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idénisnagysikeraházassághete
Hazánkbankilencedikalkalommalrendezikmegaházassághetétakeresztény
egyházakéscivilszervezetekszéleskörűösszefogásával.Amárhuszonegyországban jelen lévő mozgalom célja,
hogyfelhívjaaﬁgyelmetaházasság,a
család értékeire, valamint segítséget
nyújtsonaházasságrakészülőknekvagy
apárkapcsolatiproblémákkalszembesülőknek.Azidénfebruár7.és14.közöttzajlóországosrendezvénysorozat
házaspár arca Hegedűs Endre Kossuth-ésLiszt-díjaszongoraművészés
felesége,HegedűsKatalin. Aközpontilagszervezettprogramokfővédnöke
HerczeghAnita, aköztársaságielnök
g GáL EfrAim felvétele
felesége.

AlehetőlegtöményebbLuther
Tizedikalkalommalareformátoriörökségjegyében
Volt némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy egészen pontosan hányadik Luther-konferenciát tartották január utolsó hétvégéjén Révfülöpön. Végül Hafenscher Károly, egyházunk zsinatának lelkészi elnöke, egyben a Balaton-parti Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ vezetője úgy döntött, hogy a tizediket, s ebbe mindenki
jó szívvel belenyugodott. Annál is inkább, mert ez a körülmény a legkevésbé sem befolyásolta az esemény lényegét, hiszen a színvonalas, érdekes előadások és a baráti beszélgetések bőven kárpótolták a résztvevőket a kezdeti
bizonytalanságért.
ALuther-konferenciamegálmodója,
azelsőalkalommegszervezője,lebonyolítójaésakövetkezőkbenállandó
háziasszonya Isó Dorottya lelkésznő
volt.idénisőköszöntöttearésztvevőket,majdáhítattalkezdődöttazalkalomjanuár29-én,péntekeste.
WeltlerGábor lelkészszenvedélyes
prédikációjában arról beszélt: mind
többennyilatkoznakúgy,hogyők„a
maguk módján vallásosak”. Ez egy
kicsit olyan – mag yarázta –, mint
amikorarestdrukkernemmegykia
mérkőzésre,inkábbotthon,afotelben
ülve,televíziónnézimegaközvetítést.
Valamitörténikvele,dealényegről,a
közösség,azegyüvétartozásélményérőlbiztosanlemarad.
nincsfotelkereszténység;vagyteljesszívvel,lélekkelhiszünk,vagynincs
az egésznek értelme – jelentette ki
WeltlerGábor.Sokegyébmellettarraisintett,hogysajátérdemeinketsohanehelyezzükKrisztuselé,ésszüntelenül ﬁgyeljünk az evangéliumra,
mertcsakezújíthatjamegszemélyes
életünketésegyházunkat.

Hit és cselekedet
Dr.ReussAndrás professzorestielőadásábanLuthermártonnakacselekedetekről vallott nézeteit vizsgálta.
márazelejénleszögezte:félreértiareformátor gondolatait és szándékait
az,akiaztállítja,hogyLutherszerint
nemszabadbeszélniajócselekedetek-

ről.Cselekedetekrebárkiképes,decsak
azokacselekedetekjók,amelyeketistenparancsol.Tetteinketnemazemberekmérikmeg,hanemisten,akinek
színe előtt mindannyian egyformán
mezítelenülállunk–mondtaazEvangélikusHittudományiEgyetemprofessoremeritusa.

istennel való kapcsolatunk nem
kereskedelmiügylet,nemlehetatartalmaatartozik-követelviszonyrendszer,hiszenazemberkizárólagahitáltal,nempedigcselekedeteiáltalújulhatmeg.istennemvárarra,hogyvalamitadjunkneki,hiszennincsszükségesemmiolyanra,amitmiesetleg
képeseklennénkadni,sokkalinkább
aztvárjaeltőlünkazÚr,hogyfelebarátainknakadjukmegmindazt,amitőlünktelik.Vagyisahitésacselekedetekegymástólelválaszthatatlanok,sőt
ahitkizárólageleven,cselekvődolog
lehet.ErremutatráegészenegyértelműenLuthermárton–jelentetteki
előadásábanreussAndrás.
A konferencia második napjának
kezdeténBaliczaIván, abudavárievangélikusgyülekezetnyugalmazottlelkészetartottaazáhítatot.Egyebekmellett
ahitésabizalomösszefüggésérőlbeszélt,
arról,hogyönmagábannemelégazegyháztanításánakismerete,hiszenezmit
semér,hanemtársulhozzáazÚrbavetettfeltétlenbizalom.„Akibenmegbízom–mondtabaliczaiván–,annak
hallgatokaszavára,velekapcsolatban
nemkeresekmindenáronkézzelfogható,racionálismagyarázatokat,hiszenbízombenne,sígyatőleeredő,belőlefakadó,ámnemlátható,tapinthatódolgokbansemkételkedem.”
Folytatása3.oldalon f

Oratio
œcumenica
[Lelkész:]Urunk,istenünk,szerető mennyei Atyánk! Te egykor
harcbaküldtedértünkegyszülött
fiadat,akiellenálltakísértőnek,és
engedelmesvoltmindhalálig,hogy
a bűn hatalmából megszabadítsonminket.nemaranyvagyezüst,
hanemaGolgotánhullottdrágavérevoltváltságunknagyára.Őáltala, ővele és őbenne mondjuk el
imádságunkat.
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Te
vagyamilegnagyobbfőpapunk,
akiharcoltálésharcolszüdvösségünkért,ésegyetlenigazközbenjárókéntmostisértünkesedezelaz
Atyánál.áldjmegminket,hogyhitünk,reményünkésszeretetünksohaelnefogyatkozzék.Add,hogy
mindnyájanmeglássukkeresztedben a valódi békességre vezető
utat!Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:] Úr Jézus Krisztus! Te
harcoltálésharcolszmaisminden
emberért.Segítségedetkérjükaböjti
időkezdetén,hogycsakrádﬁgyeljünk,ésmindenkorszentigédbőléljünk,amelyakeresztenaratottgyőzelmedről tanúskodik mindnyájunkszámára.neengedd,hogyagonoszkísértéseeltérítsenminketate
utadról!Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Teharcoltálésharcolszazokértis,akikmég
nemláttákmegbennedéletükegyedüliUrátésigazmegváltóját.ruházd
felazigehirdetőketSzentlelkederejével, hogy evangéliumod hűséges
követeilegyenekmindenkorazemberekközött!Add,hogyigédáltal
úgyismerhessünkmegtéged,ahogyanteismegismertélbennünket!
Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Te
harcoltál és harcolsz azokért is,
akikgyaláznakéselutasítanaktéged.márkeresztedenisellenségeidbocsánatáértkönyörögtél.bár
nemérdemeljükmeg,mégisarra
kérünk,hogyöleldmagadhozetőledelfordult,betegvilágot!ámen.

Apüspökitanácsútmutatásaaliturgikusviseletekhasználatáról
Egyházunkban2005ádventjeótavan
lehetőségastólahasználatára,azalba
viselésérepedigaLiturgikuskönyv bevezetésenyitottkaput.Sajnálattaltapasztaltuk,hogyaközelmúltbanmégistöbbhelyentámadtfeszültséghasználatukmikéntjemiatt,ezértszükségesneklátjukazalábbiszempontokﬁgyelembevételét.
AmagyarországiEvangélikusEgyházbanhagyományosésmindengyülekezetünkben elfogadott liturgikus
lelkésziviselettovábbraisaLuther-kabátmózes-táblával.
Atízévefelkínáltújviseleteklehetőségetadnakliturgikuséletünkszínesítésére;erreazÁgostaihitvallás tesz

minketszabaddá,amelyígytanítaz
egyházról:„Azegyházvalódiegységéhezelegendőegyetérteniazevangéliumtanításábanésaszentségekkiszolgáltatásában.Denemszükséges,hogy
mindenütthasonlóklegyenekazemberihagyományok,vagyisazemberek
általmegállapítottvallásiszokásokés
szertartások…”(CAVii.)
Természeteseneznemjelentváltozástegyházunknakazistentiszteletről,
alelkésziszolgálatrólvallottteológiai
felfogásában.Akülönbözőhagyományokbóllevezetettliturgikusviseletek
formaiéstartalmikülönbözőségeikellenéresemállíthatókegymássalszembe,nemlehetazegyiketamásiknál

fontosabbnaknevezni,mintahogye
szempontbólabennükvégzettevangélikuslelkésziszolgálatokatisegyenértékűnekkelltekinteni.Azelfogadottságukbanlévőjelentőskülönbözőség
miatt azonban a használatukra továbbrasemegyformafeltételekvonatkoznak.
Érvénybenvana2005-ösországos
közgyűlésútmutatása.Gyülekezeteinkbenastóla,illetveazalbaakkorhasználható,haerrőlalelkész(ek)ésazilletékespresbitériumegyetértődöntést
hoztak.Presbitériumainknaktermészetesenezutánislehetőségükvanetémábandönteni,illetvekorábbidöntésükönváltoztatni.Azegyetértéshezkö-

töttdöntéscéljaaz,hogyliturgiaiéletünkgazdagításalehetőlegneokozzon
feszültségetésmegosztottságot.
Éppenezértazegyetértéskeresésére kérjük lelkészeinket vendégszolgálataikeseténis,mivelagyülekezetek belső békéjének őrzése kiemeltfelelősségünk.Kérjükésajánljuk,hogyavendégésavendéglátó
lelkészek–tekintettelahelyiközösségre–előzetesenegyeztessenekaliturgikusviseletről.
fontosnaktartjuktovábbáajelzett
irányelvekalkalmazásátazintézményekbenszolgálólelkészeknélis.Számukraislehetőségvanastóla,illetve
alba használatára, de esetükben is

szükséges az előzetes egyetértő támogatódöntésmeghozatala.intézményi lelkészeknél az adott intézmény
igazgatótanácsaazilletékes.
ÖkumenikusalkalmakonevangélikusidentitásunkegyértelműjelzésekéntaLuther-kabát(adottesetbenstólával)használatátjavasoljuk.
isten keg yelmébe és szeretetébe
ajánljuklelkészeinkszolgálatát,gyülekezeteinket,intézményeinketésegész
egyházunkat.
Erősváramiistenünk!
GánCS PÉTEr elnök-püspök
Dr.fAbiny TAmáS püspök
SzEmErEi JánoS püspök
Budapest–Győr,2016.február1.
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Szárnyasoltárokrejtelmei
JankovicsMarcelltartottelőadástaBESZ-en

Az este házigazdája, Fabiny Tamás
püspökisegyszárnyasoltárbemutatásávalkezdtebevezetőáhítatát.LucasCranach,akitareformációfestőjekéntisemlegetnek,1547-benfestettemegawittenbergivárositemplom
szárnyasoltárát,amelynekfelsőképeinazúrvacsoráraegybegyűltapostolok, illetve a gyermeket keresztelő
PhilippmelanchthonésLuthermártonislátható.ámezeknélisfontosabb
üzenetethordozazoltáralsóképén,
azúgynevezettpredellánláthatóábrázolás,amelyenaszószékrőlaváros
jelespolgárainakprédikálóreformátorlátható,amintrámutatamegfeszítettKrisztusra.Afestő,mikéntLuther
mártonegészteológiájában,amegváltót helyezi a középpontba, azt sugallva,hogyareformációésahitlényegeaKrisztusraﬁgyelés–mondta
fabinyTamáspüspök.
Sajnálatosankevéshazánkﬁautazik
elSzlovákiába,avalahavoltfelvidék
északiterületeire,aholatörténelmivárosokamainapigőrzikamagyargyökerűegyházikultúraörökbecsűkincseit – kezdte előadását Jankovics
marcell.Lőcse,Kassa,bártfacsodálatostemplomaimáigámulatbaejtika
jámborszemlélőketésakultúrtörténészeketis,hiszenabelsőtereket,szószékeket,padokatésperszeaszárnyas
oltárokat készítő hajdani mesterek

kezemunkájamúlhatatlanértékeket
teremtett.
Az előadó az elmúlt évtizedben
több,fényképekkelgazdagonillusztráltkötetbendolgoztafelajelentősebb
felvidékitemplomokképzőművészeti
alkotásait,különöstekintettelaszárnyas oltárokra. Jankovics marcell a
bESz-entartottelőadásátsajátfelvételeivelillusztrálta,saremekképeket
magyarázvakalauzoltaahallgatóságotkeresztül-kasulazeurópaikultúrhistóriaelmúltévszázadain.
A bártfai Szent Egyed-templom
kincseitjónéhányvetítettfotómagyarázatávalmutattabeahallgatóságnak
azelőadó.beszéltarról,hogyaváros
területénekhajdanibirtokbavételekor
azekhósszekerekkelérkezőtelepesek
egy-egyjókorakeresztetállítottaka
földbe,sköréjegyűlveimádkoztakistenhez,későbbpedigáltalábanezeknekakereszteknekahelyénépülteka
templomok.
Abártfaitemplomotavilágörökség
részévényilvánították,skülönérdekesség,hogyafelvidékenitttalálhatóalegtöbbszárnyasoltár.Jankovics
marcellmegjegyezte:avallásháborúk
viszontagságai során sok szakrális
képzőművészetialkotástelpusztítottak,deazevangélikusokjavárakellírni, hogy ők legfeljebb behajtották a
számukravállalhatatlanszárnyasol-

tárokat,esetlegfélretettékőket,dekárt
sohasemmibennemtettek.
A tündöklő szépségű, négyszárnyú bártf ai Jéz us szül et és e olt ár
klasszikusbibliaitörténeteketdolgoz
fel,különlegessége,hogyoromdíszébenSzentLászlókirályszobralátható.megﬁgyelhetőaközpontiábrázoláson–mondtaJankovicsmarcell–,
hogyafestőfeltűnőenmagasrahelyezteaképhorizontját,amiaztmutatja,
hogyazalkotónemazégre,hanema

ronabibliaijelenetkeretéülszolgáló,
pálmákkal és ciprusokkal díszített,
Szentföldetidézőtájbabelefestettegy
tölgyerdőtis,amelybőlszarvaskandikálelő.Ezzelabájostrükkelpróbáltaközelebbvinnialátványtajámbor
felvidékipolgárokhoz–mondtaJankovicsmarcell.
Ugyancsakabártfaitemplomban
láthatóaSzentKereszt-oltár,amelyen
–afőtémamellett–azanégyószövetségiprófétalátható,akiknekköny-

születőmegváltóvalésmáriávalkapcsolatostörténésrekoncentrál,vagyis–Lutherhezhasonlóan–Krisztust
helyezigondolkodásánakközéppontjába,éserrebuzdítjaaszemlélőtis.
Érdekességként említette meg az
előadó,hogyalegtöbbfelvidékioltár
képivilágánakvanhelyikötődése.Jó
példaerre,hogyafestőazegyikoltá-

veibenamessiáseljövetelérőlolvashatunk.Azoltárpredellájában–mint
a szárnyas olt ároknál ált alában –
Krisztus szenvedéstörténetét idézi
megafestő.Jellemzővoltakkoriban,
hogyatemplomokbanláthatóoltárokategy-egymódosabbhelyipolgárállíttatta,ígyőhatároztameg,hogymelyikszentetábrázoljákrajta.

F otó : B a l i c z a M át é

Minden nem rögzített széket összehordtunk a budavári evangélikus gyülekezet kápolnájába, de még ez is kevésnek bizonyult, így többen állva hallgatták végig a budavári evangélikus szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, február 1-jei előadását. Jankovics Marcell rajzﬁlmrendező, kultúrtörténész a felvidéki szárnyas oltárokról beszélt, remek fényképekkel egészítve ki személyes élményekre alapuló beszámolóját.

baptista–evangélikusegyházvezetőitalálkozó
AmagyarországiEvangélikusEgyházés
amagyarországibaptistaEgyházvezetői félévente találkoznak, hogy megosszákegymássalazaktuálisfeladatokat,
örömöketésgondokat.EzúttalGáncsPéter elnök-püspök és Krámer György
országosirodaigazgató(balra) fogadta
PappJánost, amagyarországibaptista
EgyházelnökétésMészárosKornél főtitkárt.Amegbeszélésenáttekintettékaz
intézményátvételektapasztalatait,ahitoktatás,agyülekezetplántálás,amisszióiésamédiaszolgálatidőszerűkérdéseit,valamintazökumenikusegyüttműködéslehetőségeit.Atervekszerintakövetkezőkétoldalútalálkozóraősszelkerülmajdsorabaptistaegyházközpontjában.
g KiSS TAmáS felvétele

Legalább ennyire gazdag képzőművészetialkotásokbanakassaidóm.
részbenamesszeföldönésméltánhíres tokaji bornak is köszönhető az,
hogy a Sárospatakról észak, vagyis
KassaésalengyelországiKrakkófelé vezető út mellett alakultak ki a
legszebb,leggazdagabbpolgárvárosok
–mondtaJankovicsmarcell.Annak
idejénakrakkóikirályimegrendelőknekszállítótokajizsidókereskedőkfelpakoltákszekereikreaboroshordókat,
amelyekbenabormenetközben„magától érett” – ahogyan a lengyelek
mondták:„szamorodny”,azazmagátóltermő.Akassaioltáramagyaroknak olyannyira kedves árpád-házi
Szent Erzsébet történetét meséli el.
Sokegyébérdekességmellettbeszélt
azelőadóalőcseitemplombantalálhatófaragottoltárrólis,amelyavilág
legmagasabbszárnyasoltára,sabibliaiábrázolásokhátterébenittisfelbukkanajellegzetes,Lőcsekörnyéki
táj.
Jankovicsmarcelllenyűgözőtárgyi
tudásróltanúskodóelőadásábanmég
jónéhányfelvidékioltárrólszólt,feltártaaműtárgyakszövevényeskultúrtörténetivonatkozásait,solyanösszefüggésekremutatottrá,amelyeketa
laikusszemlélőmagátólalighalenne
képesfelfedezni.
AbESzkövetkezőalkalmán,március7-éndr.MonokIstván Széchenyidíjas egyetemi tanár, irodalom- és
művészettörténészthallgathatjákmeg
azérdeklődők.Azelőadáscíme:LuthervagyMelanchthon?–Amagyarországireformációhagyományai.
g iLLiSz L.LáSzLó

Ünnepivesperásttartottak
afővárosiProtestánsKántorátus
fennállásának20.évfordulóján
AfővárosiProtestánsKántorátushatvanad vasárnap estéjén ünnepelte
fennállásánakhuszadikévfordulójáta
budapest-kelenföldievangélikustemplomban.Azünnepivesperásraamai
tagságmellétöbbmintharmincrégi
énekesjöttel,segyüttszolgálhattak
gregorián énekkel és többszólamú
motettákkal. Az istentisztelet liturgusaésigehirdetőjeGáncsTamás lelkészvolt.
A kántorátus a munkaév minden
vasárnapján,18órakorzsoltározóistentiszteletettart.Azóprotestánsma-

gyarnyelvűliturgikusénekekkel,többszólamúgenﬁzsoltárral,korálokkaldíszített istentiszteleten az igehirdetés
mellettaközösimádságonvanalegnagyobbhangsúly.Azegyháziévünneprendjeszerintimotettákisdíszítik
avesperásokalkalmait.
A kántorátust Dobszay László, a
zeneakadémia professzora álmodta
meg 1996-ban, alapítói református
részrőlBódissTamás ésazegyüttesmai
vezetője,azevangélikusBenceGábor
voltak.
f Forrás:Evangélikus.hu

zőirányzatoknéhaegymástkiszorítvaképzelikelaktivitásukat.
Többfajsúlyostémaiselőkerült,mint
példáulazintézményekhatékonyságaa
gyülekezetszempontjából,amisszióés
a diakónia összefüggése, a teológiai,
kegyességi minimális közös nevező
ügye,ahermeneutika,írásmagyarázat,
bibliakritikanagytémái,apüspökök
tisztatanításfelettiőrködése.
„Túlrövidazéletahhoz,hogyrossz
bortigyunk”–hangzottelazismert
szállóige.Elkerülhetetlenanyílt,becsületes,őszinte,jószándékúbeszélgetés,dehaszükségesavita,nemszabadelfelejteni,hogyasztereotípiák,
előítéletek,felszínes,szeretetlenkritikák csak rombolni tudnak. A jó
bortmegkaptukazúrvacsorábanis.
nincs annál hatékonyabb, drágább
ajándék.Abbólegycsepptöbbetér,
mintsokokoskodás,disputa.

Atalálkozómásodiknapjánszületettezanéhánygondolat:„Afelülrőlkapottbékességbőlmunkálkodvaazonfáradozunk,hogyazegyház
egységéthelyreállítsukéserősítsük.
Tisztábanvag yunkazzal,hogyami
egyházunkbanissokafeszültség.Ellentétek hiteltelenítik, törések, sőt
szakadások gyengítik szolgálatunkat,nemegyesetbenbotránkoztatjákmegazegyházatésavilágot.bűnbánattalvalljuk,hogysokatvétkeztünkegymásellen,egyházunkellen,
demindenekelőttazegyházUraellen.Egymásfeléisbocsánatkéréssel
ésmegbocsátószeretettelfordulunk.
Lutherszavaivalvallva:együttszeretnénkamennybejutni.”
illúzióknélkül,deatalálkozásésbeszélgetéssikeréveltávoztunk.folytatás,remélem,következik.
g SzEVErÉnyi JánoS

„Együttszeretnénkamennybejutni”
Fabiny Tamás püspök évekkel ezelőtt meghirdette a „beszélgető egyház” vízióját. A szándék csak részben valósult meg. A beszélgetés műfaja működik,
de nem mindig nyíltan, szeretetben. Ezen próbáltunk segíteni dr. Hafenscher
Károllyal, egyházunk zsinatának lelkészi elnökével együtt, amikor Szín-gazdag lutheránus egyház – az egy Krisztus hatalma alatt címmel beszélgetőfórumot tartottunk január 27–28-án Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.
mintegynegyven–nagyobbrészt–lelkészt szólítottunk meg a különböző
irányzatokképviselőiközül.Huszonnyolcanelistudtakjönni.
idézetameghívólevélből:„régóta
szükségétérezzükegynagybeszélgetésnek, hiszen mindannyian – talán
mástradícióbólindulva,másvérmérséklettel,másstílusban,de–ugyanolyannagyelkötelezettséggel,szívünk
minden igyekezetével ugyanazt az
Uratszeretnénkszolgálni.mégisazttapasztaljuk,hogyafelszínalattvannak
feszültségek, tisztázatlan indulatok,

ki nem mondott fájdalmak egyházunkszolgálattevőiközött.Senneksajátosjelétéltükátazsinatmunkájában,
amikormisszióiküldetésünkkapcsán
kezdtünkeldolgozni.Örülünk,hogy
sokfélreértéstmársikerülttisztázni,s
közös Ügyünk érdekében alázattal
próbáltukegymástmegérteni,hordozni. mégis elkerülhetetlen az, hogy
szánjunk egy kis időt arra – a napi
munkátólelvonulva,máskötelezettségeinketfélretéve,»szenttelefonjainkat«
kikapcsolva–,hogyérdembentudjunk
alapvetődolgokattisztázni,szolgála-

tunkmércéitazigefényébenközösen
beállítani,afélreértésekettisztázniés
azelválasztófalakatlebontani.”
Első körben a meghívásos módszertválasztottuk,hogyvalóbantudjunk beszélgetni. A témákat illetően
nem volt tabu. bármit érinthettünk,
előhozhattunk.Ahangsúlyatalálkozót is inspiráló misszió ügyén volt,
amelyösszefüggazegyházegészének
kérdésévelis.
Aciklusfelénéltartózsinatiscélul
tűztekiazegyházmissziójánakmegújítását.Ajószándékellenéreissokfeszültség,félreértésadódott.Közösacél,
deakülönbözőtestületekmásképpen
látjákahelyzetetésamegoldásokat.
Talánalegnagyobbfeszültségabból
adódott,hogyazországosirodagyülekezetiésmisszióiosztályánakfelállításábanemvontákbeazilletékesországosbizottságot,illetveakülönbö-
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Azotthonittvan

hirdetések

Az ekMe közgyűlése. az evangélikus Külmissziói egyesület szeretettel hív
minden érdeklődőt tisztújító közgyűléssel egybekötött külmissziói
csendesnapjára. időpont: február 20., szombat, 10–15 óra. helyszín: 1052
Budapest, Deák tér 4., emeleti gyülekezeti terem.

Beszámolóa7.KÖSZITéliberektáborról
„Itthon otthon” volt a mottója a Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és a Gyermekekért Egyesület (KÖSZI) idei Téli berek értékkereső táborának. A Csobánkai Közép-európai Cserkészparkban több mint negyven
résztvevő tanulmányozta február 4–7. között Frenyó Zsófia vezetésével, mit
is jelent a mottóul választott kifejezés.
AcsütörtökiJégtörőest alkalmával
a gyerekek különböző feladatokon
keresztülismertékmegegymásnevét,
lakóhelyétéskedvencdolgait,hogyaz
előttükállónapokonkönnyendolgozhassanakegyütt.AmásnapiMagyarország, szeretlek című vetélkedőben
márkétcsapatbanválaszoltakamagyartörténelemmel,sportokkal,dalokkaléstalálmányokkalkapcsolatoskérdésekre.Ajóhangulatgarantáltvolt,
ajátékosokpedigvidámanteljesítettek minden kihívást. A szombati,

F otó : K e v e h á z i D. S á M u e l

Amikorazthalljuk,télitábor,általábanasíelés,havastájakéshavasnapokjutnakazembereszébe.Ehhez
képest február eleje már tavaszi fényekkelköszöntötteaTéliberektábor
résztvevőit,sbárnemkimondottan
télihangulatbanteltfebruárelsőhétvégéj e, ezt Csob ánkán senki sem
bánta.
Csütörtökön kora este Solymár
Péter evangélikuslelkésznyitóáhítatávalvettekezdetétazértékkeresőtábor,melybetíz–tizenhatévesgyere-

keketésfiatalokatvártakaszervezők.
négynapálltakiscsapattagjainak
rendelkezésére,hogymegfogalmazhassák,mitisjelentszámukraazotthon,ahaza,ahonvágyvagyéppen
magaahazatalálás.Ezzelakülönösen
izgalmastémávalfoglalkoztakazáhítatok,azéneklés,akupaktanácsokés
ajátékoksoránis,hogymindenkiátérezhesseazotthonfontosságát.

HungaroRing elnevezésűprogramon
márnégycsapatbanjártakállomásról
állomásraaﬁatalok,hogyképekrőlismerjenekfeltájakat,kitaláljákversek
címét,beazonosítsanakételeket,vagy
elmutogassanaksikersportokat.
A játékokon keresztül val ób an
összecsiszolódtak a gyerekek, ami a
délelőttiáhítatokatkövetőbeszélgetéseken, a kupaktanácsokon érződött

igazán.Ezekenőszinténbeszélgettek
csoportvezetőikkel a helyekről, ahol
otthonérzikmagunkat;azemberekről, akikkel otthonosan mozognak;
ésvalójábanmindenről,amiezekkel
kapcsolatbanszóbakerült.Akiscsoportoktagjailassanmegnyíltak,ésegyrebátrabbanválaszoltakafelmerülő
kérdésekre,amiatáborszervezőknek
istanulságosvolt,hiszenmindenkinek
hasznoslehetnéha,haegygyermek
szemévelvizsgálkomolykérdéseket.
Adélutánokatkirándulás,társasjátékokésmézeskalácssütésszínesítette,demindenmozzanatsegítettbemutatniolyanmagyareseményeket,eredményeketéspillanatokat,melyekméltánadnakokotabüszkeségre,ésamelyekmegismerésesegítabban,hogyitthonotthonérezzemagátazember.De
mitörténikakkor,havalakiéppolyan
életszakaszban jár, amikor nem érzi
magátotthonosansehol?Erreazáhítatokadtakválaszt,atáborprogramjánakegészénátívelő48.zsoltáralapján. Ennek segítségével a táborozók
megismerhették,milyenistenvárosa,
milyenazazotthon,amelyetőkészít
előtanítványainak.Azsivajjaltelinapokonkisszigetvoltmindenáhítat,
amikormindenkineklehetőségenyílt
elcsöndesedniésbefeléﬁgyelni.
Ezanégynap–rengetegvidámpercentúl–lehetőségetadottátgondolni,milyenazazotthon,amelyrőloly
sokhelyenesikszó.Arésztvevőgyermekekésﬁatalokszámáravilágossá
vált,hogyhiábajelentsokategyíz,egy
szín,egyszobavagyegyplüssmackó,
azotthonennélsokkaltöbb:minden,
amitmagávalvihetazember,haútnak
indul,hiszenavalódiotthonvoltaképp
aszívekbenkezdelfelépülni.
g fArKAS zSUzSAnnA

Felhívás. a Magyarországi evangélikus egyház Déli egyházkerületének
püspökhelyettesi tisztsége 2015. november 27-én megüresedett. a Déli
egyházkerület ezért a választásokról és szavazásokról szóló 2005. évi vii.
törvény 19. § (1) bekezdése értelmében jelölési eljárást indít. az ajánlások
beérkezésének határnapját 2016. február 20. napjára teszi. ajánlások postai
úton a 1088 Budapest, Puskin u. 8. szám alá, elektronikus úton a püspöki
hivatalba (south.district@lutheran.hu) és a Déli egyházkerület jelölőbizottsági
elnökéhez, a Szarazc@yahoo.com címre küldhetők. az elektronikus ajánlások
beérkezésének határideje 2016. február 20., 22 óra.
Püspökhelyettes lehet a 2005. évi iv. törvény 95. § (1) bekezdése szerint
az egyházkerület lelkészei közül választott lelkész. a Déli egyházkerület
elsősorban a kerület területén működő és legalább 15 éves szolgálati
jogviszonnyal rendelkező lelkészek jelölését várja, a szolgálati hely és idő
megjelölésével.
A Déli Evangélikus Egyházkerület jelölőbizottsága
Asztali beszélgetés az irodalmi múzeumban. az asztali Beszélgetések
Kulturális alapítvány a Petőﬁ irodalmi Múzeummal együttműködve szeretettel
várja az érdeklődőket következő disputájára a Petőﬁ irodalmi Múzeumba
(Budapest v. ker., Károlyi u. 16.). időpontja: február 25. (csütörtök), 18 óra.
Disputapartnerek: Vizi E. Szilveszter, a Magyar tudományos akadémia rendes
tagja, korábbi elnöke, a Magyarország Barátai alapítvány elnöke és Szabó Lajos
lelkész, az evangélikus hittudományi egyetem rektora. Moderátor: Galambos
Ádám evangélikus teológus. téma: Barátai vagyunk-e Magyarországnak?
a rendezvényre a belépő felnőtteknek 600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak
300 Ft. (a belépő megvásárlói a Petőﬁ irodalmi Múzeumot támogatják.)
a beszélgetés élőben követhető a Pim.hu oldalon is.
Meghívó a magyarországi evangélikus gimnáziumok hetedik népművészeti találkozójára. a Budapest-Fasori evangélikus Gimnázium és a Martin György
Kulturális egyesület immár hetedik alkalommal rendezi meg a MeGiNt-et
február 26–27-én. találkozónkra vendégül várjuk – az evangélikus diákok és
tanáraik bemutatkozó műsorai mellett – Kunkovács László néprajzkutatót,
aki a pásztorkultúráról tart előadást, és a ﬁatal zeneakadémistákból alakult,
a népzenét autentikus alapokon, de újszerű felfogással játszó Góbé zenekart. Február 26-án, a MeGiNt történetében először, népdalversenyt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!
50 éve harangöntés
Őrbottyánban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester
Kiváló magyar szakemberek által készített,
külföldön is elismert magyar termékeket
gyártunk (harangjátékokat is) a harangokkal
kapcsolatos bármely munkához.
harangontes.hu–harangontode.hu
Levélcím: 2162 Őrbottyán, rákóczi u. 121.
Mobil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gombosmi@harangontes.hu.

59 éves budapesti férﬁ, betegápoló,
megismerkedne hívő, budapesti,
hasonló korú hölggyel, komoly
szándékkal. tel.: +36-30/951-4048.

Fizessen elő
lapunkra!

AlehetőlegtöményebbLuther
f Folytatásaz1.oldalról
Emlékévre készülve
Akonferenciadélelőttiprogramjainak
nyitányakéntaházigazda,Hafenscher
Károly beszéltareformációkezdeteötszázadik évfordulójának alkalmából
rendezendő emlékév előkészületeiről. A mag yarországi Evangélikus
Egyházzsinatánaklelkészielnökea
kormányreformációEmlékbizottságánakmunkájátisirányítja;ebbena
minőségébenelmondta,hogymáraz
ideioktóber31-eisokotadazünneplésreszerteavilágon,ígymagyarországonis.
Előrehaladotttárgyalásokfolynak
arról,hogyaközmédiaezenanapon
nyolcórásműsorfolyammalindítsael
azemlékévet.2017.január6-ánabudapestiművészetekPalotájábóladnak
tudósítástazemlékévhivatalosmegnyitójáról,október31-énpedigaPapp
LászlóbudapestSportarénábatervezettzáróünnepségről.
Ugyancsakaközszolgálatimédiával
valóegyüttműködéskeretében–reményeinkésazügybenérintettdöntéshozókígéreteszerint–már2016őszétől
olyanműsorokbukkannakfel,amelyek
2017 végéig rendszeresen mutatják
majdbeareformációértékeit.
Atervezettműsorokfelelevenítik,
hogyakereszténységmegújulásamikéntbefolyásoltaazeurópaitörténelem menetét, miként gazdagította a
kontinensskülönösenaKárpát-medencekultúráját,ésarraisrámutatnak
majd,hogyareformációeszmeköre

hogyan gazdagítja a ma emberének
mindennapiéletét.
Azemlékévrekészülveérezhetően
megélénkültakatolikusésreformátus
testvéreinkkel folytatott párbeszéd,
amely–azegyesfelekezetekértékei-
nek megtartása mellett – elvezethet
oda,hogyanézetkülönbségekhangoztatása helyett inkább azt keressük,
ami minket, Krisztusb an hívőket
összeköt–mondtaHafenscherKároly.
Aminiszteribiztosfelhívtaaﬁgyelmet
arra is, hogy a gyülekezeteken áll,
mennyire tudják megtölteni tartalommal az emlékévet, mert hiába
szerveziabizottságkonferenciák,kiállítások és megemlékezések sorát,
ha a protestáns hívek nem tudják
egymásnakésatársadalomegészének
kisugározniareformációbólfakadó
értékeket.
Mártonok szellemisége
A„martinológia”titokzatostudományábaigyekezettbevezetnihallgatóságátszínes,szórakoztatóelőadásában
dr. Ittz és Gábor egyetemi docens
(Semmelweis Egyetem). beszélt az
egykoriSavariarómaiváros–Szombathely elődje – nagy szülöttéről,
Szentmártonról,elmesélteazEurópaszerteméltántiszteltférﬁúéletétésnemescselekedeteit,dehosszanbeszélt
amiwittenbergimártonunkrólis,aki
legalábbannyiértékkelajándékozta
megavilágot,mintatours-ipüspökikinevezéselőllibaólbabújó,egykorimárton.

ittzésGáborelőadásábólkiderült,
hogy Luther műveiben, ha nem is
markánsan,devisszatérőenjelenvan
Szentmártonszellemisége,akitareformátorpéldáskereszténynektartott,
türelmes, szent életű püsp öknek,
ugyanakkor bírált is a hatalomhoz
fűződőviszonyamiatt.

Areformátormunkásságánaktalán
legfontosabbrészével,igehirdetőitevékenységévelfoglalkozottelőadásábandr.FabinyTibor, aKároliGáspár
reformátusEgyetemprofesszora.Emlékeztetettarra,hogyahithallásból
ered,vagyisaszóbeliségmindigisdöntőszerepetjátszottistenigéjénekterjedésében-terjesztésében. Jézusnak
egyetlenáltalaleírtsorasemmaradt
ránk,személyemégismáigalapvetőenhatározzamegazemberiségjelenős
hányadánakéletét.

Luther mindig a hang és a szív
együttműködésére,kapcsolatáraépített, tudva azt, hogy az igehirdető
szavaitvalójábannemőmaga,hanem
istenrendezisorba,formálja–mondtaaprofesszor.ALutheráltalgyakorolt,Krisztus-központúigehirdetésben
magaistencselekszik,samegfeszített
annyirafontosszerepetjátszikamegértésben,hogyLutherígyfogalmaz:ha
nemtalálommegabibliaegyikvagy
másikrészébenalényeget,akkormint
valamidiót,Krisztushozütömaszöveget, és a kemény héjból azonnal
felbukkanamag.
Spiritualitás és harmónia
mély, szívbe markoló üzenetekben
bővelkedő előadást tartott dr. Joób
Máté evangélikuslelkész,aSemmelweisEgyetemdocenseazevangélikus
spiritualitásról.ismertetteaztafelmérést,amelybenevangélikustestvéreink
vallottakönmagukról.Kiderült,hogy
sokanérzikavalódispiritualitáshiányátésazt,hogyhitéletünkközéppontjábanazistentiszteletáll.Aziskiderült
afelmérésből,hogyazevangélikusoknakcsupánafeleimádkoziknaponta,aligegyhetedükolvassarendszeresenabibliát,önkéntesmunkátpedig
szinteegyáltalánnemvégeznek.
Aspiritualitásistenbenleltöröm–
mondta Joób máté, s beszélt arról is,
hogyanyitottság,afolyamatosváltozás
ésváltoztatásigényeislényegirészeaz
evangélikus spiritualitásnak. Az ige
Krisztusbantesttélett,hogyahívőtes-

teigévélehessen,sezatisztahitáltal
nyilvánvalóanmegtapasztalható–jelentettekiazelőadó.nyomatékkaltetteehhezhozzá,hogyaspiritualitásápolásaazegészegyház,vagyismindannyiunkküldetése,hiszenaspiritualitáselsődlegesközegeahívekközössége.
Akonferenciátzáróelőadásábandr.
KampSalamon karnagy,országosegyházzeneiigazgatóaLutherésbachközöttfelfedezhetőszellemi,spirituálishidakrólbeszélt.Atudósítónakezena
pontonelkellismernie,hogyalighaképesmegfelelnifeladatának,vagyisannak, hogy érdemben visszaadja az
előadómagávalragadószemélyiségévelátszőtt,elképesztőszakmaitudásról tanúskodó, rendkívül élvezetes,
szellemikalandotkínálóelőadást.fájdalom,deamunkájábanmegtorpanó
tudósítózenetudományipallérozottságagyalázatosanszerénynekmondható,satudásilyenmagasszintjének
feltétlentiszteletenemengedimegszámára,hogyolyasmirőlpróbáljonmeg
írni,amihez„lövése”sincs.
Annyitmindenesetremégéniski
tudtam hüvelyezni Kamp Salamon
csodálatosmuzsikávalésbriliánskottaelemzésekkelgazdagontarkítottelőadásából,hogyLutherésbachközelrőlláthattaaTeremtőarcát,akivisszamosolygottrájuk,sennekhozadékáért,areformátorésakomponistagéniuszéletművéértmi,késeiműélvezők
csakhálásaklehetünk.
g iLLiSz L.LáSzLó
Evangélikus.hu
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Böjt1.vasárnapja–Invocavit(Zsid4,14–16)

Azigazhitetkívánom
A VASÁRNAP IGÉJE
néhányanarrólbeszélgettekegyalkalommal,hogyakeresztyénségmennyireéletmódvallás.mígazsidóságmeghatározza az ünnepek, az étkezések
rendjét,azimádkozásóráját,mígaziszlámvallás„ötoszlopa”életformátisjelent,addigakeresztyénség–sazevangélikushitkülönösenis–akülsőségek
helyettahitre,abelsőmeggyőződésretesziahangsúlyt.Dehaakülsőtelhanyagoljuk,gyakranabelsőrendiselvész,elszürkül.Hamamegkérdeznétőlünkvalaki,mitisjelentevangélikusnaklenni,
tudnánk-e öt rövid mondatban („öt
oszlop”),tízirányadószóban(Tízparancsolat) válaszolni?
„Úr Jézus, hozzád kiáltok…” böjtelső
vasárnapjána75.éneket,JohannAgricolaimádságáténekeljük.JohannAgricolaLuthermunkatársa,azevangélium
elkötelezett hirdetője volt. Lutherral
való barátsága éppen azon tört meg,
hogyAgricolaszerintakeresztyénembert helyes életvezetésre nem a törvény,hanemazevangéliumtanítja.Ezt
avitátazértemlítem,mertjelzi,mennyirefontosaszemélyeshit,azélőkapcsolatazÚrJézussal.AmikoraZsidókhoz
írtlevél másodikvagyharmadikgenerációsszerzőjearrólír:„Járuljunkbizalommalakegyelemtrónusához”, akkor
errőlaszemélyeskapcsolatbólszületett
nyíltságról,őszinteségrőlbeszél.Azigaz
hitetkívánom–amelyrévénnemcsupánéletmóddá,haneméletemalkotóelemévéleszahit.

„Szégyenbe ne engedj esnem…”
(16.vers).Vajonakeresztyénségéletmódvallás-e?nyilvánmeglátszikmindenemberen,hogymibenhisz.Emlékszünk gyermekkorunk csúfolódóira,
akikegy-egygyerekescsínyünkutánbelénkkötöttek:„na,tenagyhívő!”Vagy
édesanyánkkorholására:„Hátviselkedikígy,akikeresztyénakarlenni?”ám
ezeknélissokkalsúlyosabbvolt,amikor
magaazige–atörvényésazevangélium,mintkétélűkard–hatoltbeelménkbe,avelőkésazízületek,azelmeésalélekszétválásáig,ésítéltemegszívünk
gondolatait(zsid4,12–13).
Amikornemagyónáshozkitaláltapróhibákat–„puskáztamaziskolában”
–hozfelszínreazige,hanemvalósbűnöket,önzésünket,akaratosságunkat,istenellenilázadásunkat.Amikorkiderült,
hogynemcsakhibázom,pacátejtekapapíron,hanemalapvetőenénvagyoka
folt. Ez a szégyen. Ez az az állapot,
amikor „segítségre van szükségünk”.
Amikoréppenaszükségtarttávol,éppenaszégyenakadályozabban,hogya
kegyelemtrónusához,Krisztuskeresztjéhezjáruljunk.milyenjóhallani,ésmilyenfontosmeghallaniahívást:járuljunk
őszinte nyíltsággal a kegyelem királyi
trónjához,Krisztushoz,akiuralkodika
bűnön és halálon, mert a kereszten
megtörtehatalmukat!
„Igéd legyen eledelem…” (15.vers).Vajonakeresztyénségéletmódvallás-e?Hiszenaszégyennapmintnapátjár.AkísértésnemcsakJézustérteel,hanemelérminketis.mindennapkétségbevonjahitemet: „HaIstenﬁavagy…!”min-

dennapmegkérdőjeleziazt,hogyistenheztartozom.
Akísértésmindennapelér.Sahogy
Jézusisistenigéjévelválaszoltasátánnak,úgytartsonmegengemisJézus,aki
általistengyermekevagyok,akielválaszthatatlanulistenhezkötött,akibűneimmel és gyengeségemmel együtt
belekapcsolt az élet vérkeringésébe,
mert„hozzánkhasonlóankísértéstszenvedettmindenben”.
„Tudom, nem hagysz elvesznem”
(14.vers).Vajonakeresztyénségéletmódvallás-e?miisazahitvallás,amelyhez ragaszkodnunk kell? bizonyosan
többmintéletforma.Többannál,hogy
tízigévelmeglehetnemutatni,éstovább
lehetneadni.nemmennyiségében,hanemminőségébentöbb.Ahitvallás:Jézus az isten fia, aki egeken áthatoló,
nagyfőpap.Ahitvallás:hogyamegfeszítettJézuskétszerisáttörteazeget.
fentrőlleszállt,amikoremberrélett.És
lentrőlfelhatoltazégbe,amikorasírból
kiszállt, a halálból feltámadt, és isten
jobbjáraült.Ezahitvallás:Krisztus,aki
áthatoltazegeken,akimindenelválasztófalatledöntött,hogyminketeggyétegyen–nemcsakegymással,hanem–az
Atyával.Ahogyanőegyvele.
Sakiáttörteazeget,annakátjárása
vanégésföldközött.igazságésszégyen
között.Közelségésidegenségközött.Élet
éshalálközött.nemtudom,hogyakeresztyénség életmódvallás-e. Azt tudom,hogyJézus,akiáthatoltazegeken,
mindenkorjelenvanazéletemben.
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Imádkozzunk!ÚrJézusKrisztus!Áldalaktéged,akilegyőztélmindenkísértést,
akiismeredkísértéseinket,akimegtartasz
akísértésekközött–egészéletemmelés
halálommalhaddáldalaktéged!Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„AzértjelentmegazIstenFia,hogyazördögmunkáitlerombolja.” (1Jn3,8b)
böjtelsőhetébenazÚtmutató reggelishetiigéiazÚrJézust
mintasátánlegyőzőjétállítjákelénk,akihalálraadtamagát
érettünk,hogyelnevesszünkbűneinkben,hanemelnyerjük
azörökéletet!„Jézusismegkísértetettésszenvedett,ezértsegíthetazokon,akikmegkísértetnek.”(zsid2,18;LK)böjtkapujábanfohászkodjunk:Invocavit!„Hakiálthozzám,meghallgatom…” (zsolt91,15)„menedékemvagyésváram,énistenem,bennedbízom.”(GyLK729)miutánmegkeresztelkedett,
„elvitteJézustaLélekapusztába,hogymegkísértseazördög.
Miutánnegyvennapésnegyvenéjjelböjtölt,végülmegéhezett”.
Akísértőháromszorispróbálkozott:„HaIstenFiavagy…!”
DeJézusistenigéjévelfelelt:„Megvanírva…!” Utoljáraezt
mondtaneki:„Távozztőlem,Sátán,mertmegvanírva:»Az
Urat,ateIstenedetimádd,éscsaknekiszolgálj!«Ekkorelhagytaőtazördög,ésíme,angyalokmentekoda,ésszolgáltakneki.” (mt4,1–11)Dr.Luther ígyoktat:„Kétfegyverünkvan,amelytőlreszketvefutazördög:azigeésimádság!Ekettőközülaz
egyikmindigútbanlegyen,hogymegneszakadjonabeszélgetésistenésemberközött!”„Miveltehátnagyfőpapunkvan
[…],akihozzánkhasonlóankísértéstszenvedettmindenben,
denemvétkezett.Járuljunktehátbizalommalakegyelemtrónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk.” (zsid 4,14–16) Pál az
evangéliumügyéértvalókönyörgésrebuzdít:„…hogyterjedjenazÚrigéje.[…]DehűségesazÚr,akimegerősíttiteket,és
megőrizagonosztól.” (2Thessz3,1.3)Asátánáltalistenelőtt
megrágalmazott,feddhetetlenéshűségesJóbabajábanisistenfélőmaradt!Ésamikormindenvagyonátsvalamennyigyermekételveszítette,leborulvaeztmondta:„AzÚradta,azÚr
vetteel,áldottlegyenazÚrneve!” (Jób1,21)SPálapusztaivándorláseseményeitintőpéldakénthozzaelénkﬁgyelmeztetésül:„Akitehátaztgondolja,hogyáll,vigyázzon,hogyelneessék!” Egybenígybátorít:„Istenpedighűséges,ésnemhagytiteketerőtökönfelülkísérteni;sőt…” (1Kor10,12.13)EzJakabböjti
buzdítása:„EngedelmeskedjetekazértIstennek,deálljatokellenazördögnek,éselfuttőletek.KözeledjetekIstenhez,ésőközelednifoghozzátok.[…]AlázzátokmegmagatokatazÚrelőtt,
ésőfelmagasztaltiteket.” (Jak4,7.8.10)Vanráhatalmairgalmaséshűfőpapunknak,hogyhalálaáltalmegsemmisítse„az
ördögöt,ésmegszabadítsaazokat,akikahaláltólvalófélelem
miattegészéletükbenrabokvoltak”. Jézushasonlóválettmihozzánk„azIstenelőttiszolgálatban,hogyengeszteléstszerezzenanépbűneiért”. (zsid2,14.15.17)SPálint:akegyelemállapotábanneabűnnek,hanemazigazságnakszolgáljunk;és
„álljatokIstenszolgálatába,mintakikahalálbóléletrekeltetek.[…]Miutántehátmegszabadultatokabűntől,azigazság
szolgáiválettetek”. (róm6,13.18)

„Istenazonbanamagaszeretetétmutattamegirántunk,mert
Krisztusmárakkormeghaltértünk,amikormégbűnösök
voltunk.” (róm5,8)
böjtmásodikhetébenazÚtmutató reggeliéshetiigéibenJézusmintazÚrSzolgájaállelőttünk,akiszeretettminket,svéreáltalmegszabadítottbűneinktől.Az„Úristenfiaszolgaiformátvettfel,ésemberekhezletthasonlóvá,megaláztamagát,
ésengedelmesvoltmindhalálig,mégpedigakereszthalálig”
(fil2,7.8;LK),ezértkérhetjük,„emlékezzélmegUramateirgalmasságodrólésatejóvoltodról,melyeköröktőlfogvavannak”.(GyLK686,5)istenegyszülöttfiamagárólmondtaakövetkezőpéldázatot.Agonoszszőlőmunkások„eztmondták
egymásközött:Ezazörökös,gyertek,öljükmeg,ésmienklesz
azörökség!Megragadták,megöltékőt,éskidobtákaszőlőnkívülre”. (mk12,7–8)ámazÚrSzolgája–ahalálbólvalófeltámadáscsodájaáltal–abennehívőkéleténeksarokkövévé
vált(lásdzsolt118,22–23)!Pálezérthirdetheti:amegigazulásmegbékélésistennel,sfiaáltal„járulhatunkhitbenahhoz
akegyelemhez,amelybenvagyunk,és[…]mertszívünkbeáradt
azIstenszereteteanekünkadottSzentlélekáltal”. (róm5,2.5)
Akeresztenlettnyilvánvalóváezaszeretet,shetiigénkalapjánezértírhatjaLuther: „AzÚrJézustehátegyrésztaviláglegnagyobbésegyetlen»bűnöse«,merthiszenmindnyájunkbűnerajtavan,másrésztpedigazegyetlenigazésszent,merthiszensenkisemlehetistenelőttigazésszent,hanemcsakőáltala.”Sezértkérhetjük:Reminiscere.„Gondolj,Uram,irgalmadraéskegyelmedre,melyeköröktőlfogvavannak.” (zsolt25,6)
JózseftörténetébentöbbeseményisazÚrszenvedőSzolgájárautal:őtismegfosztottákruhájától,pénzérteladták.Jákób
eztbíztaaﬁára:„Eredjésnézdmeg,hogyjólvannak-etestvéreidésanyáj!” mikéntkésőbbagonoszszőlőművesek,atestvérekis„megegyeztekegymásközöttabban,hogymegölik” Józsefet.Jákóbavéresruhaláttánhalottnakhitte,„éssokáiggyászoltaaﬁát”. (1móz37,14.18.34)betegségébenisistenfélőmaradt,noha„aSátán[…]megverteJóbotrosszindulatúfekélyekkeltetőtőltalpig”. Őahamubanülveeztmondta:„HaajótelfogadtukIstentől,arosszatiselkellfogadnunk.” (Jób2,7.10)Jézusbátorítjamindenkorikövetőit:„Avilágonnyomorúságotokvan,debízzatok:énlegyőztemavilágot.” (Jn16,33)János
Jézusparancsolatainakamegtartásárabuzdít:őapártfogónk,
s„őengesztelőáldozatamibűneinkért[…].Akipedigmegtartjaazőigéjét,abbanigazánteljessélettazIstenszeretete.
Ebbőltudjukmeg,hogyőbennevagyunk”. (1Jn2,2.5)Pálkér
eböjtben:„Önmagatokattegyétekpróbára,hogyhitbenjártok-e!Önmagatokatvizsgáljátokmeg!Vagynemismeritekfel
magatokon,hogyJézusKrisztusbennetekvan?” (2Kor13,5)
Őtudja,„hogyazembernematörvénycselekedeteialapján
igazulmeg,hanemaKrisztusJézusbavetetthitáltal”.
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Újnap– újkegyelem
Vasárnap (február 14.)
ÉletemnekerejeazÚr,kitőlrettegnék? zsolt27,1b(fil4,13;mt4,1–11;zsid4,14–
16;zsolt91)magávalragadóazsoltároshatározottsága.báramondatvégénkérdőjelvan,valójábanezegyszilárdkijelentés.Annyimindenmiatttudunkaggódni,annyimindentőlképesekvagyunkrettegni,aztánmegremegalábunk,
ahangunk,éselkezdünksüllyedni.Pontúgy,mintPéter,amikorazerősszélreﬁgyelt.Jézusazakkori–ésamai–kicsinyhitűtanítványtiskiemeliahabok
közül.nemkellhátrettegnünk.Jézusszereteteképeslegyőznimégabennünk
lévőfélelmetis.Egyafrikaimondásúgytartja:forduljafényfelé,ésahátadmögékerülnekazárnyak.
Hétfő (február 15.)
Istenpedighűséges,ésnemhagytiteketerőtökönfelülkísérteni;sőtakísértésselegyütt
elfogjakészíteniaszabadulásútjátis. 1Kor10,13(Jób2,10b;2Thessz3,1–5; mk
11,1–11)Ezazigeegyszerremegrémisztésmegnyugtat.megrémiszt,merthanem
engediazÚr,hogyerőmönfelülikísértésbenlegyenrészem,akkorezaztjelenti,hogymindenkísértésnekellentudnékállni,delátom,nemezahelyzet.másrészrőlmegnyugtat,merthaelestemis,azistennekarraisvanterve,hogymikéntállítsonújratalpra,éserősítsenmeg.
Kedd (február 16.)
Örökszövetségetkötökveletek. Ézs55,3b(1Kor11,25;Jób1,1–22;mk11,12–25)Ízlelgetemeztaszót:„örök”,deújraésújraszembesülökazzal,hogynemtudom
felfogni.Avégtelenistenbelépavégesemberéletébe,ésvalamiolyatad,amit
nemkoptatelazidő,amibenéletünkmindenpillanatábanbiztosaklehetünk.
Szeretetet,életet,biztonságot,reménytésbékétad,amikorKrisztussalajándékozzamegavilágot.Amindenhatóistenilyenszövetségetkötvelünk.EzamegváltóSzeretetszövetsége.Azthihetnénk,hogysemminksincs,derádöbbenhetünk:mindenünkvan,haelfogadjuk,amivelésAkivelistenmegajándékoz.
Szerda (február 17.)
ÉltottegyZákeusnevűgazdagember,akifővámszedővolt.Szerettevolnalátni,hogykiazaJézus. Lk19,2–3(2Krón30,18–19;1Kor10,9–13;mk11,27–33)
zákeuscsaló,kapzsialak,akisokpénztzsaroltkiazemberektől,demégaz
őszemélyiségébenisvanolyanvonás,amelyenkeresztülisteneltudjaőtérni,megtudjaőtszólítani.zákeuskíváncsi.Szeretnélátni,hallani,megérteniJézust,ezértmászikfölafügefára.Jézusmeglátja,megszólítja,ésatalálkozásátformáljaeztajerikóifővámszedőt.fantasztikus,hogyistenmégaz
emberbenmegbúvókíváncsiságotisfeltudjahasználni,hogymegmentsen
egyéletet.
Csütörtök (február 18.)
Beszéljétekeldicsőségétanemzeteknek,csodáitmindennépnek! zsolt96,3(ApCsel14,27;Jak4,1–10;mk12,1–12)Szeretemabibliaórákat.mindenhétenegyegyújabbigérőlbeszélgetünk.Elmondjamindenki,hogymitüzenszámáraaz
anéhánysorvagyéppenhosszabbszakasz.Ahogybelemelegedünkabeszélgetésbe,egyretöbbmindenkerülafelszínre:örömök,kudarcok,felismerések,
csalódások.Őszintehétköznapivallomásokezek.Atöredékesemberiszavakon
keresztülmindigmegcsillanvalami,amiistenjelenlététjelzi.Jóerreújraésújrarácsodálkozni.
Péntek (február 19.)
Jézusmondja:Bizonymondomnektek,valahányszormegtettétekezeketakárcsak
eggyelisazénlegkisebbtestvéreimközül,velemtettétekmeg. mt25,40(zsolt68,6–
7;zsid2,11–18;mk12,13–17)LevTolsztojnépmese-feldolgozásábanPanovapó,
azöregsuszteraztazüzenetetkapja,hogyJézuskarácsonykormeglátogatjaőt.
Azapóegésznapizgatottanvárakozik,deJézuscsaknemjön.Anapfolyamán
találkozikegydidergőutcaseprővel:felmelegítiegycsészekávéval.betoppan
hozzáegyanyaagyerekével,nekikételtéskiscipőtad.Azutcánbelebotlikegy
koldusba,őtegykispénzzelajándékozzameg.Esteszomorúanállapítjameg,
hogymégsemtalálkozottJézussal.majdhangothall:„Éheztem,ésennemadtál,szomjaztam,ésinnomadtál,jövevényvoltam,ésbefogadtál.miközbenezekenazemberekensegítettél–velemtettedazt.”
Szombat (február 20.)
Nefélj,ésnerettegj,mertveledvanIstened,azÚrmindenütt,amerrecsakjársz.
Józs1,9b(2Tim1,7;róm6,12–18;mk12,18–27)Öthónapospiciﬁunktólsokat
tanulok.Látomrajta,mennyireigényli,hogyvelelegyünk.Aszülőkjelenléte
egyetjelentszámáraabiztonsággal.Haéjszakafelébred,ésnemlátbennünket,
hatalmassírásbantörki,deamikorfelvesszük,rögtönmegnyugszik.mi,felnőttekishasonlóanműködünk.Szükségünkvanarra,hogyérzékeljükistenjelenlététéletünkben.Haeztmegtapasztaljuk,érezzük,biztonságbanvagyunk.
Jézusamennybemeneteleelőttiutolsószavaibanerrőlabiztonságotadójelenlétrőlszólt,amikoreztmondta:„Énveletekvagyokmindennaponavilágvégezetéig.” (mt28,20)
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