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[Lelkész:]Urunk,istenünk,szere-
tő mennyei Atyánk! Te egykor
harcbaküldtedértünkegyszülött
fiadat,akiellenálltakísértőnek,és
engedelmesvoltmindhalálig,hogy
a bűn hatalmából megszabadít-
sonminket.nemaranyvagyezüst,
hanemaGolgotánhullottdrágavé-
revoltváltságunknagyára.Őálta-
la, ővele és őbenne mondjuk el
imádságunkat.
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Te

vagyamilegnagyobbfőpapunk,
akiharcoltálésharcolszüdvössé-
günkért,ésegyetlenigazközben-
járókéntmostisértünkesedezelaz
Atyánál.áldjmegminket,hogyhi-
tünk,reményünkésszeretetünkso-
haelnefogyatkozzék.Add,hogy
mindnyájanmeglássukkereszted-
ben a valódi békességre vezető
utat!Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]Úr JézusKrisztus! Te

harcoltálésharcolszmaisminden
emberért.Segítségedetkérjükaböjti
időkezdetén,hogycsakrádfigyel-
jünk,ésmindenkorszentigédbőlél-
jünk,amelyakeresztenaratottgyő-
zelmedről tanúskodik mindnyá-
junkszámára.neengedd,hogyago-
noszkísértéseeltérítsenminketate
utadról!Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Tehar-

coltálésharcolszazokértis,akikmég
nemláttákmegbennedéletükegye-
düliUrátésigazmegváltóját.ruházd
felazigehirdetőketSzentlelkedere-
jével, hogy evangéliumodhűséges
követeilegyenekmindenkorazem-
berekközött!Add,hogyigédáltal
úgyismerhessünkmegtéged,aho-
gyanteismegismertélbennünket!
Kérünktéged…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lektor:]ÚrJézusKrisztus!Te

harcoltál és harcolsz azokért is,
akikgyaláznakéselutasítanakté-
ged.márkeresztedenisellensége-
idbocsánatáértkönyörögtél.bár
nemérdemeljükmeg,mégisarra
kérünk,hogyöleldmagadhozető-
ledelfordult,betegvilágot!ámen.

Oratio
œcumenica

ALuther-konferenciamegálmodója,
azelsőalkalommegszervezője,lebo-
nyolítójaésakövetkezőkbenállandó
háziasszonya IsóDorottya lelkésznő
volt.idénisőköszöntöttearésztvevő-
ket,majdáhítattalkezdődöttazalka-
lomjanuár29-én,péntekeste.
WeltlerGábor lelkészszenvedélyes

prédikációjában arról beszélt: mind
többennyilatkoznakúgy,hogyők„a
maguk módján vallásosak”. Ez egy
kicsit olyan – magyarázta –, mint
amikorarestdrukkernemmegykia
mérkőzésre,inkábbotthon,afotelben
ülve,televíziónnézimegaközvetítést.
Valamitörténikvele,dealényegről,a
közösség,azegyüvétartozásélményé-
rőlbiztosanlemarad.
nincsfotelkereszténység;vagytel-

jesszívvel,lélekkelhiszünk,vagynincs
az egésznek értelme – jelentette ki
WeltlerGábor.Sokegyébmellettar-
raisintett,hogysajátérdemeinketso-
hanehelyezzükKrisztuselé,ésszün-
telenül figyeljünk az evangéliumra,
mertcsakezújíthatjamegszemélyes
életünketésegyházunkat.

Hit és cse le ke det 
Dr.ReussAndrás professzorestielő-
adásábanLuthermártonnakacsele-
kedetekről vallott nézeteit vizsgálta.
márazelejénleszögezte:félreértiare-
formátor gondolatait és szándékait
az,akiaztállítja,hogyLutherszerint
nemszabadbeszélniajócselekedetek-

ről.Cselekedetekrebárkiképes,decsak
azokacselekedetekjók,amelyeketis-
tenparancsol.Tetteinketnemazem-
berekmérikmeg,hanemisten,akinek
színe előttmindannyian egyformán
mezítelenülállunk–mondtaazEvan-
gélikusHittudományiEgyetemprofes-
soremeritusa.

istennel való kapcsolatunk nem
kereskedelmiügylet,nemlehetatar-
talmaatartozik-követelviszonyrend-
szer,hiszenazemberkizárólagahitál-
tal,nempedigcselekedeteiáltalújul-
hatmeg.istennemvárarra,hogyva-
lamitadjunkneki,hiszennincsszük-
ségesemmiolyanra,amitmiesetleg
képeseklennénkadni,sokkalinkább
aztvárjaeltőlünkazÚr,hogyfeleba-
rátainknakadjukmegmindazt,amitő-
lünktelik.Vagyisahitésacselekede-
tekegymástólelválaszthatatlanok,sőt
ahitkizárólageleven,cselekvődolog
lehet.Erremutatráegészenegyértel-
műenLuthermárton– jelentetteki
előadásábanreussAndrás.
A konferencia második napjának

kezdeténBaliczaIván, abudavárievan-
gélikusgyülekezetnyugalmazottlelké-
szetartottaazáhítatot.Egyebekmellett
ahitésabizalomösszefüggésérőlbeszélt,
arról,hogyönmagábannemelégazegy-
háztanításánakismerete,hiszenezmit
semér,hanemtársulhozzáazÚrbave-
tettfeltétlenbizalom.„Akibenmegbí-
zom–mondtabaliczaiván–,annak
hallgatokaszavára,velekapcsolatban
nemkeresekmindenáronkézzelfogha-
tó,racionálismagyarázatokat,hiszenbí-
zombenne,sígyatőleeredő,belőlefa-
kadó,ámnemlátható,tapinthatódol-
gokbansemkételkedem.”

Folytatása3.oldalon f

Egyházunkban2005ádventjeótavan
lehetőségastólahasználatára,azalba
viselésérepedigaLiturgikuskönyv be-
vezetésenyitottkaput.Sajnálattalta-
pasztaltuk,hogyaközelmúltbanmég-
istöbbhelyentámadtfeszültséghasz-
nálatukmikéntjemiatt,ezértszüksé-
gesneklátjukazalábbiszempontokfi-
gyelembevételét.
AmagyarországiEvangélikusEgy-

házbanhagyományosésmindengyü-
lekezetünkben elfogadott liturgikus
lelkésziviselettovábbraisaLuther-ka-
bátmózes-táblával.
Atízévefelkínáltújviseleteklehe-

tőségetadnakliturgikuséletünkszíne-
sítésére;erreazÁgostaihitvallás tesz

minketszabaddá,amelyígytanítaz
egyházról:„Azegyházvalódiegységé-
hezelegendőegyetérteniazevangéli-
umtanításábanésaszentségekkiszol-
gáltatásában.Denemszükséges,hogy
mindenütthasonlóklegyenekazem-
berihagyományok,vagyisazemberek
általmegállapítottvallásiszokásokés
szertartások…”(CAVii.)
Természeteseneznemjelentválto-

zástegyházunknakazistentiszteletről,
alelkésziszolgálatrólvallottteológiai
felfogásában.Akülönbözőhagyomá-
nyokbóllevezetettliturgikusviseletek
formaiéstartalmikülönbözőségeikel-
lenéresemállíthatókegymássalszem-
be,nemlehetazegyiketamásiknál

fontosabbnaknevezni,mintahogye
szempontbólabennükvégzettevan-
gélikuslelkésziszolgálatokatisegyen-
értékűnekkelltekinteni.Azelfogadott-
ságukbanlévőjelentőskülönbözőség
miatt azonban a használatukra to-
vábbrasemegyformafeltételekvonat-
koznak.
Érvénybenvana2005-ösországos

közgyűlésútmutatása.Gyülekezeteink-
benastóla,illetveazalbaakkorhasz-
nálható,haerrőlalelkész(ek)ésazil-
letékespresbitériumegyetértődöntést
hoztak.Presbitériumainknaktermé-
szetesenezutánislehetőségükvaneté-
mábandönteni,illetvekorábbidönté-
sükönváltoztatni.Azegyetértéshezkö-

töttdöntéscéljaaz,hogyliturgiaiéle-
tünkgazdagításalehetőlegneokozzon
feszültségetésmegosztottságot.
Éppenezértazegyetértéskeresé-

sére kérjük lelkészeinket vendég-
szolgálataikeseténis,mivelagyüle-
kezetek belső békéjének őrzése ki-
emeltfelelősségünk.Kérjükésajánl-
juk,hogyavendégésavendéglátó
lelkészek–tekintettelahelyiközös-
ségre–előzetesenegyeztessenekali-
turgikusviseletről.
fontosnaktartjuktovábbáajelzett

irányelvekalkalmazásátaz intézmé-
nyekbenszolgálólelkészeknélis.Szá-
mukraislehetőségvanastóla,illetve
alba használatára, de esetükben is

szükséges az előzetes egyetértő tá-
mogatódöntésmeghozatala.intézmé-
nyi lelkészeknél az adott intézmény
igazgatótanácsaazilletékes.
Ökumenikusalkalmakonevangéli-

kusidentitásunkegyértelműjelzése-
kéntaLuther-kabát(adottesetbenstó-
lával)használatátjavasoljuk.
isten kegyelmébe és szeretetébe

ajánljuklelkészeinkszolgálatát,gyü-
lekezeteinket,intézményeinketésegész
egyházunkat.
Erősváramiistenünk!

GánCS PÉTEr elnök-püspök
Dr.fAbiny TAmáS püspök
SzEmErEi JánoS püspök

Budapest–Győr,2016.február1.

Apüspökitanácsútmutatásaaliturgikusviseletekhasználatáról

AlehetőlegtöményebbLuther
Tizedikalkalommalareformátoriörökségjegyében

idénisnagysikeraházassághete
Hazánkbankilencedikalkalommalren-
dezikmegaházassághetétakeresztény
egyházakéscivilszervezetekszéleskö-
rűösszefogásával.Amárhuszonegyor-
szágban jelen lévő mozgalom célja,
hogyfelhívjaafigyelmetaházasság,a
család értékeire, valamint segítséget
nyújtsonaházasságrakészülőknekvagy
apárkapcsolatiproblémákkalszembe-
sülőknek.Azidénfebruár7.és14.kö-
zöttzajlóországosrendezvénysorozat
házaspár arca Hegedűs Endre Kos-
suth-ésLiszt-díjaszongoraművészés
felesége,HegedűsKatalin.Aközpon-
tilagszervezettprogramokfővédnöke
HerczeghAnita, aköztársaságielnök
felesége. g GáL EfrAim felvétele

Volt né mi bi zony ta lan ság az zal kap cso lat ban, hogy egé szen pon to san há nya dik Lu ther-kon fe ren ci át tar tot ták ja -
nu ár utol só hét vé gé jén Rév fü lö pön. Vé gül Ha fen scher Ká roly, egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi el nö ke, egy ben a Ba -
la ton-par ti Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ve ze tő je úgy dön tött, hogy a ti ze di ket, s eb be min den ki
jó szív vel be le nyu go dott. An nál is in kább, mert ez a kö rül mény a leg ke vés bé sem be fo lyá sol ta az ese mény lé nye -
gét, hi szen a szín vo na las, ér de kes elő adá sok és a ba rá ti be szél ge té sek bő ven kár pó tol ták a részt ve vő ket a kez de ti
bi zony ta lan sá gért.
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Az este házigazdája, Fabiny Tamás
püspökisegyszárnyasoltárbemuta-
tásávalkezdtebevezetőáhítatát.Lu-
casCranach,akitareformációfestő-
jekéntisemlegetnek,1547-benfestet-
temegawittenbergivárositemplom
szárnyasoltárát,amelynekfelsőképe-
inazúrvacsoráraegybegyűltaposto-
lok, illetve a gyermeket keresztelő
PhilippmelanchthonésLuthermár-
tonislátható.ámezeknélisfontosabb
üzenetethordozazoltáralsóképén,
azúgynevezettpredellánláthatóáb-
rázolás,amelyenaszószékrőlaváros
jelespolgárainakprédikálóreformá-
torlátható,amintrámutatamegfeszí-
tettKrisztusra.Afestő,mikéntLuther
mártonegészteológiájában,amegvál-
tót helyezi a középpontba, azt su-
gallva,hogyareformációésahitlé-
nyegeaKrisztusrafigyelés–mondta
fabinyTamáspüspök.
Sajnálatosankevéshazánkfiautazik

elSzlovákiába,avalahavoltfelvidék
északiterületeire,aholatörténelmivá-
rosokamainapigőrzikamagyargyö-
kerűegyházikultúraörökbecsűkin-
cseit – kezdte előadását Jankovics
marcell.Lőcse,Kassa,bártfacsodála-
tostemplomaimáigámulatbaejtika
jámborszemlélőketésakultúrtörté-
nészeketis,hiszenabelsőtereket,szó-
székeket,padokatésperszeaszárnyas
oltárokat készítő hajdani mesterek

kezemunkájamúlhatatlanértékeket
teremtett.
Az előadó az elmúlt évtizedben

több,fényképekkelgazdagonilluszt-
ráltkötetbendolgoztafelajelentősebb
felvidékitemplomokképzőművészeti
alkotásait,különöstekintettelaszár-
nyas oltárokra. Jankovicsmarcell a
bESz-entartottelőadásátsajátfelvé-
teleivelillusztrálta,saremekképeket
magyarázvakalauzoltaahallgatósá-
gotkeresztül-kasulazeurópaikultúr-
históriaelmúltévszázadain.
A bártfai Szent Egyed-templom

kincseitjónéhányvetítettfotómagya-
rázatávalmutattabeahallgatóságnak
azelőadó.beszéltarról,hogyaváros
területénekhajdanibirtokbavételekor
azekhósszekerekkelérkezőtelepesek
egy-egyjókorakeresztetállítottaka
földbe,sköréjegyűlveimádkoztakis-
tenhez,későbbpedigáltalábanezek-
nekakereszteknekahelyénépülteka
templomok.
Abártfaitemplomotavilágörökség

részévényilvánították,skülönérde-
kesség,hogyafelvidékenitttalálha-
tóalegtöbbszárnyasoltár.Jankovics
marcellmegjegyezte:avallásháborúk
viszontagságai során sok szakrális
képzőművészetialkotástelpusztítot-
tak,deazevangélikusokjavárakellír-
ni,hogyők legfeljebbbehajtottáka
számukravállalhatatlanszárnyasol-

tárokat,esetlegfélretettékőket,dekárt
sohasemmibennemtettek.
A tündöklő szépségű, négyszár-

nyú bártfai Jézus születése oltár
klasszikusbibliaitörténeteketdolgoz
fel,különlegessége,hogyoromdíszé-
benSzentLászlókirályszobralátha-
tó.megfigyelhetőaközpontiábrázo-
láson–mondtaJankovicsmarcell–,
hogyafestőfeltűnőenmagasrahelyez-
teaképhorizontját,amiaztmutatja,
hogyazalkotónemazégre,hanema

születőmegváltóvalésmáriávalkap-
csolatostörténésrekoncentrál,vagy-
is–Lutherhezhasonlóan–Krisztust
helyezigondolkodásánakközéppont-
jába,éserrebuzdítjaaszemlélőt is.
Érdekességként említettemeg az

előadó,hogyalegtöbbfelvidékioltár
képivilágánakvanhelyikötődése.Jó
példaerre,hogyafestőazegyikoltá-

ronabibliaijelenetkeretéülszolgáló,
pálmákkal és ciprusokkal díszített,
Szentföldetidézőtájbabelefestettegy
tölgyerdőtis,amelybőlszarvaskandi-
kálelő.Ezzelabájostrükkelpróbál-
taközelebbvinnialátványtajámbor
felvidékipolgárokhoz–mondtaJan-
kovicsmarcell.
Ugyancsakabártfaitemplomban

láthatóaSzentKereszt-oltár,amelyen
–afőtémamellett–azanégyószö-
vetségiprófétalátható,akiknekköny-

veibenamessiáseljövetelérőlolvas-
hatunk.Azoltárpredellájában–mint
a szárnyas oltároknál általában –
Krisztus szenvedéstörténetét idézi
megafestő.Jellemzővoltakkoriban,
hogyatemplomokbanláthatóoltáro-
kategy-egymódosabbhelyipolgárál-
líttatta,ígyőhatároztameg,hogyme-
lyikszentetábrázoljákrajta.

Legalább ennyire gazdag képző-
művészetialkotásokbanakassaidóm.
részbenamesszeföldönésméltánhí-
res tokaji bornak is köszönhető az,
hogy a Sárospatakról észak, vagyis
KassaésalengyelországiKrakkófe-
lé vezető út mellett alakultak ki a
legszebb,leggazdagabbpolgárvárosok
–mondtaJankovicsmarcell.Annak
idejénakrakkóikirályimegrendelők-
nekszállítótokajizsidókereskedőkfel-
pakoltákszekereikreaboroshordókat,
amelyekbenabormenetközben„ma-
gától érett” – ahogyan a lengyelek
mondták:„szamorodny”,azazmagá-
tóltermő.Akassaioltáramagyarok-
nak olyannyira kedves árpád-házi
Szent Erzsébet történetétmeséli el.
Sokegyébérdekességmellettbeszélt

azelőadóalőcseitemplombantalál-
hatófaragottoltárrólis,amelyavilág
legmagasabbszárnyasoltára,sabib-
liaiábrázolásokhátterébenittisfel-
bukkanajellegzetes,Lőcsekörnyéki
táj.
Jankovicsmarcelllenyűgözőtárgyi

tudásróltanúskodóelőadásábanmég
jónéhányfelvidékioltárrólszólt,fel-
tártaaműtárgyakszövevényeskultúr-
történetivonatkozásait,solyanössze-
függésekremutatottrá,amelyeketa
laikusszemlélőmagátólalighalenne
képesfelfedezni.
AbESzkövetkezőalkalmán,már-

cius7-éndr.MonokIstván Széchenyi-
díjas egyetemi tanár, irodalom- és
művészettörténészthallgathatjákmeg
azérdeklődők.Azelőadáscíme:Lu-
thervagyMelanchthon?–Amagyar-
országireformációhagyományai.

g iLLiSz L.LáSzLó

Szárnyasoltárokrejtelmei
JankovicsMarcelltartottelőadástaBESZ-en

AmagyarországiEvangélikusEgyházés
amagyarországibaptistaEgyházveze-
tői félévente találkoznak, hogy meg-
osszákegymássalazaktuálisfeladatokat,
örömöketésgondokat.EzúttalGáncsPé-
ter elnök-püspök és Krámer György
országosirodaigazgató(balra) fogadta
PappJánost, amagyarországibaptista
EgyházelnökétésMészárosKornél fő-
titkárt.Amegbeszélésenáttekintettékaz
intézményátvételektapasztalatait,ahit-
oktatás,agyülekezetplántálás,amisszi-
óiésamédiaszolgálatidőszerűkérdé-
seit,valamintazökumenikusegyüttmű-
ködéslehetőségeit.Atervekszerintakö-
vetkezőkétoldalútalálkozóraősszelke-
rülmajdsorabaptistaegyházközpont-
jában. g KiSS TAmáS felvétele

AfővárosiProtestánsKántorátushat-
vanad vasárnap estéjén ünnepelte
fennállásánakhuszadikévfordulójáta
budapest-kelenföldievangélikustemp-
lomban.Azünnepivesperásraamai
tagságmellétöbbmintharmincrégi
énekes jöttel,segyüttszolgálhattak
gregorián énekkel és többszólamú
motettákkal. Az istentisztelet litur-
gusaésigehirdetőjeGáncsTamás lel-
készvolt.
Akántorátusamunkaévminden

vasárnapján,18órakorzsoltározóis-
tentiszteletettart.Azóprotestánsma-

gyarnyelvűliturgikusénekekkel,több-
szólamúgenfizsoltárral,korálokkaldí-
szített istentiszteleten az igehirdetés
mellettaközösimádságonvanaleg-
nagyobbhangsúly.Azegyháziévün-
neprendjeszerintimotettákisdíszítik
avesperásokalkalmait.
A kántorátust Dobszay László, a

zeneakadémia professzora álmodta
meg 1996-ban, alapítói református
részrőlBódissTamás ésazegyüttesmai
vezetője,azevangélikusBenceGábor
voltak.

f Forrás:Evangélikus.hu

baptista–evangélikusegyházvezetőitalálkozó Ünnepivesperásttartottak
afővárosiProtestánsKántorátus
fennállásának20.évfordulóján

F
o

tó
: 

B
a

li
c

z
a

 M
á

t
é

mintegynegyven–nagyobbrészt–lel-
készt szólítottunkmegakülönböző
irányzatokképviselőiközül.Huszon-
nyolcanelistudtakjönni.
idézetameghívólevélből:„régóta

szükségétérezzükegynagybeszélge-
tésnek,hiszenmindannyian– talán
mástradícióbólindulva,másvérmér-
séklettel,másstílusban,de–ugyan-
olyannagyelkötelezettséggel,szívünk
minden igyekezetével ugyanazt az
Uratszeretnénkszolgálni.mégisaztta-
pasztaljuk,hogyafelszínalattvannak
feszültségek, tisztázatlan indulatok,

ki nem mondott fájdalmak egyhá-
zunkszolgálattevőiközött.Senneksa-
játosjelétéltükátazsinatmunkájában,
amikormisszióiküldetésünkkapcsán
kezdtünkeldolgozni.Örülünk,hogy
sokfélreértéstmársikerülttisztázni,s
közös Ügyünk érdekében alázattal
próbáltukegymástmegérteni,hordoz-
ni. mégis elkerülhetetlen az, hogy
szánjunk egy kis időt arra – a napi
munkátólelvonulva,máskötelezettsé-
geinketfélretéve,»szenttelefonjainkat«
kikapcsolva–,hogyérdembentudjunk
alapvetődolgokattisztázni,szolgála-

tunkmércéitazigefényébenközösen
beállítani,afélreértésekettisztázniés
azelválasztófalakatlebontani.”
Első körben a meghívásos mód-

szertválasztottuk,hogyvalóbantud-
junkbeszélgetni.A témákat illetően
nemvolt tabu.bármit érinthettünk,
előhozhattunk.Ahangsúlyatalálko-
zót is inspiráló misszió ügyén volt,
amelyösszefüggazegyházegészének
kérdésévelis.
Aciklusfelénéltartózsinatiscélul

tűztekiazegyházmissziójánakmeg-
újítását.Ajószándékellenéreissokfe-
szültség,félreértésadódott.Közösacél,
deakülönbözőtestületekmásképpen
látjákahelyzetetésamegoldásokat.
Talána legnagyobbfeszültségabból
adódott,hogyazországosirodagyü-
lekezetiésmisszióiosztályánakfelál-
lításábanemvontákbeazilletékesor-
szágosbizottságot,illetveakülönbö-

zőirányzatoknéhaegymástkiszorít-
vaképzelikelaktivitásukat.
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,be-
csületes,őszinte,jószándékúbeszél-
getés,dehaszükségesavita,nemsza-
badelfelejteni,hogyasztereotípiák,
előítéletek,felszínes,szeretetlenkri-
tikák csak rombolni tudnak. A jó
bortmegkaptukazúrvacsorábanis.
nincs annál hatékonyabb, drágább
ajándék.Abbólegycsepptöbbetér,
mintsokokoskodás,disputa.

Atalálkozómásodiknapjánszü-
letettezanéhánygondolat:„Afelül-
rőlkapottbékességbőlmunkálkod-
vaazonfáradozunk,hogyazegyház
egységéthelyreállítsukéserősítsük.
Tisztábanvagyunkazzal,hogyami
egyházunkbanissokafeszültség.El-
lentétek hiteltelenítik, törések, sőt
szakadások gyengítik szolgálatun-
kat,nemegyesetbenbotránkoztat-
jákmegazegyházatésavilágot.bűn-
bánattalvalljuk,hogysokatvétkez-
tünkegymásellen,egyházunkellen,
demindenekelőttazegyházUrael-
len.Egymásfeléisbocsánatkéréssel
ésmegbocsátószeretettelfordulunk.
Lutherszavaivalvallva:együttszeret-
nénkamennybejutni.”
illúzióknélkül,deatalálkozásésbe-

szélgetéssikeréveltávoztunk.folyta-
tás,remélem,következik.

g SzEVErÉnyi JánoS

Fa bi ny Ta más püs pök évek kel ez előtt meg hir det te a „be szél ge tő egy ház” ví -
zi ó ját. A szán dék csak rész ben valósult meg. A be szél ge tés mű fa ja mű kö dik,
de nem min dig nyíl tan, sze re tet ben. Ezen pró bál tunk se gí te ni dr. Ha fen scher
Ká rollyal, egy há zunk zsi na tá nak lel ké szi el nö ké vel együtt, ami kor Szín-gaz -
dag lu the rá nus egy ház – az egy Krisz tus ha tal ma alatt cím mel be szél ge tő fó -
ru mot tar tot tunk ja nu ár 27–28-án Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont ban.

„Együttszeretnénkamennybejutni”

Min den nem rög zí tett szé ket össze hord tunk a bu da vá ri evan gé li kus gyü le -
ke zet ká pol ná já ba, de még ez is ke vés nek bi zo nyult, így töb ben áll va hall -
gat ták vé gig a bu da vá ri evan gé li kus sza bad egye tem (BESZ) leg utób bi, feb -
ru ár 1-jei elő adá sát. Jan ko vicsMar cell rajz film ren de ző, kul túr tör té nész a fel -
vi dé ki szár nyas ol tá rok ról be szélt, re mek fény ké pek kel egé szít ve ki sze mé -
lyes él mé nyek re ala pu ló be szá mo ló ját.
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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.

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. 

Meg hí vó a ma gyar or szá gi evan gé li kus gim ná zi u mok he te dik nép mű vé sze -
ti ta lál ko zó já ra. a Bu da pest-Fa so ri evan gé li kus Gim ná zi um és a Martin György
Kul tu rá lis egye sü let im már he te dik al ka lom mal ren de zi meg a MeGiNt-et
feb ru ár 26–27-én. ta lál ko zónk ra ven dé gül vár juk – az evan gé li kus di á kok és
ta ná ra ik be mu tat ko zó mű so rai mel lett – Kun ko vács Lász ló nép rajz ku ta tót,
aki a pász tor kul tú rá ról tart elő adást, és a fi a tal ze ne aka dé mis ták ból ala kult,
a nép ze nét au ten ti kus ala po kon, de új sze rű fel fo gás sal ját szó Góbé ze ne -
kart. Feb ru ár 26-án, a MeGiNt tör té ne té ben elő ször, nép dal ver senyt ren de -
zünk. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk ren dez vé nyünk re!

h i r d e t é s e k

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

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.
harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

Fizessen elő
lapunkra!

f Folytatásaz1.oldalról
Em lék év re ké szül ve    
Akonferenciadélelőttiprogramjainak
nyitányakéntaházigazda,Hafenscher
Károly beszéltareformációkezdeteöt-
századik évfordulójának alkalmából
rendezendő emlékév előkészületei-
ről. A magyarországi Evangélikus
Egyházzsinatánaklelkészielnökea
kormányreformációEmlékbizottsá-
gánakmunkájátisirányítja;ebbena
minőségébenelmondta,hogymáraz
ideioktóber31-eisokotadazünnep-
lésreszerteavilágon,ígymagyarorszá-
gonis.
Előrehaladotttárgyalásokfolynak

arról,hogyaközmédiaezenanapon
nyolcórásműsorfolyammalindítsael
azemlékévet.2017.január6-ánabu-
dapestiművészetekPalotájábóladnak
tudósítástazemlékévhivatalosmeg-
nyitójáról,október31-énpedigaPapp
LászlóbudapestSportarénábaterve-
zettzáróünnepségről.
Ugyancsakaközszolgálatimédiával

valóegyüttműködéskeretében–remé-
nyeinkésazügybenérintettdöntésho-
zókígéreteszerint–már2016őszétől
olyanműsorokbukkannakfel,amelyek
2017 végéig rendszeresen mutatják
majdbeareformációértékeit.
Atervezettműsorokfelelevenítik,

hogyakereszténységmegújulásami-
kéntbefolyásoltaazeurópaitörténe-
lemmenetét,miként gazdagította a
kontinensskülönösenaKárpát-me-
dencekultúráját,ésarraisrámutatnak
majd,hogyareformációeszmeköre

hogyan gazdagítja ama emberének
mindennapiéletét.
Azemlékévrekészülveérezhetően

megélénkültakatolikusésreformátus
testvéreinkkel folytatott párbeszéd,
amely–azegyesfelekezetekértékei-
nekmegtartásamellett–elvezethet
oda,hogyanézetkülönbségekhangoz-
tatása helyett inkább azt keressük,
ami minket, Krisztusban hívőket
összeköt–mondtaHafenscherKároly.
Aminiszteribiztosfelhívtaafigyelmet
arra is, hogy a gyülekezeteken áll,
mennyire tudják megtölteni tarta-
lommal az emlékévet, mert hiába
szerveziabizottságkonferenciák,ki-
állítások és megemlékezések sorát,
ha a protestáns hívek nem tudják
egymásnakésatársadalomegészének
kisugározniareformációból fakadó
értékeket.

Már to nok szel le mi sé ge
A„martinológia”titokzatostudomá-
nyábaigyekezettbevezetnihallgató-
ságátszínes,szórakoztatóelőadásában
dr. Ittzés Gábor egyetemi docens
(Semmelweis Egyetem). beszélt az
egykoriSavariarómaiváros–Szom-
bathely elődje – nagy szülöttéről,
Szentmártonról,elmesélteazEurópa-
szerteméltántiszteltférfiúéletétésne-
mescselekedeteit,dehosszanbeszélt
amiwittenbergimártonunkrólis,aki
legalábbannyiértékkelajándékozta
megavilágot,mintatours-ipüspö-
kikinevezéselőllibaólbabújó,egyko-
rimárton.

ittzésGáborelőadásábólkiderült,
hogy Luther műveiben, ha nem is
markánsan,devisszatérőenjelenvan
Szentmártonszellemisége,akitare-
formátorpéldáskereszténynektartott,
türelmes, szent életű püspöknek,
ugyanakkor bírált is a hatalomhoz
fűződőviszonyamiatt.

Areformátormunkásságánaktalán
legfontosabbrészével,igehirdetőite-
vékenységévelfoglalkozottelőadásá-
bandr.FabinyTibor, aKároliGáspár
reformátusEgyetemprofesszora.Em-
lékeztetettarra,hogyahithallásból
ered,vagyisaszóbeliségmindigisdön-
tőszerepetjátszottistenigéjénekter-
jedésében-terjesztésében. Jézusnak
egyetlenáltalaleírtsorasemmaradt
ránk,személyemégismáigalapvető-
enhatározzamegazemberiségjelenős
hányadánakéletét.

Luther mindig a hang és a szív
együttműködésére,kapcsolatáraépí-
tett, tudva azt, hogy az igehirdető
szavaitvalójábannemőmaga,hanem
istenrendezisorba,formálja–mond-
taaprofesszor.ALutheráltalgyako-
rolt,Krisztus-központúigehirdetésben
magaistencselekszik,samegfeszített
annyirafontosszerepetjátszikameg-
értésben,hogyLutherígyfogalmaz:ha
nemtalálommegabibliaegyikvagy
másikrészébenalényeget,akkormint
valamidiót,Krisztushozütömaszö-
veget, és a kemény héjból azonnal
felbukkanamag.

Spi ri tu a li tás és har mó nia
mély, szívbe markoló üzenetekben
bővelkedő előadást tartott dr. Joób
Máté evangélikuslelkész,aSemmel-
weisEgyetemdocenseazevangélikus
spiritualitásról.ismertetteaztafelmé-
rést,amelybenevangélikustestvéreink
vallottakönmagukról.Kiderült,hogy
sokanérzikavalódispiritualitáshiá-
nyátésazt,hogyhitéletünkközéppont-
jábanazistentiszteletáll.Aziskiderült
afelmérésből,hogyazevangélikusok-
nakcsupánafeleimádkoziknapon-
ta,aligegyhetedükolvassarendszere-
senabibliát,önkéntesmunkátpedig
szinteegyáltalánnemvégeznek.
Aspiritualitásistenbenleltöröm–

mondta Joóbmáté, sbeszéltarról is,
hogyanyitottság,afolyamatosváltozás
ésváltoztatásigényeislényegirészeaz
evangélikus spiritualitásnak. Az ige
Krisztusbantesttélett,hogyahívőtes-

teigévélehessen,sezatisztahitáltal
nyilvánvalóanmegtapasztalható–je-
lentettekiazelőadó.nyomatékkaltet-
teehhezhozzá,hogyaspiritualitásápo-
lásaazegészegyház,vagyismindannyi-
unkküldetése,hiszenaspiritualitásel-
sődlegesközegeahívekközössége.
Akonferenciátzáróelőadásábandr.

KampSalamon karnagy,országosegy-
házzeneiigazgatóaLutherésbachkö-
zöttfelfedezhetőszellemi,spirituálishi-
dakrólbeszélt.Atudósítónakezena
pontonelkellismernie,hogyalighaké-
pesmegfelelnifeladatának,vagyisan-
nak, hogy érdemben visszaadja az
előadómagávalragadószemélyiségé-
velátszőtt,elképesztőszakmaitudás-
ról tanúskodó, rendkívül élvezetes,
szellemikalandotkínálóelőadást.fáj-
dalom,deamunkájábanmegtorpanó
tudósítózenetudományipallérozott-
ságagyalázatosanszerénynekmond-
ható,satudásilyenmagasszintjének
feltétlentiszteletenemengedimegszá-
mára,hogyolyasmirőlpróbáljonmeg
írni,amihez„lövése”sincs.
Annyitmindenesetremégéniski

tudtam hüvelyezni Kamp Salamon
csodálatosmuzsikávalésbriliánskot-
taelemzésekkelgazdagontarkítottelő-
adásából,hogyLutherésbachközel-
rőlláthattaaTeremtőarcát,akivissza-
mosolygottrájuk,sennekhozadéká-
ért,areformátorésakomponistagé-
niuszéletművéértmi,késeiműélvezők
csakhálásaklehetünk.

g iLLiSz L.LáSzLó
Evangélikus.hu

AlehetőlegtöményebbLuther

Amikorazthalljuk,télitábor,általá-
banasíelés,havastájakéshavasna-
pokjutnakazembereszébe.Ehhez
képest februárelejemár tavaszi fé-
nyekkelköszöntötteaTéliberektábor
résztvevőit,sbárnemkimondottan
télihangulatbanteltfebruárelsőhét-
végéje, ezt Csobánkán senki sem
bánta.
Csütörtökön kora este Solymár

Péter evangélikuslelkésznyitóáhíta-
távalvettekezdetétazértékkeresőtá-
bor,melybetíz–tizenhatévesgyere-

keketésfiatalokatvártakaszervezők.
négynapálltakiscsapattagjainak
rendelkezésére,hogymegfogalmaz-
hassák,mitisjelentszámukraazott-
hon,ahaza,ahonvágyvagyéppen
magaahazatalálás.Ezzelakülönösen
izgalmastémávalfoglalkoztakazáhí-
tatok,azéneklés,akupaktanácsokés
ajátékoksoránis,hogymindenkiát-
érezhesseazotthonfontosságát.

AcsütörtökiJégtörőest alkalmával
a gyerekek különböző feladatokon
keresztülismertékmegegymásnevét,
lakóhelyétéskedvencdolgait,hogyaz
előttükállónapokonkönnyendolgoz-
hassanakegyütt.AmásnapiMagyar-
ország, szeretlek című vetélkedőben
márkétcsapatbanválaszoltakama-
gyartörténelemmel,sportokkal,dalok-
kaléstalálmányokkalkapcsolatoskér-
désekre.Ajóhangulatgarantáltvolt,
ajátékosokpedigvidámanteljesítet-
tek minden kihívást. A szombati,

HungaroRing elnevezésűprogramon
márnégycsapatbanjártakállomásról
állomásraafiatalok,hogyképekrőlis-
merjenekfeltájakat,kitaláljákversek
címét,beazonosítsanakételeket,vagy
elmutogassanaksikersportokat.
A játékokon keresztül valóban

összecsiszolódtak a gyerekek, ami a
délelőttiáhítatokatkövetőbeszélgeté-
seken, a kupaktanácsokon érződött

igazán.Ezekenőszinténbeszélgettek
csoportvezetőikkel ahelyekről, ahol
otthonérzikmagunkat;azemberek-
ről, akikkel otthonosan mozognak;
ésvalójábanmindenről,amiezekkel
kapcsolatbanszóbakerült.Akiscso-
portoktagjailassanmegnyíltak,ésegy-
rebátrabbanválaszoltakafelmerülő
kérdésekre,amiatáborszervezőknek
istanulságosvolt,hiszenmindenkinek
hasznoslehetnéha,haegygyermek
szemévelvizsgálkomolykérdéseket.
Adélutánokatkirándulás,társasjá-

tékokésmézeskalácssütésszínesítet-
te,demindenmozzanatsegítettbemu-
tatniolyanmagyareseményeket,ered-
ményeketéspillanatokat,melyekmél-
tánadnakokotabüszkeségre,ésame-
lyekmegismerésesegítabban,hogyitt-
honotthonérezzemagátazember.De
mitörténikakkor,havalakiéppolyan
életszakaszban jár, amikornemérzi
magátotthonosansehol?Erreazáhí-
tatokadtakválaszt,atáborprogram-
jánakegészénátívelő48.zsoltáralap-
ján.Ennek segítségével a táborozók
megismerhették,milyenistenvárosa,
milyenazazotthon,amelyetőkészít
előtanítványainak.Azsivajjaltelina-
pokonkisszigetvoltmindenáhítat,
amikormindenkineklehetőségenyílt
elcsöndesedniésbefeléfigyelni.
Ezanégynap–rengetegvidámper-

centúl–lehetőségetadottátgondol-
ni,milyenazazotthon,amelyrőloly
sokhelyenesikszó.Arésztvevőgyer-
mekekésfiatalokszámáravilágossá
vált,hogyhiábajelentsokategyíz,egy
szín,egyszobavagyegyplüssmackó,
azotthonennélsokkaltöbb:minden,
amitmagávalvihetazember,haútnak
indul,hiszenavalódiotthonvoltaképp
aszívekbenkezdelfelépülni.
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Azotthonittvan
Beszámolóa7.KÖSZITéliberektáborról
„Itt hon ott hon” volt a mot tó ja a Ke resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú -
sá gért és a Gyer me ke kért Egye sü let (KÖ SZI) idei Té li be rek ér ték ke re ső tá -
bo rá nak. A Cso bán kai Kö zép-eu ró pai Cser kész park ban több mint negy ven
részt ve vő ta nul má nyoz ta feb ru ár 4–7. kö zött Frenyó Zsó fia ve ze té sé vel, mit
is je lent a mot tó ul vá lasz tott ki fe je zés. 
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Újnap– újkegyelem
Va sár nap (feb ru ár 14.)
ÉletemnekerejeazÚr,kitőlrettegnék? zsolt27,1b(fil4,13;mt4,1–11;zsid4,14–
16;zsolt91)magávalragadóazsoltároshatározottsága.báramondatvégénkér-
dőjelvan,valójábanezegyszilárdkijelentés.Annyimindenmiatttudunkag-
gódni,annyimindentőlképesekvagyunkrettegni,aztánmegremegalábunk,
ahangunk,éselkezdünksüllyedni.Pontúgy,mintPéter,amikorazerősszél-
refigyelt.Jézusazakkori–ésamai–kicsinyhitűtanítványtiskiemeliahabok
közül.nemkellhátrettegnünk.Jézusszereteteképeslegyőznimégabennünk
lévőfélelmetis.Egyafrikaimondásúgytartja:forduljafényfelé,ésahátadmö-
gékerülnekazárnyak.

Hét fő (feb ru ár 15.)
Istenpedighűséges,ésnemhagytiteketerőtökönfelülkísérteni;sőtakísértésselegyütt
elfogjakészíteniaszabadulásútjátis. 1Kor10,13(Jób2,10b;2Thessz3,1–5; mk
11,1–11)Ezazigeegyszerremegrémisztésmegnyugtat.megrémiszt,merthanem
engediazÚr,hogyerőmönfelülikísértésbenlegyenrészem,akkorezaztjelen-
ti,hogymindenkísértésnekellentudnékállni,delátom,nemezahelyzet.más-
részrőlmegnyugtat,merthaelestemis,azistennekarraisvanterve,hogymi-
kéntállítsonújratalpra,éserősítsenmeg.

Kedd (feb ru ár 16.)
Örökszövetségetkötökveletek. Ézs55,3b(1Kor11,25;Jób1,1–22;mk11,12–25)Íz-
lelgetemeztaszót:„örök”,deújraésújraszembesülökazzal,hogynemtudom
felfogni.Avégtelenistenbelépavégesemberéletébe,ésvalamiolyatad,amit
nemkoptatelazidő,amibenéletünkmindenpillanatábanbiztosaklehetünk.
Szeretetet,életet,biztonságot,reménytésbékétad,amikorKrisztussalajándé-
kozzamegavilágot.Amindenhatóistenilyenszövetségetkötvelünk.Ezameg-
váltóSzeretetszövetsége.Azthihetnénk,hogysemminksincs,derádöbben-
hetünk:mindenünkvan,haelfogadjuk,amivelésAkivelistenmegajándékoz.

Szer da (feb ru ár 17.)
ÉltottegyZákeusnevűgazdagember,akifővámszedővolt.Szerettevolnalát-
ni,hogykiazaJézus. Lk19,2–3(2Krón30,18–19;1Kor10,9–13;mk11,27–33)
zákeuscsaló,kapzsialak,akisokpénztzsaroltkiazemberektől,demégaz
őszemélyiségébenisvanolyanvonás,amelyenkeresztülisteneltudjaőtér-
ni,megtudjaőtszólítani.zákeuskíváncsi.Szeretnélátni,hallani,megérte-
niJézust,ezértmászikfölafügefára.Jézusmeglátja,megszólítja,ésatalál-
kozásátformáljaeztajerikóifővámszedőt.fantasztikus,hogyistenmégaz
emberbenmegbúvókíváncsiságotisfeltudjahasználni,hogymegmentsen
egyéletet.

Csü tör tök (feb ru ár 18.)
Beszéljétekeldicsőségétanemzeteknek,csodáitmindennépnek! zsolt96,3(Ap-
Csel14,27;Jak4,1–10;mk12,1–12)Szeretemabibliaórákat.mindenhétenegy-
egyújabbigérőlbeszélgetünk.Elmondjamindenki,hogymitüzenszámáraaz
anéhánysorvagyéppenhosszabbszakasz.Ahogybelemelegedünkabeszél-
getésbe,egyretöbbmindenkerülafelszínre:örömök,kudarcok,felismerések,
csalódások.Őszintehétköznapivallomásokezek.Atöredékesemberiszavakon
keresztülmindigmegcsillanvalami,amiistenjelenlététjelzi.Jóerreújraésúj-
rarácsodálkozni.

Pén tek (feb ru ár 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,ésennemad-
tál,szomjaztam,ésinnomadtál,jövevényvoltam,ésbefogadtál.miközbeneze-
kenazemberekensegítettél–velemtettedazt.”

Szom bat (feb ru ár 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,fel-
nőttekishasonlóanműködünk.Szükségünkvanarra,hogyérzékeljükistenje-
lenlététéletünkben.Haeztmegtapasztaljuk,érezzük,biztonságbanvagyunk.
Jézusamennybemeneteleelőttiutolsószavaibanerrőlabiztonságotadójelen-
létrőlszólt,amikoreztmondta:„Énveletekvagyokmindennaponavilágvé-
gezetéig.” (mt28,20)
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néhányanarrólbeszélgettekegyalka-
lommal,hogyakeresztyénségmennyi-
reéletmódvallás.mígazsidóságmeg-
határozza az ünnepek, az étkezések
rendjét,azimádkozásóráját,mígazisz-
lámvallás„ötoszlopa”életformátisje-
lent,addigakeresztyénség–sazevan-
gélikushitkülönösenis–akülsőségek
helyettahitre,abelsőmeggyőződésrete-
sziahangsúlyt.Dehaakülsőtelhanya-
goljuk,gyakranabelsőrendiselvész,el-
szürkül.Hamamegkérdeznétőlünkva-
laki,mitisjelentevangélikusnaklenni,
tudnánk-e öt rövid mondatban („öt
oszlop”),tízirányadószóban(Tízparan-
csolat) válaszolni?

„Úr Jé zus, hoz zád ki ál tok…” böjtelső
vasárnapjána75.éneket,JohannAgri-
colaimádságáténekeljük.JohannAgri-
colaLuthermunkatársa,azevangélium
elkötelezett hirdetője volt. Lutherral
való barátsága éppen azon törtmeg,
hogyAgricolaszerintakeresztyénem-
bert helyes életvezetésre nem a tör-
vény,hanemazevangéliumtanítja.Ezt
avitátazértemlítem,mertjelzi,mennyi-
refontosaszemélyeshit,azélőkapcso-
latazÚrJézussal.AmikoraZsidókhoz
írtlevélmásodikvagyharmadikgene-
rációsszerzőjearrólír:„Járuljunkbiza-
lommalakegyelemtrónusához”, akkor
errőlaszemélyeskapcsolatbólszületett
nyíltságról,őszinteségrőlbeszél.Azigaz
hitetkívánom–amelyrévénnemcsu-
pánéletmóddá,haneméletemalkotó-
elemévéleszahit.

„Szé gyen be ne en gedj es nem…”
(16.vers).Vajonakeresztyénségélet-
módvallás-e?nyilvánmeglátszikmin-
denemberen,hogymibenhisz.Emlék-
szünk gyermekkorunk csúfolódóira,
akikegy-egygyerekescsínyünkutánbe-
lénkkötöttek:„na,tenagyhívő!”Vagy
édesanyánkkorholására:„Hátviselke-
dikígy,akikeresztyénakarlenni?”ám
ezeknélissokkalsúlyosabbvolt,amikor
magaazige–atörvényésazevangéli-
um,mintkétélűkard–hatoltbeelménk-
be,avelőkésazízületek,azelmeésalé-
lekszétválásáig,ésítéltemegszívünk
gondolatait(zsid4,12–13).
Amikornemagyónáshozkitaláltap-

róhibákat–„puskáztamaziskolában”
–hozfelszínreazige,hanemvalósbű-
nöket,önzésünket,akaratosságunkat,is-
tenellenilázadásunkat.Amikorkiderült,
hogynemcsakhibázom,pacátejtekapa-
píron,hanemalapvetőenénvagyoka
folt. Ez a szégyen. Ez az az állapot,
amikor „segítségre van szükségünk”.
Amikoréppenaszükségtarttávol,ép-
penaszégyenakadályozabban,hogya
kegyelemtrónusához,Krisztuskereszt-
jéhezjáruljunk.milyenjóhallani,ésmi-
lyenfontosmeghallaniahívást:járuljunk
őszintenyíltsággalakegyelemkirályi
trónjához,Krisztushoz,akiuralkodika
bűnön és halálon, mert a kereszten
megtörtehatalmukat!

„Igéd le gyen ele de lem…” (15.vers).Va-
jonakeresztyénségéletmódvallás-e?Hi-
szenaszégyennapmintnapátjár.Akí-
sértésnemcsakJézustérteel,hanemel-
érminketis.mindennapkétségbevon-
jahitemet: „HaIstenfiavagy…!”min-

dennapmegkérdőjeleziazt,hogyisten-
heztartozom.
Akísértésmindennapelér.Sahogy

Jézusisistenigéjévelválaszoltasátán-
nak,úgytartsonmegengemisJézus,aki
általistengyermekevagyok,akielvá-
laszthatatlanulistenhezkötött,akibű-
neimmel és gyengeségemmel együtt
belekapcsolt az élet vérkeringésébe,
mert„hozzánkhasonlóankísértéstszen-
vedettmindenben”.

„Tu dom, nem hagysz el vesz nem”
(14.vers).Vajonakeresztyénségélet-
módvallás-e?miisazahitvallás,amely-
hez ragaszkodnunk kell? bizonyosan
többmintéletforma.Többannál,hogy
tízigévelmeglehetnemutatni,éstovább
lehetneadni.nemmennyiségében,ha-
nemminőségébentöbb.Ahitvallás:Jé-
zusaz istenfia, aki egekenáthatoló,
nagyfőpap.Ahitvallás:hogyamegfe-
szített Jézuskétszer isáttörteazeget.
fentrőlleszállt,amikoremberrélett.És
lentrőlfelhatoltazégbe,amikorasírból
kiszállt, ahalálból feltámadt, és isten
jobbjáraült.Ezahitvallás:Krisztus,aki
áthatoltazegeken,akimindenelválasz-
tófalatledöntött,hogyminketeggyéte-
gyen–nemcsakegymással,hanem–az
Atyával.Ahogyanőegyvele.
Sakiáttörteazeget,annakátjárása

vanégésföldközött.igazságésszégyen
között.Közelségésidegenségközött.Élet
éshalálközött.nemtudom,hogyake-
resztyénség életmódvallás-e. Azt tu-
dom,hogyJézus,akiáthatoltazegeken,
mindenkorjelenvanazéletemben.
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Imádkozzunk!ÚrJézusKrisztus!Álda-
laktéged,akilegyőztélmindenkísértést,
akiismeredkísértéseinket,akimegtartasz
akísértésekközött–egészéletemmelés
halálommalhaddáldalaktéged!Ámen.

A VASÁRNAP IGÉJE

„AzértjelentmegazIstenFia,hogyazördögmunkáitlerom-
bolja.” (1Jn3,8b)

böjtelsőhetébenazÚtmutató reggelishetiigéiazÚrJézust
mintasátánlegyőzőjétállítjákelénk,akihalálraadtamagát
érettünk,hogyelnevesszünkbűneinkben,hanemelnyerjük
azörökéletet!„Jézusismegkísértetettésszenvedett,ezértse-
gíthetazokon,akikmegkísértetnek.”(zsid2,18;LK)böjtkapu-
jábanfohászkodjunk:Invocavit!„Hakiálthozzám,meghall-
gatom…” (zsolt91,15)„menedékemvagyésváram,éniste-
nem,bennedbízom.”(GyLK729)miutánmegkeresztelkedett,
„elvitteJézustaLélekapusztába,hogymegkísértseazördög.
Miutánnegyvennapésnegyvenéjjelböjtölt,végülmegéhezett”.
Akísértőháromszorispróbálkozott:„HaIstenFiavagy…!”
DeJézusistenigéjévelfelelt:„Megvanírva…!” Utoljáraezt
mondtaneki:„Távozztőlem,Sátán,mertmegvanírva:»Az
Urat,ateIstenedetimádd,éscsaknekiszolgálj!«Ekkorelhagy-
taőtazördög,ésíme,angyalokmentekoda,ésszolgáltakne-
ki.” (mt4,1–11)Dr.Luther ígyoktat:„Kétfegyverünkvan,amely-
tőlreszketvefutazördög:azigeésimádság!Ekettőközülaz
egyikmindigútbanlegyen,hogymegneszakadjonabeszél-
getésistenésemberközött!”„Miveltehátnagyfőpapunkvan
[…],akihozzánkhasonlóankísértéstszenvedettmindenben,
denemvétkezett.Járuljunktehátbizalommalakegyelemtró-
nusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk.” (zsid 4,14–16) Pál az
evangéliumügyéértvalókönyörgésrebuzdít:„…hogyterjed-
jenazÚrigéje.[…]DehűségesazÚr,akimegerősíttiteket,és
megőrizagonosztól.” (2Thessz3,1.3)Asátánáltalistenelőtt
megrágalmazott,feddhetetlenéshűségesJóbabajábanisis-
tenfélőmaradt!Ésamikormindenvagyonátsvalamennyigyer-
mekételveszítette,leborulvaeztmondta:„AzÚradta,azÚr
vetteel,áldottlegyenazÚrneve!” (Jób1,21)SPálapusztaiván-
dorláseseményeitintőpéldakénthozzaelénkfigyelmezteté-
sül:„Akitehátaztgondolja,hogyáll,vigyázzon,hogyelnees-
sék!”Egybenígybátorít:„Istenpedighűséges,ésnemhagyti-
teketerőtökönfelülkísérteni;sőt…” (1Kor10,12.13)EzJakabböjti
buzdítása:„EngedelmeskedjetekazértIstennek,deálljatokel-
lenazördögnek,éselfuttőletek.KözeledjetekIstenhez,ésőkö-
zelednifoghozzátok.[…]AlázzátokmegmagatokatazÚrelőtt,
ésőfelmagasztaltiteket.” (Jak4,7.8.10)Vanráhatalmairgal-
maséshűfőpapunknak,hogyhalálaáltalmegsemmisítse„az
ördögöt,ésmegszabadítsaazokat,akikahaláltólvalófélelem
miattegészéletükbenrabokvoltak”. Jézushasonlóválettmi-
hozzánk„azIstenelőttiszolgálatban,hogyengeszteléstszerez-
zenanépbűneiért”. (zsid2,14.15.17)SPálint:akegyelemál-
lapotábanneabűnnek,hanemazigazságnakszolgáljunk;és
„álljatokIstenszolgálatába,mintakikahalálbóléletrekelte-
tek.[…]Miutántehátmegszabadultatokabűntől,azigazság
szolgáiválettetek”. (róm6,13.18)
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„Istenazonbanamagaszeretetétmutattamegirántunk,mert
Krisztusmárakkormeghaltértünk,amikormégbűnösök
voltunk.” (róm5,8)

böjtmásodikhetébenazÚtmutató reggeliéshetiigéibenJé-
zusmintazÚrSzolgájaállelőttünk,akiszeretettminket,své-
reáltalmegszabadítottbűneinktől.Az„Úristenfiaszolgaifor-
mátvettfel,ésemberekhezletthasonlóvá,megaláztamagát,
ésengedelmesvoltmindhalálig,mégpedigakereszthalálig”
(fil2,7.8;LK),ezértkérhetjük,„emlékezzélmegUramateir-
galmasságodrólésatejóvoltodról,melyeköröktőlfogvavan-
nak”.(GyLK686,5)istenegyszülöttfiamagárólmondtaakö-
vetkezőpéldázatot.Agonoszszőlőmunkások„eztmondták
egymásközött:Ezazörökös,gyertek,öljükmeg,ésmienklesz
azörökség!Megragadták,megöltékőt,éskidobtákaszőlőnkí-
vülre”. (mk12,7–8)ámazÚrSzolgája–ahalálbólvalófel-
támadáscsodájaáltal–abennehívőkéleténeksarokkövévé
vált(lásdzsolt118,22–23)!Pálezérthirdetheti:amegigazu-
lásmegbékélésistennel,sfiaáltal„járulhatunkhitbenahhoz
akegyelemhez,amelybenvagyunk,és[…]mertszívünkbeáradt
azIstenszereteteanekünkadottSzentlélekáltal”. (róm5,2.5)
Akeresztenlettnyilvánvalóváezaszeretet,shetiigénkalap-
jánezértírhatjaLuther: „AzÚrJézustehátegyrésztavilágleg-
nagyobbésegyetlen»bűnöse«,merthiszenmindnyájunkbű-
nerajtavan,másrésztpedigazegyetlenigazésszent,merthi-
szensenkisemlehetistenelőttigazésszent,hanemcsakőál-
tala.”Sezértkérhetjük:Reminiscere.„Gondolj,Uram,irgalmad-
raéskegyelmedre,melyeköröktőlfogvavannak.” (zsolt25,6)
JózseftörténetébentöbbeseményisazÚrszenvedőSzolgá-
járautal:őtismegfosztottákruhájától,pénzérteladták.Jákób
eztbíztaafiára:„Eredjésnézdmeg,hogyjólvannak-etestvé-
reidésanyáj!”mikéntkésőbbagonoszszőlőművesek,atest-
vérekis„megegyeztekegymásközöttabban,hogymegölik” Jó-
zsefet.Jákóbavéresruhaláttánhalottnakhitte,„éssokáiggyá-
szoltaafiát”. (1móz37,14.18.34)betegségébenisistenfélőma-
radt,noha„aSátán[…]megverteJóbotrosszindulatúfekélyek-
keltetőtőltalpig”.Őahamubanülveeztmondta:„Haajótel-
fogadtukIstentől,arosszatiselkellfogadnunk.” (Jób2,7.10)Jé-
zusbátorítjamindenkorikövetőit:„Avilágonnyomorúságo-
tokvan,debízzatok:énlegyőztemavilágot.” (Jn16,33)János
Jézusparancsolatainakamegtartásárabuzdít:őapártfogónk,
s„őengesztelőáldozatamibűneinkért[…].Akipedigmeg-
tartjaazőigéjét,abbanigazánteljessélettazIstenszeretete.
Ebbőltudjukmeg,hogyőbennevagyunk”. (1Jn2,2.5)Pálkér
eböjtben:„Önmagatokattegyétekpróbára,hogyhitbenjár-
tok-e!Önmagatokatvizsgáljátokmeg!Vagynemismeritekfel
magatokon,hogyJézusKrisztusbennetekvan?” (2Kor13,5)
Őtudja,„hogyazembernematörvénycselekedeteialapján
igazulmeg,hanemaKrisztusJézusbavetetthitáltal”.

g GArAi AnDráS

Böjt1.vasárnapja–Invocavit(Zsid4,14–16)

Azigazhitetkívánom


