélekben való örömöt. Így lehetek népének tagja, így lehetünk népévé, ha ő naponként megtisztíthat a bűntől, és ezt megragadva törekedhetünk a jó cselekvésére. Ebben látszik – látszana –, hogy a keresztyénségünk nem elcsépelt elmélet, hanem élet a bennünk munkálkodó Úr Jézussal.
Hétfő (szeptember 26.) [Legyetek]aszolgálatkészségbenfáradhatatlanok,aLélekbenbuzgók:azÚrnakszolgáljatok. róm 12,11 (2Móz 24,7b; Mt 6,1–4; Jer 31,18–
20.31–37) Mi jellemzi szolgálatunkat, aktivitásunkat? Nem mindegy, hogy mi
a mozgatója cselekedeteinknek, illetve nem mindegy, hogy kicsoda. Sokféle egyházi aktivitás van, egyre több mindenre mondjuk: „Az Úr ügyét szolgálja.” Csak
akkor igaz mindez, ha a neki való engedelmességből fakad. Az engedelmesség, hogy minek, miből, kinek engedjek, attól függ, milyen a kapcsolatom az
igével. A Szentlélek által az ige életté, személyessé válik, belsővé. Többé nem
külső kényszer, parancs, feszültség, hanem a bennem élő Jézus indít az
örömteli szolgálatra.
Kedd (szeptember 27.) AzÚrígyfelelt:Megnyugtattéged,haazorcámmegyveletek? 2Móz 33,14 (2Kor 3,12; Mk 3,31–35; Jer 36,1–19) Mi nyugtat meg igazán?
Hogyan megy velünk ma Isten „arca”, mint Mózesékkel? Ismét az ige megkerülhetetlensége! Ma Isten igéjével, Szentlelke által van, lehet jelen az életünkben. És ha engedünk az igének, cselekvői vagyunk, engedelmesek, Isten egészen
közel van hozzánk, velünk jön, megy előttünk az Úr Jézusban.
Szerda (szeptember 28.) MerttetszettazegészTeljességnek,hogy[Krisztusban]
lakjék,éshogyáltalabékéltessenmegönmagávalmindentaföldönésamennybenúgy,hogybékességetszerzettakeresztfánkiontottvéreáltal. Kol 1,19–20 (Dán
7,14b; Énekek 8,4–7; Jer 36,20–32) Jójákim azt gondolta, hogy ha Isten írott szavát elégeti, akkor az nem fogja őt érinteni, nem fog beteljesedni. Kísértés lehet
ez a fajta gondolkodás számunkra is. Polcokon, éjjeliszekrényeken porosodó Bibliák, kis létszámú gyülekezeti alkalmaink is jelzik, mintha nem lenne szükségünk Isten békeajánlatára. Milyen drága, hogy ennek ellenére ﬁgyelmeztet, nem
az én hitemtől függ a megváltás műve, hiszen „elvégeztetett”. És milyen csodálatos, hogy hit által enyém lehet Jézusban Isten békessége!
Csütörtök (szeptember 29.) Neveszendőeledelértfáradozzatok,hanemazörök
életremegmaradóeledelért,amelyetazEmberfiaadmajdnektek. Jn 6,27 (Ézs
55,2; Lk 10,17–20; Jer 37,1–21) Mindig aktuális az igei figyelmeztetés számunkra, hiszen a világ sodrásában mi is könnyen veszendő eledelért fáradozunk.
Meg akarjuk nyerni az egész világot, és e téren még jó részeredményeink is
vannak. Benne lenni a top tízben! És közben a legdrágább mellett megyünk
el. Az örökkévalót, a lelkit, az igazit, a tisztát toljuk el magunktól, és válik általános életérzéssé: hiábavaló minden. Az Úr Jézus nagyon egyszerűen, szerényen kínálja az örök életre megmaradó eledelt: önmagát, a vele való életet
a bűnbocsánattal, melyet teste és vére odaszánásával szerzett meg számunkra. Ezért nekem már nem kell fáradnom, és benne való életem bizonyosan nem
hiábavaló!
Péntek (szeptember 30.) Uram,nefeddjmegharagodban,neostorozzindulatodban! Zsolt 6,2 (róm 8,34; Mt 26,51–54; Jer 38,1–13) Sok helyen péntekenként
még ma is böjtöt tartanak. Szép szokás, de ha nincs a böjtölők életében bűnlátás, bűnbánat, akkor csak még inkább kivívjuk Isten haragját magunkra. Lássam meg, vegyem komolyan bűneimet és azt, hogy Isten haragját, bűn elleni
indulatát az Úr Jézusra mérte, aki elszenvedte értem is a kereszt gyötrelmét. Készen van számomra a bocsánat, nem kell bűnhődnöm! Az Úr Jézus helyettem,
értem is bűnhődött a kereszten. Vegyük komolyan a megtérésre hívó szót!
Szombat (október 1.) Uram,kihezmennénk?Örökéletbeszédevannálad. Jn
6,68 (Zsolt 119,109; 2Móz 23,20–25[26–27]; Jer 38,14–28) Mennyire izgalmas számunkra az örök élet? Úgy is kérdezhetném, hogy mennyire fontos a lelki élet.
Annyira, hogy mindent félretéve a lelki alkalmak állnak az első helyen: igeolvasás, imádság, bibliaóra? Kis és nagy döntéseinkben az Úr Jézus befolyásolhat bennünket? Ez megmutatkozik a családtagjainkkal való viszonyunkban is,
hiszen mindig készségesek, barátságosak, áldozatkészek vagyunk, még a gyülekezetben is, munkahelyről, iskoláról nem is beszélve? Milyen áldottak lehetnénk, ha igaz lenne: Uram, egyedül benned bízom, rád hallgatok kizárólagosan, nem engedem, hogy bárki, bármi befolyásoljon engem, bennünket! Ki akadályoz meg ebben minket? Engedj az Úr Jézusnak, menj Lélek által őhozzá!
g LABoSSA PÉTEr
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