
 

 

 
 

       

 

(5Móz 6,4.6.7.) 
 

 Elkezdődik a Szentháromság utáni időszak, az ünneptelen félév. Tudomásom van olyan 

testvérünkről, aki már a magyar tenger partján nyaral, és az ősz kezdetéig vendég lesz a gyülekezetben. 

Vendég nálunk, és idegen légiós a füredi evangélikusok között.  

 Hosszú hónapok ünnepek nélkül! Ezt szoktuk mondani, de valójában nem így van. Minden vasárnap 

ünnepnap, Jézus feltámadásának ünnepe. Mi fog történni nálunk az „uborkaszezonban”? Július első 

vasárnapján konfirmációs találkozót tartunk. Július második hétvégéjén, péntek este, több kórus lesz a 

vendégünk, akik egymás és a mi örömünkre, de legfőképp Isten dicsőségére fognak énekelni 

templomunkban. Vasárnap egy külföldi evangélikus püspök fog igét hirdetni, és jelen lesznek honfitársai is. 

Július utolsó hétvégéjén a Mátrában találkoznak az ország evangélikus fiataljai a Szélrózsa találkozón, a 

mieink is ott lesznek. Nem üdvösségünk előkészítő ünnepei ezek, hanem az üdvösségben élők alkalmai az 

előttünk álló hónapokban. Nem említettem a Reformáció havát, ami olyan az evangélikusok számára, mint a 

hazafiaknak március idusa. Oly messzinek tűnik a Dévai díj átadása és a 499. év reformációi év 

megünneplése.  

 Mit kell szem előtt tartanunk ezekben a hónapokban? A válasz igénkből egyértelmű, maradjanak az 

igék a szívünkben, és ismételgessük azokat naponta. Nincs élet ige nélkül. Ismételgessük magunknak és 

ismételgessük gyermekeink előtt, hogy számukra is nyilvánvalóvá váljék, kiben és miben hiszünk, ki is a mi 

Istenünk.  

 A hívő izraelita számára ez a szakasz hitének közepe. Söma – Halld meg…Az ünneptelen félév 

vasárnapjain az ige üzenete nem csökken, hanem éppen erősíti és elmélyíti az ünnepeket átélt hívők hitét. Mi 

a mi személyes hitvallásunk? Emlékszünk a legősibb hitvallásra? Jézus Krisztus az Isten Fia! Van-e 

egyáltalán olyan tudatos naponkénti imádságunk, amellyel hitünket valljuk meg? Mit látnak hitünkből a 

velünk élők, az otthoniak? Nekünk nem kell napról napra megerősíteni szövetségünket Krisztussal? Kérések 

sokasága és belülről jövő titkos válaszok. Ismert egyházunk tanítása a naponkénti megtérés 

szükségességéről. Ez a fontos tanítás nem másról szól, mint az Úrral való naponkénti rácsodálkozásról.  

 Találjuk meg válaszainkat, és éljük is meg azokat. Csodálkozzunk rá a Jézusban kapott Isten 

szeretetére az előttünk álló fekete betűs „hétköznapokban”. 

Jakab Béla 



 

 

 

 

Az erőszakról tartott nyilvános szimpóziumot 

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Theológiai Szemléjének szerkesztőbizottsága 

Az előző számban közölt beszámoló II., befejező része. 

 

 „Az egyház életében az erőszak hol áldozatként, hol üldözőként jelenik meg” – fogalmazott dr. 

Mészáros Kálmán. A baptista teológia tanszékvezető főiskolai tanára Az erőszakosság Krisztus egyháza 

történetében címmel tartott egyháztörténeti előadásában az első évszázadok keresztényüldözéseivel 

kapcsolatban arra kereste a választ, hogy mi volt az akkori keresztényüldözés oka. „A Római Birodalom sok 

istenséget valló szellemi háttere összeegyeztethetetlen volt az egyistenhittel. Mivel a birodalomban a 

császárt is istennek vallották, ez nem fért bele sem a kereszténység, sem a zsidóság rendjébe. A másik ok a 

keresztény hitvallás forradalmi üzenete. Elődeink egy rabszolgatartó társadalomban beszéltek arról, hogy az 

emberek között szabadság és egyenlőség van” – fogalmazott a docens.  

 Mészáros Kálmán előadásában a reformáció korának belső viszályait is kiemelte. Mind Luther, mind 

Melanchton nem fogadták el az anabaptista mozgalmakat, melynek eredménye, hogy a tan hívőit üldözték. 

Mészáros hangsúlyozta: „Örömteli, hogy ugyanúgy, ahogy tavaly a Lutheránus Világszövetség Luther 

Márton antiszemita nézeteit tisztázta és elhatárolódott tőlük, hasonlóképpen öt évvel ezelőtt, a stockholmi 

gyűlésen a fenti lutheri és melanchtoni magatartást is felülbírálta és elhatárolódott azoktól.” 

 Az erőszak lélektana címmel Oriold Károly, a genetikai vizsgálatok alapján tartott előadást. A 

művészetterapeuta hangsúlyozta: vizsgálták, hogy az agresszió milyen hatással van a génekre. Kiderült, 

hogy több generációnak kell eltelnie ahhoz, hogy az eredeti genetikai állapot visszatérjen. Az előadó Fónagy 

Péter pszichoterápiás vizsgálatait említve kiemelte, hogy antiszociális helyzetben megállapítható az agy 

változása. „Fónagy kimutatta – és ezzel világhírű tudós is lett –, hogy néhány év pszichoterápiás 

beavatkozás hatására az agy működése láthatóan javult” – emelte ki Oriold Károly. Az agresszió hátteréről, 

annak társadalmi megítéléséről a művészetterapeuta megállapította, hogy azt ma is tabuként kezelik az 

emberek. A bántalmazó és bántalmazott viszony mellé a tanú szerepét emelte ki az előadó. „Minden 

bevallott agresszió, amelyért elfogadható a személyes felelősségvállalás, az a helyreállítás és a jóvátétel 

alapja” – fogalmazott. 

 „Jézus, ha mai szóval írnánk le, akkor pacifista volt” – fogalmazott dr. Kránitz Mihály. Az egyetemi 

tanár úgy vélekedett, hogy „Jézus többször szólt azokról, akiket üldöztek. Jézus nemcsak azt mondja, hogy 

ne ölj, hanem azt is, hogy aki haragot tart embertársával, azt állítsák törvény elé. Jézusnak a gyűlölet 

légkörében kellett a szeretet evangéliumát hirdetnie” – mondta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

tanszékvezetője, aki kitért arra, hogy az emberi gondolkodásban a szemet szemért elv érvényesül, de a 

krisztusi út a megbocsátáson és az irgalmasságon alapul. Annak a tudásán, hogy az ártatlan szenvedő értünk 

is feláldozta magát. Ferenc pápa év eleji körlevelére – „Isten nem közömbös” – utalva Kránitz Mihály kitért 

arra, hogy Isten számít az emberre és nem hagyja magára az elesettet. Az Ökumenikus Teológiai Bizottság 

tagja a II. vatikáni zsinat vallásközi párbeszédre és a szolidaritásra való felszólító irataira hivatkozva 

kiemelte, hogy „ma, amikor a közömbösség globalizációját éljük, és egyre mélyebb az Istennel szembeni 

közöny, akkor nekünk, keresztényeknek meg kell nyílnunk a dialógusra.” 

  Az előadásban a nélkülözőkkel, a menekültekkel való szolidaritás, az irgalmasság gyakorlásának 

fontossága kapott hangsúlyt. „Az Isten nélküli világban a felebaráttal és a természettel szembeni közöny is 

kialakul. Nekünk nem elmennünk kell a másik problémája mellett, hanem figyelnünk kell rá. Tudnunk kell, 

hogy akkor nem lenne megváltás, ha Krisztus nem vette volna a mi bűneinket is önmaga vállára” – 

figyelmeztetett Kránitz Mihály, aki nyomatékosította, hogy „az új evangelizáció Isten irgalmának a 

hirdetése. Megélni a testvériséget és továbbadni annak örömét – kifelé.”                                                                                                        

(Forrás: evangelikus.hu - szöveg: Galambos Ádám)                                                                                                                  
 



 
 

 

 

Kedves Testvérek! 

 Mint köztudott, presbitériumunk 2015-ben Dévai Bíró Mátyás Díjat alapított. A díj a gyülekezetért 

kiemelkedően sokat tett gyülekezeti tagoknak, lelkészeknek, világi személyeknek adható. 

 Első alkalommal Bálintné Varsányi Vilma  gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze, Pohorely Béla  

tiszteletbeli felügyelő, dr. Kézdi Miklós  gyülekezeti tag, valamint posztumusz Bálint László  esperes 

részesült az elismerésben. 

 A díj idei odaítélésével kapcsolatban kérjük egyházközségünk tagjait, hogy éljenek ajánlási 

jogosítványukkal.   

  A díj odaítélésére a gyülekezet tagjai közül bárki ajánlást tehet. Az ajánlásoknak – írásban és 

indoklással – minden év szeptember első vasárnapjáig, 2016-ban szeptember 4-ig – kell a lelkészi 

hivatalba megérkezniük. 

  A díj odaítéléséről – a beérkezett jelöléseket is figyelembe véve – az öttagú kuratórium dönt. 

A díj átadására a reformáció havában tartott istentiszteletünkön kerül sor. 

Jakab Béla 

a kuratórium elnöke 

  

           

   Hétfő 17 óra – hittan Johannával. 

   Kedd 18 óra – felújításért felelős bizottsági ülés. 

   Szerda 10,30 – bibliaóra – záró-alkalom – Szent János utca 3. 

   Szerda 10 óra – baba-mama kör Anettel. 

   Csütörtök 15 óra – konfirmációi előkészítő. 

   Szombat 10-18 óra – konfirmációi előkészítő.  

   Vasárnap – konfirmációi istentisztelet és úrvacsora. 

   Június 12. – tanévzáró családi istentisztelet, pizzázás és fagyizás. 

   Június 18-22. – kirándulás  Wittenbergbe. 

 

   

      
 

Egyszülött Fiad által azt az új parancsolatot adtad, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Te szerettél 

minket, és Fiadat adtad értünk váltságul, hogy életünk legyen. Kérünk, adj nekünk minden sérelmet felejtő 

szelíd lelket, tiszta lelkiismeretet és testvérszerető szívet, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – alkalmi imádságok) 

 

 


