
AzEvangélikusÉletkéthetentemegjelenőhírlevele
KRÓNIK A

Sze re tő mennyei Atyánk! Kö szön jük ne -
ked a hit aján dé kát, amely ál tal tel jes bi -
za lom mal áll ha tunk meg előt ted. Kö -
szön jük, hogy te ma gad te szel meg
min dent ezért az aján dé kért. Ha ve szít
fé nyé ből, ere jé ből, te táp lá lod. Ha a
két ség tá mad ja, te újí tod meg ben -
nünk. Ha az élet ter hei el fe dik, te élesz -
ted új já. Hit és hi tet len ség ha tá rán jár -
va kö nyör günk most is hoz zád.

Ké rünk té ged az ön ma gá ban és a te -
remt mé nyek ben bí zó em be ri sé gért. Te
gá told meg az em be ri nagy ra vá gyás, a
ma ga biz tos ság, az ön zés pusz tí tó ere jét.
Te adj új és új le he tő sé get ar ra, hogy
mind töb ben ve gyék ész re a vi lág kin -
csei mö gött az azo kat nyúj tó ke ze det. Fi -
gyel mez tess ben nün ket ar ra, hogy min -
de nün ket aján dék ba kap tuk tő led azért,
hogy az aján dé ko zó és az egy más irán ti
sze re tet tel él jünk ve lük. 

Kö nyör günk azo kért, akik éle tük
ter hei mi att nem tud nak rád mint sze -
re tő Aty juk ra te kin te ni. Kö nyör günk
azo kért, akik meg ke se red tek, akik az em -
be ri bűn pusz tí tá sát raj tad ké rik szá mon.
Se gíts a hi tet len ség és két ség mé lyé ben.
Üre sítsd meg azok lel két, akik ben re -
mény te len fáj da lom, ma ga biz tos ság
vagy ha rag ural ko dik. Kö nyör günk azo -
kért is, akik éle tük ter hei alatt is hoz zád
ki ál ta nak. Ne en gedj sen kit ere jén fe lül
kí sér te ni. Ké rünk, te adj erőt, hogy a hoz -
zád ki ál tók tü re lem mel és bi za lom mal
tud ják meg ta lál ni a sza ba du lás út ját,
ame lyet el ké szí tet tél szá muk ra. 

Kö nyör günk egy há za dért. Te újítsd
meg a hit ben, a sze re tet ben és a re -
mény ség ben. Ne en gedd, hogy em be -
ri ke ze ink el ta kar ják ben ne azt, ami -
re te el hív tad. Add meg egy há zad nak,
hogy élet tel te li vé, hoz zád ve ze tő vé, só -
vá és vi lá gos ság gá le gyen min de nütt,
ahol te össze gyűj töt ted és igéd hir de -
tő jé vé tet ted. Ké rünk, ta nítsd egy há -
za dat és min den szol gá lat tal meg bí zott
test vé rün ket a hoz zád va ló hű ség re, az
ért he tő be széd re, a má sik em ber ter -
hét hor do zó sze re tet re. Ké rünk, bo -
csásd meg ke gyel me sen egy há zad bű -
ne it, és ne en gedd, hogy ha mis tisz ta -
ság tu dat ból ta kar gas sa azo kat, de azt
se, hogy a múlt ban vagy a je len ben el -
kö ve tett bű ne i nek fog lyá vá vál jon.
Mu tasd meg új ra és új ra, hogy egy há -
za dat azért hí vod el, hogy ben ne új élet
tá mad jon igéd és szent sé ge id ál tal. 

Kö nyör günk sa ját gyü le ke ze tün -
kért. Add, hogy kö zöt tünk min den szó,
min den tett, min den al ka lom hoz zád
vi gyen kö ze lebb. Add, hogy mind nyá -
jan, akik részt vál lal nak gyü le ke ze tünk
éle té ben, át érez zék, hogy a leg ki sebb
do log gal is ne ked szol gál nak. Ké rünk,
add, hogy meg tud juk be csül ni min -
den ki ben a gyü le ke ze tün kért vég zett
mun kát, szol gá la tot. 

Kö nyör günk ma gun kért. Te lá tod, ha
meg ko pott hi tünk, vagy ha már túl
ter mé sze tes nek vesszük, hogy sze re tő
Atyánk nak szó lít ha tunk. Ké rünk, aján -
dé kozz meg új ra és új ra a hit ele ven sé -
gé vel. Te lá tod, ha két sé ge ink tá mad nak,
és erőt len sé ge ink erőt vesz nek raj tunk.
Te biz tass új ra és új ra igéd del: erőd az
erőt len ség ál tal ér cél hoz – a mi éle tünk -
ben és üd vös sé günk ben is. 

Kö szön jük, Atyánk, hogy tel jes bi za -
lom mal mond hat tuk el ne ked ké ré se in -
ket. Hall gass meg ben nün ket, Jé zus
Krisz tus, a mi Urunk ál tal. ámen.
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köszönjük!
Nőtt az egy há zunk szá má ra adó juk
1%-át fel aján lók szá ma

A Nem ze ti Adó- és vám hi va tal hi -
va ta los tá jé koz ta tá sa sze rint az
idei év ben össze sen 63 662-en
aján lot ták fel adó juk 1%-át a ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ja vá ra. A fel aján lók szá ma ez zel
mint egy 2420 fő vel emel ke dett a
2015. évi ered mé nyek hez ké pest.

A ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház szá má ra fel aján lott összeg
is nőtt: egy há zunk 285 318 577 fo -
rint tá mo ga tást ka pott a hí vek től,
il let ve az egy ház te vé keny sé gé vel
szim pa ti zá lók tól. Ez az összeg
23 384 520 fo rint tal több a ta valy
fel aján lott összeg nél.

Kö szön jük!

közlemény

A meg újult gyü le ke ze ti há zért és pa -
ró ki á ért ad tak há lát Za la eger sze gen
szep tem ber 11-én, va sár nap. Az ün ne -
pi is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur -
gi á ban Zsu gyel Kor nél és Zsu gyel-Kle -
no vics Ka ta linhe lyi lel ké szek mű köd -
tek köz re (képünkön).

„Is ten ke zé ben élő vé lesz az élet te len
– hang sú lyoz ta 1Pt 2,5 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban SzemereiJános. – Ma
azért adunk há lát, mert éle tet adó
sza va szól hat kö zöt tünk, amely át tud
ala kí ta ni, meg tud vál toz tat ni.” A püs -
pök kí ván ság ként meg fo gal maz ta:
a meg szé pült ház le gyen to vább ra is Is -
ten mű he lye, ahol for má lód nak az
em be ri éle tek.

Az al ka lom hoz rö vid köz gyű lés
kap cso ló dott, ame lyen KostyálLászló
fel ügye lő kö szön töt te az egy be gyűl te -
ket. Ezt kö ve tő en SimonZoltán gond -
nok szá molt be a pa ró ki át, a lel ké szi hi -
va talt és a gyü le ke ze ti he lyi sé ge ket
ma gá ban fog la ló épü let ben el vég zett
mun kák ról. A nyí lás zá rók cse ré jét és
a szük sé ges ki sebb ja ví tá so kat az egy -
ház ke rü le ti, egy ház me gyei se gít ség -
nyúj tás, a sa ját ala pít vá nyi for rá sok, va -
la mint a hí vek ado má nyai mel lett ko -
moly ön kor mány za ti tá mo ga tás tet te
le he tő vé.

Az is ten tisz te let után a je len lé vők át -
vo nul tak a gyü le ke ze ti ház ud va rá ra,
ahol Sze me rei Já nos meg ál dot ta a
meg újult épü le tet. A há la adó al ka lom
sze re tet ven dég ség gel zá rult.

g ADá MI Má rIA

Is ten
mű he lye

Az óvo da ud va rán sza lad gá ló gye re kek,
be szél ge tés be me rü lő szü lők és óvó né -
nik vár ták, hogy el kez dőd jön az ün -
nep ség. Amint fel csen dül tek az EccPecc
ze ne kar kon cert jé nek el ső hang jai, az
óvó dá sok is el kezd tek fü lel ni, mert a
da lok ban az ő köz re mű kö dé sük re is
szá mí tot tak: mu to ga tás sal, ének lés -
sel se gí tet tek a ze ne kar nak.

A meg je len te ket elő ször Kiss-Tóth
Zsuzsanna, az óvo da nem ré gi ben
ki ne ve zett ve ze tő je kö szön töt te, majd
dr.ŐriLászló al pol gár mes ter fe jez te
ki örö mét, hogy a har ma dik leg na -
gyobb tör té nel mi egy ház az óvo dán
ke resz tül is je len lesz a vá ros éle té ben.
Mint el mond ta, Kert vá ros az egyik
leg sű rűb ben la kott vá ros rész, ezért itt
kü lö nö sen is szük ség van az egy há -
zak fel adat vál la lá sá ra. Az al pol gár -
mes ter hang sú lyoz ta, hogy a vá ros
sok szí nű, plu ra lis ta ér té ke it is gaz da -
gít ja majd az evan gé li kus ne ve lés. Ez -
után át ad ta az óvo da kul csát – ame -
lyen még a kulcs tar tó is egy kék ele -
fán tot áb rá zolt – GáncsPéternek, a
Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ké nek. 

Folytatása2.oldalon f

A Kék Ele fánt ün ne pe 
ÓvodaátadóünnepségetrendeztekPécsett
Öt-hat év vel ez előtt kez dőd tek tár gya lá sok ar ról, hogy a Pé csi Evan gé li kus
Egy ház köz ség egy ok ta tá si in téz ményt ve gyen át az ön kor mány zat tól. Ez a
fo lya mat 2016-ra ért be, így szep tem ber 1-jé től az Enyezd ut cai Kék Ele fánt
Óvo da fenn tar tó ja a pé csi gyü le ke zet lett. A Tol na–Ba ra nyai Egy ház me gyé -
ben ez az el ső evan gé li kus fenn tar tá sú óvo da, ezért az át vé tel lel ré gi adós -
sá got tör lesz tett az egy ház me gye. Az át adóün nep sé gen szep tem ber 15-én, dél -
után az egy ház, a vá ros és az óvo da kép vi se lői kö zö sen ün ne pel tek a gye re -
kek kel, óvó né nik kel, szü lők kel – és ter mé sze te sen az ud va ron ál ló Zsol nay
ele fánt tal együtt.
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f Folytatásaz1.oldalról
A püs pök kifejtette, hogy ez az in téz -
mény va ló ban egy „Kin der gar ten”,
vagy is tü kör for dí tás sal „gyer mek kert”,
mert iga zi oá zis ként szol gál a leg ki seb -
bek szá má ra eb ben a nagy vá ros ban. 

A rö vid evan gé li kus szer tar tás ke -
re té ben GáncsPéterIs ten ál dá sát kér -
te az óvo da mű kö dé sé re, a ben ne dol -
go zók és a gyer me kek éle té re, majd fel -
ol vas ta Mátéevangéliumából a gyer me -
kek evan gé li u mát. Ige hir de té sé nek
kö zép pont já ba az óvo da név adó ját és
lo gó ját, a kék ele fán tot ál lí tot ta, amely
már az át vé tel előtt is iko ni kus szim -
bó lu ma volt az in téz mény nek. A püs -
pök úgy véli, az óvo da már az át vé tel
előtt is egy jól mű kö dő szer ve zet volt,
ezt nem is kell meg vál toz tat ni, az
evan gé li kus lel ki ség csak plusz színt fog
hoz zá ad ni a min den na pok hoz. Ugyan -
úgy, mint a lo gón sze rep lő ele fánt,
amely bár kék szí nű, a fü le egy pi ros
szí vet áb rá zol. Ez a pi ros szín az a több -
let, ame lyet az evan gé li kus egy ház
ad ni sze ret ne: a Szent lé lek és a sze re -
tet szí ne. 

Gáncs Pé ter a gye re kek hez for dul -
va el mond ta, hogy már ők is tud ják, mit
je lent az, ha va la ki pi ros szí vet raj zol a
má sik fü ze té be: azt, hogy az il le tő sze -
re ti őt. Már pe dig Is ten az, aki ilyen örök
sze re tet tel sze re ti őket, mint aho gyan
a kö zö sen meg ta nult zá ró ének utol só
vers sza ká ban is éne kel ték: „A mennyei
Atya leg job ban a gyer me ke ket ked ve -
li, / a mennyei Atya a ki csik ben a ki csi -
sé get sze re ti, / és azt mond ta a fel nőt -
tek nek: Gye rek ké kell len ne tek, / mert
or szá gom ba sen ki mást, csak gyer -
me ke ket en ge dek!”

Ez után óvó né nik MarékVeroniká-
nak a Kékelefánt cí mű ver sét éne kel -
ték el, ame lyet a pé csi evan gé li kus gyü -
le ke zet be osz tott lel ké sze, Hajduch-
SzmolaPatrik ze né sí tett meg. A gye -
re kek pe dig ver sek kel, da lok kal és
kör tánc cal ké szül tek az ün nep ség re.

„Nőj fel!” – ez zel a gye re kek ál tal
gyak ran hal lott fel szó lí tás sal kezd te be -
szé dét ÓcsaiZoltán igaz ga tó lel kész.
Most nem a gye re kek nek, ha nem a fel -
nőt tek nek kell fel nő ni ük ah hoz a fel -
adat hoz, ame lyet az újon nan át vett
óvo da irá nyí tá sa je lent. Fel kell nő ni az
elő dök höz, a dol go zók hoz, akik ál do -
za to kat vál lal tak ezért az in téz mé -
nyért. Csak ak kor tu dunk elég éret tek
len ni eh hez a ki hí vás hoz, ha a szí vün -
ket-lel kün ket oda ad juk, nem vár va
vi szon zást ér te – zár ta mon dan dó ját a
gyü le ke zet igaz ga tó lel ké sze. 

Az or szá gos iro da ne ve lé si és ok ta -
tá si osz tá lyá nak kép vi se le té ben Varga
Márta osz tály ve ze tő je lent meg, aki sa -
ját vers sel ké szült. Köl te mé nyé ben
sor ra vet te mind a hu szon nyolc evan -
gé li kus óvo dát és azok szí ne it. A szi -
vár vány, a mus tár mag és a ke rek er dő
szí nei után a leg újabb a pé csi kék ele -
fánt lett. 

Az ün nep ség vé gén a gye re kek aján -
dék ba kap tak egy, az óvo da lo gó já val
el lá tott szí nes ken dőt, és egy nagy ki -
ra kós  já ték ban együtt rak ták ki a hí res
ele fán tot. Az al ka lom sze re tet ven dég -
ség gel foly ta tó dott, ahol fi nom sü te mé -
nyek mel lett ta lál koz hat tak és be szél -
get het tek egy más sal a meg je len tek.

g Ko VáCS BAr BA rA

Ma gyar or szág ról is szép szám mal ér kez -
tek lel kész test vé rek és gyü le ke ze ti ta gok,
hogy részt ve hes se nek AndrejekMitjá-
nak és csa lád já nak örö mé ben. A mu ra -
szom ba ti Lu ther Már ton evan gé li kus
temp lom meg telt az or di ná ci ó ra. A li tur -
gi át a szlo vén lel ké szek, a pré di ká ció szol -
gá la tát pe dig Filo Geza, a Szlo vé ni ai
Evan gé li kus Egy ház püs pö ke vé gez te. Pál
apos tol nak a Rómaiakhozírtlevelébőlol -
vas ta fel az 1. fe je zet 16. ver sét: „Mertnem
szégyellemazevangéliumot,hiszenIsten
erejeaz,mindenhívőneküdvösségére…”
A püs pök ar ról be szélt, mennyi re fon tos
fel vál lal ni az evan gé li u mot, ami rész ben
aka rat kér dé se is: ha aka rom, si ke rül het.
Aho gyan az apos tol is min den kö rül mé -
nyek kö zött fel vál lal ta az evan gé li u mot,
úgy a lel ké szi szol gá lat ban is ha son ló an
kell cse le ked ni. Aka rat kér dé se, hogy mi -

lyen szé les kör ben te szi ezt a szol gá lat -
te vő, nem le het szó eb ben az eset ben sem
sze mély vá lo ga tás ról. A mig rán sok tól a
me ne dzse re kig min den ki nek hir det ni
kell az igét, aho gyan ezt a friss lel ké szünk,
Mit ja is tet te ed di gi szol gá la tai so rán –
zár ta sza va it Fi lo Ge za. 

Az ige hir de tés után kö vet ke zett az or -
di ná ció, mely nek szol gá la tát Fi lo Ge za
püs pök, Novak Leon, And re jek Mit ja
men to ra és AndrejekJudit,Mit ja fe le sé -
ge vé gez te. A sze mé lyes ál dá sok ban
egy aránt részt vet tek a szlo vén és a ma -
gyar lel ké szek, majd zá rás ként ma gyar
nyel ven zen dül tek fel a Confirmameg -
erő sí tő és di cső í tő sza vai. 

A már fel es kü dött lel kész ez után be -
szélt lel késszé vá lá sá nak kö rül mé nye i ről:
ho gyan in dult el fa lu si pa raszt gye rek ként
a mu ra szom ba ti vas út ál lo más ról, majd

ami kor Za la eger szeg nél és Bo bá nál el -
kez dett vissza to lat ni a vo nat, azt gon dol -
ta, ta lán Is ten sem akar ja, hogy Pest re ér -
jen. A vo nat még is be fu tott, és cso dák so -
ro za tá nak kö szön he tő en áll hat a temp -
lom ban Krisz tus cso dás igá ját nya ká ba
vé ve, két nyel vű szol gá lat te vő ként. El -
mond ta azt is, hogy nincs az egy be gyűl -
tek közt olyan em ber, aki va la mi lyen for -
má ban ne já rult vol na hoz zá eh hez.
Kü lön kö szö ne tet mon dott a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház nak, amely le -
he tő vé tet te, hogy ta nul má nya it Bu da -
pes ten vé gez ze, az összes gyü le ke zet nek
és lel kész nek, akik nél meg for dult, min -
den tü re le mért, amellyel elő se gí tet ték
nyel vi és lel ki fej lő dé sét. 

A szlo vén lel ké szek ne vé ben Balažic
Evgen,Mit ja lel ké sze mon dott be szé det,
fel hí va a fi gyel mét ar ra, hogy most már
ő fog ja meg hoz ni egye dül a dön té se ket,
ő fe lel az övé i ért, és ezt min dig tart sa szem
előtt. A vá ros pol gár mes te re, Jevsek
Aleksander pe dig kér te a friss lel készt,
hogy hor doz za imád sá ga i ban őt és más
po li ti kai ve ze tő ket is, hi szen ők is pász -
to rok, és szük sé gük van a mun ká juk hoz
Is ten bölcs ve ze té sé re. A ma gyar lel ké -
szek ne vé ben SmidéliuszZoltánmon dott
kö szön tő sza va kat, pár hu za mot von va
töb bek kö zött a ma gyar hála és a szlo -
vén hvala (kö szö net) sza vak kö zött, hi -
szen há lá val van te li min den ki nek a
szí ve, ami ért Is ten adott va la kit, aki to -
vább vi szi, vagy is új ra fel ve szi azt a sta -
fé tabotot, ame lyet a már el hunyt ma gya -
rul be szé lő lel ké szek, Škalič Gustav,
JošarLajos és NovakLajoshát ra hagy tak.
Mit ja aján dék le het mind a két or szág
egy há zai szá má ra, ezért is jo gos a há la,
az az a „hva la”. 

Az or di ná ci ói is ten tisz te le tet kö zös
ün nep lés és sze re tet ven dég ség kö vet te,
ahol a szlo vén gu lyás tól kezd ve a ma gyar
lán go sig min den fi nom sá got föl tá lal va
le het tek asz tal kö zös ség ben az egy be -
gyűl tek. A vo nat to vább ha lad, ked ves
Mit ja, hogy ál dás légy má sok szá má ra!

g A. J.

BenceImre es pe res, a gyü le ke zet igaz ga -
tó lel ké sze kö szön tő be szé dé ben Ézsa i ás
pró fé tát idéz te: „…megváltottalak,neve-
denszólítottalak,enyémvagy!” (Ézs 43,1)

Az es pe res úgy fo gal ma zott: azért vá -
lasz tot ta ezt az igét, mert aki is me ret len
út ra in dul, an nak szük sé ge le het a na -
gyon jól is mert, biz ta tó sza vak ra. Fel idéz -
te azt, hogy PéterZoltán gim na zis ta ko -
rá ban a bu da vá ri gyü le ke zet ből in dult
el a teo ló gi á ra, majd az Úr Ceg lé den bíz -
ta meg fel adat tal, vé gül pe dig vissza tért
oda, ahon nan el in dult. Az zal biz tat ta lel -
kész tár sát, hogy aki fel ada tot adott ne -
ki, az erőt is ad an nak el vég zé sé hez. Az
igaz ga tó lel kész ar ról is biz to sí tot ta Bu -
da vár új lel ké szét, hogy amíg Jé zust
hor doz za a szí vé ben, ad dig so ha nem
lesz gond ja i val, ba ja i val egye dül, s ter -
mé sze te sen a gyü le ke zet is mel let te áll.

PőczeTibor, a gyü le ke zet fel ügye lő -
je át ad ta a lel kész meg hí vó le ve lét az es -
pe res nek, ezt kö ve tő en pe dig Ben ce
Im re – BencénéSzabóMártamá sod lel -
kész és FabinyTamáspüs pök köz re mű -
kö dé sé vel – be ik tat ta lel ké szi szol gá la -
tá ba Pé ter Zol tánt.

Az es pe res ar ra kér te a gyü le ke ze tet,
hogy fo gad ja be, sze res se és be csül je új
lel ké szét, aki min dent meg fog ten ni
azért, hogy mun ká já val és éle té vel rá is
szol gál jon a meg be csü lés re.

Az is ten tisz te le ten je len lé vő lel kész -
tár sak bib li ai igék kel mond tak ál dást Pé -
ter Zol tán ra, aki ik ta tá sa utá ni ige hir de -
té sé ben ar ról be szélt, hogy éle tünk so -
rán csak Krisz tust te kint het jük va ló di,
hi te les el iga zo dá si pont nak. A szó szék
fö lé ki ve tí tett kép ről szól va azt mond ta:
kü lö nö sen ked ves ne ki ez a kép, mert a
ha lál ra szol gá ló ke reszt ből ka lász és
sző lő, vagy is élet fa kad. Jól szim bo li zál -
ja ez azt, hogy Krisz tus ha lá la csak lát -
szó lag ku darc, mert a meg vál tás ból új
élet szü le tik. Is ten ke gyel me, hogy most
itt áll ha tok – fo gal ma zott Pé ter Zol tán.
A gyü le ke zet hez szól va pe dig hoz zá tet -
te: tud juk, hogy Krisz tus hor doz mind -
annyi un kat.

Az ün ne pi is ten tisz te let ezt kö ve tő en
rend kí vü li gyü le ke ze ti köz gyű lés sé ala -
kult át, amely nek egyet len na pi ren di
pont ja ként rög zí tet ték, hogy Pé ter Zol -

tán el fo gad ta a bu da vá ri meg hí vást, és
szol gá lat ba lé pett.

Az új lel készt az Észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke ként és egy ben
pa ró kus tár sa ként is kö szön töt te – má -
sok mel lett – Fa bi ny Ta más. Lu kács
evan gé lis ta in tel mét idéz ve ar ra biz ta tott,
hogy „le gye tek ir gal ma sak”, mert er re
igen nagy szük ség van a mai vi lág ban.
Fel hív ta lel kész tár sa fi gyel mét az öku -
me ni kus gon do lat fon tos sá gá ra is.

Pő cze Ti bor fel ügye lő a gyü le ke zet ne -
vé ben ar ra in tet te a lel készt: úgy él jen,
dol goz zon, hogy min den kor mél tó le -
gyen a „nagy tisz te le tű” jel ző re, s ez a cél
le beg jen a szol gá ló lel kész sze me előtt ak -
kor is, ha va la ki nem így, ha nem tör té -
ne te sen ép pen Zo li nak szó lít ja.

Pé ter Zol tán vá la szá ban meg kö szön -
te a jó kí ván sá go kat, és azt mond ta: lel -
ki leg gaz dag nak ér zi ma gát, mert eb ben
az órá ban oly so kat ka pott test vé re i től.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten ének kel
szol gált a ceg lé di Halleluja! kó rus,
va la mint a bu da vá ri gyü le ke zet gos pel -
kó ru sa. A Himnusz el ének lé se után –
a test vé rek ke ze mun ká já nak jó vol tá -
ból – gaz da gon meg te rí tett asz ta lok
mel lé in vi tál ták a gyü le ke ze tet és a ven -
dé ge ket. 

g IL LISZ L. LáSZ Ló

Szep tem ber 3-án, szom ba ton reg gel hét
után le ug rot tam az agen dá mért, hogy át -
fus sam az ik ta tás rend jét. Köz ben meg -
állt a ka pu előtt egy au tó: a vi rág bol tos
jött. Ko rán kez dő dik ez a nap, gon dol -
tam. Az tán egy re csak gyűl tek az em be -
rek. Szá mom ra is me ret le nek is. Jöt tek
Bor sod ból épp úgy, mint a Nyír ség ből.
Köz ben azon gon dol kod tam, egy ilyen
al ka lom ab ból a szem pont ból is fi gye -
lem re mél tó, hogy olyan egy ház ta gok
jön nek össze és ül nek egy más mel lé a
temp lom pad ja i ban, akik ben az evan gé -
li kus sá guk mel lett még az a kö zös, hogy
is me rik AsztalosRichárdot.

Vic ces, de mi ri chárd dal el ső íz ben
für dő ru há ban ta lál koz tunk. MezeyGá-
bormu ta tott be min ket egy más nak egy
nyír egy há zi úszó me den ce mel lett. Ak -
kor még egyi künk sem gon dol ta, hogy

sor sunk oly sok szál lal fo nó dik majd
össze. Hat év vel ez előtt men tor és ha tod -
éves kap cso la tá ban ala po zó dott meg ba -
rát sá gunk. Me zey Gá bor sú lyos be teg -
sé ge, majd el huny ta után ri chárd foly -
tat ta to vább a To kaj kör nyé ki, hegy al jai
evan gé li kus hí vek pász to ro lá sát egé -
szen ez év au gusz tu sá ig.

ri chárd va ló di re ne szánsz em ber.
Sok ol da lú, szá má ra a test és a lé lek
egy aránt fon tos. Ér dek lő dé se szé les kö -
rű, a mo dern tech ni ká tól a hé ber igék
rej tett je len té sé ig ter jed. Ő már iga zán
21. szá za di em ber, an nak jó ér tel mé ben,
el len tét ben ve lem, mert én in kább
még a 20. szá zad ter mé ke va gyok.

Hosszú len ne el be szél ni, ho gyan
is ke rült ri chárd hat év után vissza a
deb re ce ni gyü le ke zet be, de az biz tos,
hogy ez a köl csö nös bi zal mon mú lott.

Nyu god tan mond ha tom mind ket -
tőnk ne vé ben, ez egy iga zán a száj ízünk
sze rin ti ik ta tás volt. Min den kit lel ke -
sült ség töl tött el, hogy va la mi jó kez dő -
dik. A gyü le ke zet fel ügye lő je, Abaffy
Zoltán pél dá ul – rend ha gyó mó don –
az ik ta tás el ső fe lé ben vé gig a meg vá -
lasz tott új lel kész mel lett állt, hogy a
meg fe le lő pil la nat ban át ad has sa a gyü -
le ke zet díj le ve lét.

Az ik ta tás ZsarnaiKrisztián es pe res
ige hir de té sé vel kez dő dött. Az esperes
be mu tat ta ri chárd élet út ját, az tán az
élet mód be li asz ké zis től, mely nek ri -
chárd fo lya ma tos gya kor ló ja, a Krisz -
tu sért va ló szol gá lat most kez dő dő új le -
he tő sé gé ig ér kez tünk el. Az ik ta tá si

is ten tisz te let vé gén ri chárd ige hir de té -
sé ben a sző lő sa ját éle té ben be töl tött jel -
ké pes sze re pé től kezd ve ve ze tett ben -
nün ket el a leg na gyobb misz té ri u mig,
az unió misz ti ka leg szebb szim bó lu -
má ig, a sző lő tő és a sző lő vesszők szim -
bi o ti kus kap cso la tá ig. Jé zus hoz fű ző dő
vi szo nyunk ennyi re ori gi ná lis, s er re
nem le het elég szer rá cso dál koz ni.

A köz gyű lé sen a bú csú zó és üd vöz -
lő lel ké szek mond ták el egy-egy aján -
dék át adá sa után jó ta ná csa i kat, igei út -
ra va ló i kat vagy idéz tek fel hu mo ros pil -
la na to kat a kö zös szol gá lat ide jé ből.

ri chárd fe le sé gét, DomaniczkiÉvát
kü lön kö szön töt te Aba ffy Zol tán fel -
ügye lő, mély em pá ti á val be szél ve a lel -
kész fe le sé gek rend kí vü li hely ze té ről.
A köz gyű lés utá ni ál ló fo ga dá son le he -
tő ség nyílt min den ki szá má ra né -
hány szót vál ta ni az ün ne pelt tel és az
is me rő sök kel. g

Há la – hva la
AndrejekMitjaordinációjaMuraszombatban
Nagy nap volt a szlo vén evan gé li ku sok éle té ben szep tem ber 18-a: egy újabb
lel készt or di nál tak, ami rit ka al ka lom a kis or szág éle té ben. Öt-tíz éven te tör -
té nik ilyen ava tás, ahol Szlovénia összes evan gé li kus gyü le ke ze té ből egy be -
gyűl nek a ta gok, hogy együtt örül je nek az egy ház új szol gá ló já nak. Ez per -
sze ne künk, ma gya rok nak is ha son ló öröm, hi szen hosszú évek óta And re -
jek Mit ja az el ső lel kész, aki két nyel vű szol gá la tot vé gez a Mu ra vi dé ken. 

Új kez det a foly ta tás ban
AsztalosRichárdlelkésziktatásaDebrecenben
Ün ne pi is ten tisz te le ten ik tat ta be hi va ta lá ba Zsar nai Krisz ti án, a Haj dú-Sza -
bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se a Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség meg vá lasz tott lel ké szét, Asz ta los Ri chár dot szep tem ber 3-án. A li tur -
gi á ban Réz-Nagy Zol tán deb re ce ni lel kész se géd ke zett. Az aláb bi ak ban az
ő gon do la ta it oszt juk meg ol va só ink kal.

Krisz tus az egyet len el iga zo dá si pont
BeiktattákPéterZoltánlelkésztBudavárban
Meg telt a bu da vá ri evan gé li kus temp lom szep tem ber 10-én dél előtt 11 óra -
kor, ami kor be ik tat ták lel ké szi szol gá la tá ba Pé ter Zol tánt. A gyü le ke zet új
lel ké szé nek ko ráb bi szol gá la ti he lyé ről, Ceg léd ről is so kan ér kez tek, az ik -
ta tás után pe dig a test vé rek gaz da gon te rí tett asz ta lok mel lett lát ták ven dé -
gül egy mást.

A Deb re ce ni Evan gé li kus Egy ház köz -
ség pres bi té ri u ma egy han gú sza -
va zás sal – a ro tá ció el vét el fo gad va
– az el kö vet ke ző há rom év re Asz ta -
los Ri chárd pa ró kus lel készt vá lasz -
tot ta a deb re ce ni gyü le ke zet igaz ga -
tó lel ké szé vé szep tem ber 11-én.
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A budavári evangélikus szabadegyetem kö vet ke ző al kal mát ok tó ber
3-án, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom
ká pol ná já ban (1014 Bu da pest, tán csics mi hály u. 28.). Dr. Fa bi ny Ta más püs -
pök be ve ze tő jét kö ve tő en dr. Soós Vik tor At ti la tör té nész, a Nem ze ti Em lé -
ke zet Bi zott sá gá nak tag ja tart elő adást Az egy há zak hely ze te, sze re pe 1956-
ban cím mel. A be lé pés in gye nes, min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Vendégelőadások és -szemináriumok az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men új szö vet sé gi té mák ból – Czi re Sza bolcs új szö vet sé ges pro -
fesszor (Ko lozs vár).

1. A jé zu si pél dá zat mint „fel for ga tó be széd” (sze mi ná ri um)
– szep tem ber 26., hét fő, 10.00–11.30, 13-as te rem.
2. Jé zus tör té ne ti sé ge és a Jé zus-ku ta tás tör té ne te (elő adás)
– szep tem ber 26., hét fő, 11.45–13.15, 10-es te rem.
3. Jé zus gyó gyí tá sa i nak po li ti kai és spi ri tu á lis ol va sa ta
(dok to ri blokk sze mi ná ri um)
– szep tem ber 28., szer da, 15.00–16.30 és 16.45–18.15.,
új szö vet sé gi teo ló gia tan szék.
Az elő adá sok ra sze re tet tel hív juk és vár juk hall ga tó in kat!

Felvételitájékoztatóadeáktéren.A De ák té ri Evan gé li kus Gim ná zi um -
ba (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.) a 2017/18-as tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó diá -
kok és szü le ik szá má ra fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk két kü lön al ka lom mal.

Szep tem ber 30-án, pén tek dél után 4 órá ra vár juk a je len leg ne gye dik osz -
tá lyos ta nu ló kat és szü le i ket, ok tó ber 1-jén, szom bat dél előtt 10 órá ra pe dig
a nyol ca dik osz tá lyos di á ko kat és szü le i ket.

Eze ken az al kal ma kon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk
mű kö dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig
di ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. Sze re tet tel vár juk az ér dek -
lő dő ket!

Amagyarországievangélikusegyházpályázatifelhívása
sztehloGábor-ösztöndíjra
A ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos pres bi té ri u ma szo ci á li san rá -
szo ru ló te het sé ges, egy há zi kö zép is ko lá ban ta nu ló evan gé li kus di á kok tá mo -
ga tá sá ra Szteh lo Gá bor-ösz tön dí jat ír ki. Az ösz tön díj oda íté lé se pá lyá zat út -
ján tör té nik. (A le bo nyo lí tás mód já ról és fel té te le i ről a Szteh lo Gá bor-ösz tön -
díj ról szó ló, 1/2009. [iX. 10.] szá mú or szá gos sza bály ren de let ren del ke zik.) 

Az ösz tön díj cél ja: hoz zá já rul ni azon te het sé ges, ám ne héz sor sú, evan gé li kus
kö zép is ko lás ta nu lók ta nul má nya i hoz, akik nek anya gi le he tő sé ge ik szű kö sek,
il let ve tá mo ga tás nél kül nem tud nák egy há zi fenn tar tá sú kö zép is ko lá ban
foly ta tott ta nul má nya i kat be fe jez ni, fel ső fo kú ta nul má nya i kat meg kez de ni. Az
ösz tön díj cél ja to váb bá az evan gé li kus ér tel mi ség ki ne ve lé sé nek elő se gí té se. 

A pá lyá zó az aláb bi cé lok ra nyújt hat be pá lyá za tot: 
– kol lé gi u mi díj; 
– nyel vi tá bor és a nyelv vizs gá hoz szük sé ges ta nul má nyok foly ta tá sa,

nyelv vizs ga díj; 
– hang szer vá sár lás; 
– ta nul mány út;
– mű vé sze ti és sport te vé keny sé gek kel össze füg gő költ sé gek; 
– a ta nul má nyok kal össze füg gő egyéb költ sé gek. 
A pá lyá zat le bo nyo lí tá sa
A 2016/17-es tan év ben ki oszt ha tó tel jes pénz összeg tíz mil lió fo rint. 
Az egyes pá lyá zó nak jut tat ha tó ma xi mált összeg ket tő száz ezer fo rint.
A pá lyá za tot pa pír ala pon vagy elekt ro ni ku san le het be nyúj ta ni.
Pa pír ala pon be nyújt ha tó sze mé lye sen: 1085 Bu da pest, Ül lői út 25. ci ty cor ner

iro da ház, i. eme let 41-es szo ba (hi va ta li idő ben); il let ve le vél ben: mEE or szá gos
iro da, Szteh lo Bi zott ság (pá lyá zat), 1450 Bu da pest, pf. 21. 

Elekt ro ni ku san a krisz ti na.tri fan@lu the ran.hu e-mail-cím re kér jük el jut tat ni.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak (be ér ke zé sé nek) ha tár ide je: ok tó ber 6. 
Ered mény hir de tés: ok tó ber 20-án, csü tör tö kön 13 órá tól a hon la pon

(Szteh lo.lu the ran.hu) meg te kint he tő.
Az el szá mo lás ha tár ide je: 2017. jú li us 15. 
Ün ne pé lyes díj ki osz tás: no vem ber 10-én 14 óra kor az Evan gé li kus Hit tu -

do má nyi Egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) dísz ter mé ben.
A pá lyá zat tal kap cso la tos tud ni va lók, adat la pok meg ta lál ha tók a Szteh lo.

lu the ran.hu in ter ne tes hon la pon. itt ol vas ha tó a Szteh lo Gá bor-ösz tön díj ról
szó ló, 1/2009. (iX. 10.) szá mú or szá gos sza bály ren de let is.

szikradíj–Azeneéletrekelt
Fel tudsz so rol ni há rom ne ked tet sző ha zai ke resz tény ze ne kart? Jö vő re már biz -
to san men ni fog!

A Szik ra díj a GmA Do ve Awards part ne re ként a ha zai ke resz tény könnyű -
ze nei élet el ső és ere de ti szak mai dí ja, me lyet egy fi a ta los, prog resszív szer -
ve ző csa pat ala pí tott, és a ze ne ipar ban el is mert részt ve vők kel össze fo gás -
ban va ló sít meg.

A Szik ra díj össze hoz és hi dat épít!
cé lunk a ha zánk ban is egy re nép sze rűbb ke resz tény ze nei kul tú ra szak -

mai fej lesz té se, új és po zi tív üze ne tet hor do zó al ko tá sok lét re jöt té nek ins -
pi rá lá sa, a mi nő sé gi ma gyar ke resz tény ze né szek és elő adók mun ká já nak el -
is me ré se. mind ezt fe le ke ze tek től füg get le nül a kö zös cé lért, hi dat épít ve a
ke resz tény könnyű ze nei élet ha zai ze ne ipar ban va ló el is mer te té sé hez,
egy ség ben va ló sít juk meg. A zsű ri tag jai: Hor váth Ger gely, Me ző Mi si, Pa jor
Ta más, Boly ki György, Ge ren dás Da ni, Cza bán Gá bor és Jac kie Patil lo.

A ne ve zé se ket szep tem ber 30-áig vár juk a Szik ra dij.hu web ol da lon.

hirdetés

A szol gá lat te vők be vo nu lá sa után Pán-
gyánszkyÁgnes egye te mi lel kész szol -
gá la tá val kez dő dött az al ka lom. Zsol -
tárt ol vas tak az el ső éves hall ga tók,
majd a Veni Sancte imád ság után
Gáncs Péter el nök-püs pök hir det te
Is ten igé jét.

„Van, aki ve lünk együtt uta zik!”
A püs pök a ten ger le csen de sí té sé ről
szó ló, Márkevangéliumában ol vas ha -
tó ige sza kasz alap ján a meg hí vón
lát ha tó, a sport pá lyát áb rá zo ló ké pe -
ket ele mez ve kezd te mon dan dó ját.
rá mu ta tott, hogy a teo ló gi án nem a
sport pá lya a fon tos, ha nem a lel ké szi
élet pá lyán van a hang súly.

„Sok szor úgy érez zük, hogy tur bu -
len ci á ban re pül egy há zunk, és csak ret -
teg ve imád ko zunk Is ten se gít sé gé ért.
De van, aki ve lünk együtt uta zik!” –
biz ta tott a püs pök.

„Jé zus a bár ká ban is a ta nít vá nya i val
volt. Ne künk sem kell két ség be es nünk,
mert Jé zus hív ha tó, fel éb reszt he tő, ott
van, kö ze lebb van hoz zánk, mint gon -
dol nánk, és se gít ne künk, ha baj ba ke -
rü lünk. Hoz zá bár mi kor for dul ha -
tunk!” – ma gya ráz ta Gáncs Pé ter.

„Luther Márton is ten ke re sé sé ben
fel tet te ezt a kér dést: ho gyan ta lá lok ir -
gal mas, ke gyel mes Is ten re? Öt száz év
után is kér dez het jük ezt, és fel te het jük
azt a kér dést is: ho gyan tud Is ten ke -
zé be ven ni és hasz nál ni ben nün ket? Is -
ten for mál, hogy al kal mas ta nít vá nyai
és kül döt tei le gyünk a mai vi lág ban” –
mond ta a püs pök, és fi gyel mez te tett ar -
ra is, hogy be le kell si mul nunk Is ten te -
nye ré be.

„Fi gyel nünk kell, hon nan fúj a szél.
De nem a po li ti ka sze le, ha nem a
Szent lé le ké. Jaj an nak az egy ház nak,
ame lyik a vi lá gi ha tal mak hoz iga zo -
dik!” – in tett Gáncs Pé ter, aki gon do -
la ta it zár va nem jó pá lyát, ha nem jó
sze let, jó úti tár sa kat, jó ked vet és sok
örö möt kí vánt az el ső éves hall ga tók -
nak, vé ge ze tül pe dig fel ol vas ta Teréz
anya Élethimnuszának so ra it.

A tan év nyi tó is ten tisz te let ez után a
ha tod éve sek ki bo csá tá sá val és meg ál -
dá sá val foly ta tó dott.

Fó kusz ban a hit ok ta tás. Dr.SzabóLa-
jos rek to ri be szé dé nek cí me Középpont-
banahittanulása volt. A rek tor ki fej -
tet te, hogy az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem ed di gi mű kö dé se so rán
min dig más kép zé si for mák ra ke rül -
tek a hang sú lyok. A rend szer vál tás előtt
még a di a kó nus lel kész-kép zés, majd a
ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka tár sak
kép zé se állt a kö zép pont ban, a rend -
szer vál tás után pe dig ren ge teg lel -
kész hall ga tó je lent ke zett. Vol tak idő -
sza kok, ami kor az ének kar, a fú vós -
együt tes és az el kö te le zett kán tor sza -
ko sok je len lé te, a mes ter kép zés el in -
du lá sá nak len dü le te vagy a pe da gó gus-
to vább kép zés szak mai ki hí vá sa, a dok -
to ri kép zés új le he tő sé gei vol tak so ron. 

A hang súly má ra a hit ok ta tás ra,
a hit tan ta ná rok kép zé sé re te vő dött át.
A rek tor vé le mé nye sze rint nem kell
ag gód ni ami att, hogy az is ko lai hit ok -
ta tás „ve szé lyez te ti” vagy ép pen el sor -
vaszt ja a gyü le ke ze ti gyer mek- és if jú -
sá gi mun kát. „Le het, hogy ép pen ez a
hang súly el to ló dás men ti meg a jö vőt,
ta lán ez nye ri meg a fi a tal nem ze dé ke -
ket az egy há zi kö zös sé gek szá má ra,
csak tel je sen más kép pen, mint aho -
gyan ed dig tör tént. Jó hit tan órán ke -

resz tül is ve zet út a fel nőtt ko ri temp -
lom lá to ga tó, ke resz tény élet be! De
ezek a kö rül mé nyek nem vál toz tat nak
a teo ló gi ai fe le lős sé gen, hogy tar ta lom -
ban és mi nő ség ben a le he tő leg job bat
ad juk át a kö vet ke ző ge ne rá ci ó nak” –
fej tet te ki dr. Sza bó La jos, majd sza vai -
nak alá tá masz tá sá ul GeorgLangenhorst
2015-ben ki adott, Kinder brauchen
Religion (A gyerekeknek szükségük
vanavallásra) cí mű köny vé nek gon -
do la ta it osz tot ta meg a hall ga tó ság gal.
Ki emel te, hogy Langen horst sze rint
há rom cent rá lis fel ada ta van a hit ok -

ta tás nak, ezek pe dig a kö vet ke zők: az
egy ház hi té ről szó ló alap is me re tek
struk tu rált és élet re mu ta tó köz ve tí té -
se (tu dás), a meg élt hit for má i ban
va ló meg bíz ha tó el iga zo dás se gí té se
(ér dek lő dés), va la mint ké pes sé té tel a
val lá si pár be széd re, il let ve íté let al ko -
tás ra (kap cso lat épí tés).

„Azt kel le ne át ad ni a hit tan órá -
kon, ami re leg in kább szük sé gük lesz
a ta nu lók nak a ké sőb bi ek ben. Meg fe -
le lő tu dást, ki vá ló tá jé ko zó dá si ké pes -
sé get és nyi tott sá got a val lá si és hit be li
kér dé sek ben. A mai eu ró pai hely zet -
ben nin csen olyan meg fon tolt gon dol -
ko dá sú em ber, aki en nek a fon tos sá -
gát ne lát ná be. A hig gadt sze re tet gya -
kor lá sá nak ép pen ez a há rom ké pes -
ség a biz tos alap ja. Meg ra ga dó lép cső -
ze tes ség gel ezt Langen horst így fe je zi
ki: 1. A gye re kek nek szük sé gük van Is -
ten re. 2. A gye re kek nek szük sé gük
van Jé zus ra. 3. A gye re kek nek szük -
sé gük van a Lé lek re és a lel ke se dés re.
4. A gye re kek nek szük sé gük van kö -
zös ség re. 5. A gye re kek nek szük sé gük
van a hit ta nu lá sá ra” – fej tet te ki Sza -
bó La jos, aki sze rint „nem el té ve dés és
nem is va la mi fé le ki té rő a hit tan ta ní -
tá sá nak mos ta ni kö zép pont ba ke rü lé -
se, ha nem nagy sze rű esély és le he tő -
ség. Ha élet sze rűbb, ak tu á li sabb és
mé lyebb lel kü le tű lesz a ta ní tá sunk az
osz tály ter mek ben, a gyer me kek kö zött,
ak kor a fel nőt tek szá má ra is könnyebb
lesz majd mi nő sé gi tar ta lom mal és

meg újult mód szer tan nal köz ve tí te ni a
hi tet” – ma gya ráz ta.

„A lu the ri re for má ci ót is ak kor
tud juk mél tó mó don meg ün ne pel ni,
ha egy sze rű sí tünk, mé lyí tünk, és min -
de nek előtt so ka kat lel ke sí tünk ma -
gunk kö rül. Er re nagy sze rű le he tő ség
a mai gon dol ko dó és fe le lős ség vál la -
ló ke resz tény fi a ta lok ta lál ko zá sa itt az
épü le te ink ben, az egye te men és a kol -
lé gi um ban egy aránt. Eb ben a meg élt
sok szí nű ség ben szü let het meg kö zöt -
tünk egy iga zi evan gé li kus har mó nia
az új tan év ben. Ezért mer jünk bát ran
most újat kez de ni. Új össze té tel ben, új
hang sú lyok kal élet ké pes kö zös ség gé
for má lód ni lel kész kép zés ben, hit ta nár -
kép zés ben, kán tor sza kon vagy ép pen
a most lét re jö vő szak kol lé gi um ban” –
fe jez te be be szé dét a rek tor.

Ál dás osz tás. Az ün ne pi ülé sen ke rült
sor az el ső éves hall ga tók fo ga da lom -
té te lé re, a men to ri meg bí zó le ve lek át -
adá sá ra és a kül föl di ven dég hall ga tók
kö szön té sé re is. Az al kal mon szol -
gált a Közelegyüt tes, or go nált Finta
Gergely, az ének kart FeketeAnikó ve -
zet te. Kö szön töt ték dr.GondaLászlót,
a Deb re ce ni re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem egye te mi do cen sét, aki et -
től az év től misszio ló gi át ok tat az
egye te men. ál dást mon dott dr.Balla
Péter, a Ká ro li Gás pár re for má tus
Egye tem rek to ra, va la mint dr.Kránitz
Mihály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka rá nak tan -
szék ve ze tő je.

A 2016/17-es tan évet 106 nap pa li, 47
es ti/le ve le ző ta go za tos (33 el ső éves, 62
teo ló gus-lel kész sza kos, 10 osz tat lan
hit ta nár-ne ve lő ta nár sza kos, 3 kán tor
sza kos, 22 hit ta nár-ne ve lő ta nár mes -
ter sza kos, 32 ka te ké ta-lel ki pász to ri
mun ka társ sza kos, 6 teo ló gus mes ter -
sza kos, 7 dok to ran dusz) hall ga tó kez -
di meg. Össze sen te hát 153 hall ga tó val
és 16 fő ál lá sú ok ta tó val nyi tot ták meg
a tan évet.

Kez dő rú gás. A Himnusz el ének lé se
után az egy be gyűl tek át men tek a
sport pá lyá hoz, ahol a rek tor és a ki vi -
te le ző vál lal ko zó kö szön té sét kö ve tő -
en Gáncs Pé ter el nök-püs pök meg ál -
dot ta az új lé te sít ményt.

g Hor VáTH-BoL LA ZSU ZSAN NA

CSEr NUS JU DIT TÜN DE és ZÜGN TA MáS ny. lel kész há zas sá gát au gusz tus
27-én ál dot ta meg KoháryFerenc lé bé nyi lel kész a sop ro ni temp lom ban.
„Jobbanboldogulkettő,mintegy:fáradozásuknakszéperedményevan.” (Préd 4,9)
„Tégyengem,mintpecsétetaszívedre,mintpecsétetakarodra!Bizony,erős
aszerelem,mintahalál,legyőzhetetlenaszenvedély,akárasír.” (Éne kek 8,6)

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

„A jó hit tan órán ke resz tül is ve zet
út a temp lom ba”
Megnyitottáka2016/2017-estanévetazEvangélikusHittudományiEgyetemen
Tan év nyi tó is ten tisz te let tel vet te kez de tét a 126. tan év az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye te men szep tem ber 9-én dél után. Az al kal mon Gáncs Pé ter
el nök-püs pök hir det te Is ten igé jét. Az is ten tisz te let hez kap cso ló dó ün ne pi
ülé sen dr. Sza bó La jos rek tor (képünkön) mon dott be szé det. A tan év nyi tón
meg ál dot ták az egye tem új sport pá lyá ját is.

Ahatodéveshallgatókésmentoraik (zá ró jel ben a fo ga dó gyü le ke zet)
Bar csik Zol tán – Ho mo ki pál (Solt vad kert)
He ge düs Gá bor – Kis Já nos (Kecs ke mét)
Ko vács Bar ba ra lu ca – ócsai Zol tán (pécs)
Sin kó Gá bor vil mos – Sza bó And rás (va ny arc)
Réth Ka ta lin – Zsí ros lil la (med gyes egy há za)
A2016/2017.tanévbenköztársaságiösztöndíjban ré sze sü lő hall ga tó:
Ko vács Bar ba ra lu ca

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 f

E
lv

é
t

E
lE



4 l Forrás 2016. szeptember 25. l KRÓNIK A

Új nap – új kegyelem
Va sár nap (szep tem ber 25.) Megtisztítomőketmindenbűnüktől,amelyeketel-
követtekellenem;megbocsátommindenbűnüket. Jer 33,8 (Tit 2,14; Mk 12,28–34;
róm 14,17–19; Zsolt 142) Lel ki tisz ta ság, bűn bo csá nat, meg vál tás – ígé ret szá -
munk ra, vá gyó dás, só vár gás vagy va ló ság? El mé let, hogy Is ten né pé nek tag ja
va gyok, gyer me ke le he tek? Az Úr Jé zus ke reszt ha lá la va ló sá gos. Tény leg ön ma -
gát ad ta, hogy a ben ne va ló hit ál tal ren de ződ jön az éle tem, és az nem el mé let,
hogy meg bo csá tot ta bű nö met, és meg té ré sem óta is fo lya ma to san meg tisz tít.
És a bű ne im bo csá na tá val ad bé kes sé get, Szent lé lek ben va ló örö möt. Így le he -
tek né pé nek tag ja, így le he tünk né pé vé, ha ő na pon ként meg tisz tít hat a bűn -
től, és ezt meg ra gad va tö re ked he tünk a jó cse lek vé sé re. Eb ben lát szik – lát sza -
na –, hogy a ke resz tyén sé günk nem el csé pelt el mé let, ha nem élet a ben nünk mun -
kál ko dó Úr Jé zus sal.

Hét fő (szep tem ber 26.) [Legyetek]aszolgálatkészségbenfáradhatatlanok,aLé-
lekbenbuzgók:azÚrnakszolgáljatok.róm 12,11 (2Móz 24,7b; Mt 6,1–4; Jer 31,18–
20.31–37) Mi jel lem zi szol gá la tun kat, ak ti vi tá sun kat? Nem mind egy, hogy mi
a moz ga tó ja cse le ke de te ink nek, il let ve nem mind egy, hogy ki cso da. Sok fé le egy -
há zi ak ti vi tás van, egy re több min den re mond juk: „Az Úr ügyét szol gál ja.” Csak
ak kor igaz mind ez, ha a ne ki va ló en ge del mes ség ből fa kad. Az en ge del mes -
ség, hogy mi nek, mi ből, ki nek en ged jek, at tól függ, mi lyen a kap cso la tom az
igé vel. A Szent lé lek ál tal az ige élet té, sze mé lyes sé vá lik, bel ső vé. Töb bé nem
kül ső kény szer, pa rancs, fe szült ség, ha nem a ben nem élő Jé zus in dít az
öröm te li szol gá lat ra.

Kedd (szep tem ber 27.) AzÚrígyfelelt:Megnyugtattéged,haazorcámmegyve-
letek? 2Móz 33,14 (2Kor 3,12; Mk 3,31–35; Jer 36,1–19) Mi nyug tat meg iga zán?
Ho gyan megy ve lünk ma Is ten „ar ca”, mint Mó ze sék kel? Is mét az ige meg ke -
rül he tet len sé ge! Ma Is ten igé jé vel, Szent lel ke ál tal van, le het je len az éle tünk -
ben. És ha en ge dünk az igé nek, cse lek vői va gyunk, en ge del me sek, Is ten egé szen
kö zel van hoz zánk, ve lünk jön, megy előt tünk az Úr Jé zus ban.

Szer da (szep tem ber 28.) MerttetszettazegészTeljességnek,hogy[Krisztusban]
lakjék,éshogyáltalabékéltessenmegönmagávalmindentaföldönésamenny-
benúgy,hogybékességetszerzettakeresztfánkiontottvéreáltal.Kol 1,19–20 (Dán
7,14b; Éne kek 8,4–7; Jer 36,20–32) Jó ják im azt gon dol ta, hogy ha Is ten írott sza -
vát el ége ti, ak kor az nem fog ja őt érin te ni, nem fog be tel je sed ni. Kí sér tés le het
ez a faj ta gon dol ko dás szá munk ra is. Pol co kon, éj je li szek ré nye ken po ro so dó Bib -
li ák, kis lét szá mú gyü le ke ze ti al kal ma ink is jel zik, mint ha nem len ne szük sé -
günk Is ten bé ke aján la tá ra. Mi lyen drá ga, hogy en nek el le né re fi gyel mez tet, nem
az én hi tem től függ a meg vál tás mű ve, hi szen „el vé gez te tett”. És mi lyen cso dá -
la tos, hogy hit ál tal enyém le het Jé zus ban Is ten bé kes sé ge!

Csü tör tök (szep tem ber 29.) Neveszendőeledelértfáradozzatok,hanemazörök
életremegmaradóeledelért,amelyetazEmberfiaadmajdnektek. Jn 6,27 (Ézs
55,2; Lk 10,17–20; Jer 37,1–21) Min dig ak tu á lis az igei fi gyel mez te tés szá munk -
ra, hi szen a vi lág sod rá sá ban mi is könnyen ve szen dő ele de lért fá ra do zunk.
Meg akar juk nyer ni az egész vi lá got, és e té ren még jó rész ered mé nye ink is
van nak. Ben ne len ni a top tíz ben! És köz ben a leg drá gább mel lett me gyünk
el. Az örök ké va lót, a lel kit, az iga zit, a tisz tát tol juk el ma gunk tól, és vá lik ál -
ta lá nos élet ér zés sé: hi á ba va ló min den. Az Úr Jé zus na gyon egy sze rű en, sze -
ré nyen kí nál ja az örök élet re meg ma ra dó ele delt: ön ma gát, a ve le va ló éle tet
a bűn bo csá nat tal, me lyet tes te és vé re oda szá ná sá val szer zett meg szá munk -
ra. Ezért ne kem már nem kell fá rad nom, és ben ne va ló éle tem bi zo nyo san nem
hi á ba va ló!

Pén tek (szep tem ber 30.) Uram,nefeddjmegharagodban,neostorozzindula-
todban! Zsolt 6,2 (róm 8,34; Mt 26,51–54; Jer 38,1–13) Sok he lyen pén te ken ként
még ma is böj töt tar ta nak. Szép szo kás, de ha nincs a böj tö lők éle té ben bűn lá -
tás, bűn bá nat, ak kor csak még in kább ki vív juk Is ten ha rag ját ma gunk ra. Lás -
sam meg, ve gyem ko mo lyan bű ne i met és azt, hogy Is ten ha rag ját, bűn el le ni
in du la tát az Úr Jé zus ra mér te, aki el szen ved te ér tem is a ke reszt gyöt rel mét. Ké -
szen van szá mom ra a bo csá nat, nem kell bűn hőd nöm! Az Úr Jé zus he lyet tem,
ér tem is bűn hő dött a ke resz ten. Ve gyük ko mo lyan a meg té rés re hí vó szót!

Szom bat (ok tó ber 1.) Uram,kihezmennénk?Örökéletbeszédevannálad. Jn
6,68 (Zsolt 119,109; 2Móz 23,20–25[26–27]; Jer 38,14–28) Mennyi re iz gal mas szá -
munk ra az örök élet? Úgy is kér dez het ném, hogy mennyi re fon tos a lel ki élet.
Annyi ra, hogy min dent fél re té ve a lel ki al kal mak áll nak az el ső he lyen: ige ol -
va sás, imád ság, bib lia óra? Kis és nagy dön té se ink ben az Úr Jé zus be fo lyá sol -
hat ben nün ket? Ez meg mu tat ko zik a csa lád tag ja ink kal va ló vi szo nyunk ban is,
hi szen min dig kész sé ge sek, ba rát sá go sak, ál do zat ké szek va gyunk, még a gyü -
le ke zet ben is, mun ka hely ről, is ko lá ról nem is be szél ve? Mi lyen ál dot tak le het -
nénk, ha igaz len ne: Uram, egye dül ben ned bí zom, rád hall ga tok ki zá ró la go -
san, nem en ge dem, hogy bár ki, bár mi be fo lyá sol jon en gem, ben nün ket! Ki aka -
dá lyoz meg eb ben min ket? En gedj az Úr Jé zus nak, menj Lé lek ál tal őhoz zá!

g LA BoS SA PÉ TEr
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„Aztaparancsolatotiskaptuktőle,hogyakiszeretiIstent,
szeresseatestvérétis.” (1Jn 4,21)

Szent há rom ság ün ne pe után a 18. hé ten az Útmutató reg -
ge li s he ti igéi ar ra ösz tö nöz nek, hogy jár junk el hí vá sunk -
hoz mél tó sze re tet ben (lásd 1Jn 4,7). „Nem az a sze re tet,
ahogy mi sze ret jük Is tent, ha nem az, hogy ő sze re tett min -
ket, és el küld te az ő Fi át en gesz te lé sül a mi bű ne in kért.” (1Jn
4,10; LK) Jé zus ban meg je lent kö zöt tünk Is ten sze mély vá -
lo ga tást nem is me rő sze re te te. „Sze re tet és hű ség ta lál koz -
nak, igaz ság és bé ke csó kol gat ják egy mást.” (GyLK 727,10)
Jé zus sze rint a leg főbb pa ran cso lat: „AzÚramiIstenünk,
egyedülazÚr!” És: „SzeresdazUrat,ateIstenedetteljesszí-
vedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!”
A má so dik: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!”
(Mk 12,29–31) Luther fi gyel mez tet: „Ab ban van az ör dög örö -
me, mu lat sá ga és fő tö rek vé se, hogy a ke resz tyé nek kö zött
a sze re te tet meg za var va, csu pa gyű lö le tet és irigy sé get tá -
masszon. Mert jól tud ja, hogy a ke resz tyén sé get a sze re tet
épí ti és tart ja meg. Ezért buz dít Krisz tus olyan na gyon, hogy
a sze re tet hez min den nél szi lár dab ban ra gasz kod junk.”
Pál így int: „Arratörekedjünktehát,amiabékességetésaz
épüléstszolgálja.” (róm 14,19) HegyibeszédébenUrunk ta -
nít: „Tepedigamikoradománytadsz,netudjaabalkezed,
mit tesz a jobb, hogy adakozásod rejtve maradjon; és
majd…” (Mt 6,3–4) Kik Jé zus iga zi ro ko nai? „…akiIstenaka-
ratátcselekszi,azazéntestvéremésazénanyám.” (Mk 3,35)
A sze re tet min den nél drá gább kincs. Sa la mon így éne kel:
„Bizony,erősaszerelem,mintahalál…Úgylobog,mint…
azÚrnaklángja.Sokvízsemtudjaeloltani…” (Éne kek 8,6–
7) Név ün ne pén Urunk em lé kez tet Mi hály ark an gyal tet té -
re („Mihályésangyalaiharcrakeltekasárkánnyal,és…le-
vettetettaföldre…” – Jel 12,7.9): „LáttamaSátántvillámként
leesniazégből.” S het ven két ta nít vá nyát bá to rít ja: „…inkább
annakörüljetek,hogyanevetekfelvanírvaamennyben.”
(Lk 10,18.20) Mi pe dig na pon ta kér het jük re for má to runk
sza va i val: „Szent an gya lod le gyen ve lem, hogy…”; mert Dá -
vid is meg ta pasz tal ta: „AzÚrangyalaőrtállazistenfélők
mellett,ésmegmentiőket.” (Zsolt 34,8) El fo ga tá sa kor Jé zus
ezt mond ta vé del mé re kelt ta nít vá nyá nak: „…aztgondolod,
hogynemkérhetnémmegAtyámat,hogyadjonmellémmost
tizenkétseregangyalnálistöbbet?Deakkormiképpentel-
jesednénekbeazÍrások…?” (Mt 26,53–54) Is ten meg ígér -
te a pusz tá ban ván dor ló né pé nek: „Íme,énangyaltküldök
előtted,hogymegőrizzenazúton,ésbevigyenarraahely-
re,amelyetkijelöltem.Vigyázzmagadraelőtte,és…,hiszen
azénnevemvanjelenbenne.” (2Móz 23,20–21) „Hoz zád me -
gyek, ne héz az út; / Örök ha zám ba nyiss ka put! // S az an -
gya lok kal nagy ví gan / Ének lek ot tan éne ket!” (EÉ 503,2.7)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

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

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé ten az Útmutató reg ge li
s he ti igé i nek hét köz nap ra szó ló üze ne te: jár junk el hí vá sunk -
hoz mél tó an – a mun ká ban! Jé zus be tel je sí tet te Aty ja aka ra -
tát a vi lág ban, mert: „AzénAtyámmindezideigmunkálko-
dik,énismunkálkodom.” (Jn 5,17) Ta ní tott, gyó gyí tott, és: „Mi-
lyenjómindaz,amittesz!” (Mk 7,37) Luther em lé kez tet: „Is -
ten előtt min den em ber és min den hi va tás egyen lő. De jó is
vol na ne künk, ha so ha el nem fe lej te nénk, hogy mun kánk nem
em be rek nek, ha nem Is ten nek szól; mert ő a mi gaz dánk!” Az
ara tá si há la adó ün nep igéi is ten fé le lem re és meg elé ge dés re in -
dí ta nak, mert: „Jó az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és hű sé -
ge nem ze dék ről nem ze dék re.” (Zsolt 100,5; LK) Meg ad ta min -
den na pi ke nye rün ket. „Jó sá god az év ko ro ná ja, bő ség fa kad
ös vé nye i den.” (GyLK 717) Jé zus fi gyel mez tet: „Vigyázzatok,és
őrizkedjetekmindenkapzsiságtól,merthabőségbenélisva-
laki,életétakkorsemavagyonatartjameg.” S a bo lond gaz -
dag sor sa hir de ti: „Ígyjáraz,akimagánakgyűjt,ésnemIs-
tenszerintgazdag.” (Lk 12,15.21) Pál az ada ko zás ál dá sa i ra em -
lé kez tet: „Tudjukpedig,hogyakiszűkenvet,szűkenisarat,és
akibővenvet,bővenisarat.Mindenkiúgyadjon,ahogyanelő-
reeldöntötteszívében,nekedvetlenülvagykényszerűségből,
mert…” (2Kor 9,6–7; lásd Péld 22,9) Is ten pró bá ra tet te né pét
a pusz tá ban; a ke se rű víz édes lett Má rá ban. Is ten ki je len tet -
te: „…én,azÚrvagyokategyógyítód.AzutánelérkeztekÉlim-
be.[…]Ottütöttektábortavízmellett.” (2Móz 15,26–27) Jé -
zus a mi ál dott or vo sunk; tet tei is te ni ha tal má nak a je lei. Jé -
zus meg érin tet te a lep rást, és így szólt: „Akarom,tisztuljmeg!
Ésazonnalmegtisztultaleprától.” (Lk 5,13) Szom ba ton Jé zus
va la me lyik zsi na gó gá ban ezt mond ta a ti zen nyolc éve meg -
gör nyedt asszony nak: „…megszabadultálbetegségedből.Ésrá-
tetteakezét,mireőnyombanfelegyenesedett,ésdicsőítetteaz
Istent.” (Lk 13,12–13) Az Úr Jé zus meg gyó gyí tot ta Pé ter lá zas
anyó sát és sok meg szál lot tat. „…mindenbetegetmeggyógyí-
tott,hogybeteljesedjenekazÉzsaiásprófétaáltalmondottak…”
(Mt 8,16–17; lásd Ézs 53,4) A pró fé ta Is ten gond vi se lő sze re -
te tét ké ri éle té re: „…légyoltalmamaveszedelemnapján![…]
Gyógyítsmeg,Uram,akkormeggyógyulok,szabadítsmeg,ak-
kormegszabadulok,csaktégeddicsérlek.” (Jer 17,17.14) Pál meg -
gyó gyí tott egy szü le té sé től fog va sán ta lá bú em bert Liszt rá -
ban, ezt mond va ne ki: „Álljalábadraegyenesen!Ekkoraztalp-
raugrott,ésjárt.”A po gány so ka ság ál do za tot akart be mu tat -
ni az apos to lok nak, de ők hir det ték ne kik: „…ezekbőlahiá-
bavalódolgokbóltérjetekmegazélőIstenhez,aki…” (Ap Csel
14,10.15) „A te gyó gyí tó szent ke zed / or vo sol ta fáj dal mam
[…] // Élet ben meg tar tot tál. […] / Jé zus, én re mény sé gem!”
(EÉ 373,3–4) g GA rAI AND ráS

A cí met ad va szin te már lá tom is ma -
gam előtt az idő seb bek fel hú zott szem -
öl dö két, akik nek rég ről is me rős a vö -
rös fa rok ki fe je zés. A szak szö ve gek,
cik kek vé gé re biggyesz tett utol só be -
kez dést ne vez ték így, mely ben a szer -
ző le von ta az ideo ló gi ai kö vet kez te té -
se ket, akár il lesz ked tek a szö veg hez,
akár nem. Leg in kább nem. A fin nek -
nél ez zel szem ben a vö rös fo nal azt a
ve zér gon do la tot je len ti, amely hol ki -
mond va, hol ki mon dat la nul, mint egy
szál a szö vött sző nyeg ben, vé gig fut, és
hor doz za a fő mon da ni va lót. 

Jé zus a fa ri ze u sok kal be szél get ve ezt
a vö rös fo na lat ra gad ja meg a Bib lia üze -
ne té ből („ekétparancsolattólfüggaz
egész törvény és a próféták” – vagy is
mind az, amit ak kor Szent írás ként ol vas -
tak), és „ke zei kö zé csip pent ve” fel mu -
tat ja a tör vé nye ket ap ró lé ko san ku ta tó
fa ri ze u sok nak: tes sék, itt a lé nyeg, amit
ke res tek. Fel mu tat ja mind azok nak,
akik ben meg van a vágy, hogy a Bib liá -
ban, a sok fé le szö veg ben, a tör té ne tek
és sza bá lyok kö zött egy tö mö ren meg -
fo gal maz ha tó, köz pon ti üze ne tet ta lál -
ja nak. Nem új üze ne tet ad, nem új pa -
ran csok kal told ja meg az Ószövetségben
ta lál ha tó sok szá zat, ha nem ki eme li
be lő le azt a ket tőt, ame lyek rend szer be
szer ve zik az egé szet. 

Az élet ér tel me. Kul csot ad ez zel Jé -
zus az egész za va ros, ku sza vi lág hoz.
Mint ha DouglasAdamsmajd két ezer
év vel ké sőb bi mű vé nek, a Galaxisúti-
kalauzstopposoknak cí mű sci-fi jé nek

sze rep lő it hal la nánk, akik fel te szik a
szu per szá mí tó gép nek a kér dést: mi az
élet, a vi lág min den ség meg min den ér -
tel me? Csak hogy a gép rossz kér dés -
re csak ér tel mez he tet len vá laszt tud ad -
ni (né hány mil lió év szá mo lás után):
42. Há la Is ten nek, Jé zus a szá mí tó gép -
pel el len tét ben he lyén tud ja ke zel ni az
em ber nek az élet ben ér tel met ke re ső
kér dé se it, és tar tal mi vá laszt ad – fel -
mu tat ja a ká osz ban a szer ve ző el vet:
a sze re tet ket tős pa ran csát. 

Össze köt te tés ben. A sze re tet kö te lék
te remt va ló ban ren det, kap cso la tot
„víz szin tes” és „füg gő le ges” sí kon is.
Em lé kez zünk vissza is ko lás ko runk
ké mia órá i ra, az ott lá tott mo le ku la mo -
del lek re, kris tály szer ke ze tek re, a he te -
di kes ként ta lán még ért he tet len kö té -
sek re – ami kor go lyók ból és pál ci kák -
ból mo del le ket épí tet tünk. A go lyók
vol tak az egyes ato mok, a pál ci kák a
kö té sek, ezek kel le he tett mo le ku lák ká,
kris tá lyok ká köt ni a sza na szét gu ru ló
go lyó kat. 

A sze re tet szül kap cso la tot az Is ten
és az em ber kö zött és az egyes em be -
rek al kot ta ka o ti kus hal maz ban is.
Et től vá lik ér tel mez he tő vé és él he tő vé
szá munk ra a vi lág, és a több irá nyú
(em be rek kö zöt ti, Is ten fe lé va ló) kö -
tő dés től lesz há rom di men zi ós sá. Ez a
szer ke zet nem bont ha tó meg – er re
mu tat rá Jé zus –, nem le het csak az
egyik kö tést vagy csak a má sik kö tést
ápol ni. Össze dől kö rü löt tünk a szer -
ke zet, ha csak az em be ri kap cso la ta in -
kat ápol juk, vagy ha csak az Is ten fe -
lé kö tő dünk. A ket tőt egy szer re he lye -
zi a szí vünk re Jé zus: Is ten és a te rem -

tés ben a kép má sa, az em ber fe lé is sze -
re te tet kér. Mint ha a fa ri ze u sok az na -
pi elő ző kér dé sé re adott vá la szát foly -
tat ná, az adó pénz zel kap cso la to sat – a
pénz ér mén le vő kép más a csá szár
kép má sa, ad ják te hát a pénzt ne ki
nyu god tan, az Is ten nek pe dig ad ják az
ő kép má sát, az az az em bert –, sze res -
sé tek az Is tent és a kép má sát, ezen áll
vagy bu kik min den.

Jé zus pe dig vissza kér dez: ha már a
Szent írás ér tel me ér dek li a kér de zős -
kö dő ket, ugyan mond ják meg, mi a vé -
le mé nyük a Krisz tus ról, ki nek tart ják.
Foly ta tá sa ez ta lán az elő ző vá la szá nak,
amely ben a fe le ba rá tok fe lé szó ló sze -
re tet ről szólt? Ha szó sze rint (vagy is gö -
rög szó sze rint) ol vas suk, ta lán igen –
az a szó ugyan is a kö ze li ek re te szi a
hang súlyt, már mint hogy azok a fe le -
ba rá ta ink, akik a kör nye ze tünk ben
van nak ilyen-olyan mó don, mond hat -
nám, a ke zünk ügyé ben, a kö re ink ben.
A Bib lia ér tel mét ku tat va a vö rös fo -
nal ben ne ak kor lesz lát ha tó vá szá -
munk ra, ha a „ke zünk ügyé ben” van
Jé zus, ha meg tud juk ma gunk nak vá -
la szol ni a kér dést, mi is a mi vé le mé -
nyünk őró la. 

g DAr VAS ANI Kó

Imádkozzunk! Krisztus, ki vagy te?
Annyinévveléstitulussalilletünktéged
–FelkentésMessiás,MegváltóésEm-
berfia,Szabadító,pásztor,király–,ki
vagyteszámomra?Jöjjközel,éslégyve-
lem, hogymegismerhesselek, jobban,
mintalegjobbbarátaimatvagyatest-
véreimet!Üljmellém,ölelját,éstaníts
szeretni,ígytégyrendetavilágomban,
kérlek!Ámen.
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