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[Lel kész:] Min den ha tó mennyei
édes Atyánk! Kö szön jük, hogy te
vagy. Kö szön jük, hogy Jé zus, a te
egy szü lött Fi ad meg halt a bű ne in -
kért, és föl tá ma dott meg iga zu lá -
sunk ra. Kö szön jük, hogy mint fő -
pap új szö vet ség köz ben já ró ja lett.
Hisszük, tud juk és vall juk, hogy
egye dül te vagy mél tó a bi zal -
munk ra. Hoz zád jö vünk most,
hall gasd meg imád sá gun kat!

[Lek tor:] Vi lá go sítsd meg szí -
vün ket és ér tel mün ket, hogy igéd
ak tu á lis üze ne tét úgy ért sük, aho -
gyan aka rod, és te adj be lá tást és
erőt an nak cse lek vé sé re! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lek tor:] Kö nyö rülj a te föl dön

ván dor ló és küz dő anya szent egy há -
za don, hogy hir det hes se di cső sé ge -
det. Őrizd meg a ke vély ség től, az el -
bi za ko dott ság tól és a ha mis val lá sos -
ság tól! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lek tor:] Imád ko zunk gyü le -

ke ze tün kért, azo kért, akik je len
van nak, és azo kért, akik nin cse nek
itt. Se gíts, hogy meg be csül jük igé -
det, hi szen más nem tart meg ben -
nün ket sem sze mé lyes éle tünk -
ben, sem kö zös sé günk ben! Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lek tor:] Kö nyör günk be te ge in -

kért itt hon vagy a kór há zi be teg -
ágyon. Imád ko zunk a gyá szo ló kért,
öz ve gye kért és ár vá kért, a ma gány
ter hét hor do zó kért, a fog lyo kért,
min den szük sé get és ne ve dért ül -
dö zést szen ve dő ért. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lek tor:] Eléd hoz zuk imád sá -

gunk ban most kez dő dő he tünk
min den nap ját. Adj nyi tott sze met
el ké szí tett aján dé ka id fel is me ré sé -
re. Áldj meg min ket, hogy a kö rü -
löt tünk élők, ami kor ve lünk kap cso -
lat ba ke rül nek, té ged lát has sa nak
meg! Jé zus Krisz tu sért ké rünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass

megminket!
[Lel kész:] Kö szön jük, hogy bi zo -

nyo sak le he tünk: meg hall ga tod
imád sá gun kat, és mind azt, ami
ne ked ked ves, meg cse lek szed. Ál -
dunk, ma gasz ta lunk és di cső í tünk
té ged már itt s majd egy kor a te or -
szá god ban, Jé zus Krisz tus, a mi
urunk ál tal.
[Gyülekezet:]Ámen.

Oratio
œcumenica

Bach-koncertCegléden.Már ci us
20-án „arns tad ti ki há gá sok nak” le -
he tünk ta núi. SzabóBalázs or go -
na mű vész ÚjutakBachhoz cí mű
mo nu men tá lis kon cert so ro za tá -
nak má so dik elő adá sá ra in vi tál juk.
Hely szín: a ceg lé di evan gé li kus
temp lom, sza bad ság tér 5. Idő -
pont: már ci us 20., 18 óra; be ve ze -
tő elő adás: 17.00–17.30.

hirdetés

GáncsPéter el nök-püs pök az Útmu-
tató er re a nap ra ki je lölt ézsa i á si

igé jét ol vas ta fel. „Össze om lott a zsi nat.
Nem lesz áram, és nem lesz in ter net,
ezek kel a drá mai hí rek kel fo gad tak a hét
ele jén – kezd te áhí ta tát a püs pök. – Mi -
vel fog juk ak kor a drá ga időt el töl te ni a
zsi na ton, ha ezek a fel té te lek nem adot -
tak? Meg old ha tó-e a mun ka, ha nin csen
kül ső ener gia for rás, meg le het-e ol da -
ni agg re gá to rok kal, tud juk-e te ker ni
mi ma gunk a di na mót? Jaj azok nak, akik
böl csek nek kép ze lik ma gu kat, és ma gu -
kat tart ják oko sok nak. Jaj an nak a zsi -
nat nak, amely sa ját ma gá ból ter me li ki
a böl cses sé get az Is ten or szá ga te kin te -
té ben. Ke vés az, ha is me re te ink van nak,
de még az is, ha tit ko kat is me rünk, és jól
ér te sül tek va gyunk, ke vés a bir to kolt böl -
cses ség… Ta nít vány ként vár juk fe lül ről
a ve ze tést! Ne ál ta lunk kre ált agg re gá -
tor ból, ha nem a mennyei irá nyí tó köz -
pont ból. Hi á ba az is me ret, a böl cses ség,
a hit, ha nin csen sze re tet, sem mik va -
gyunk” – fo gal ma zott az el nök-püs pök.

A zsi na ton elő ször is meg vá lasz tot -
ták az új lel ké szi jegy zőt. Er re azért volt
szük ség, mert a tiszt sé get ko ráb ban
be töl tő IsóDorottya le mon dott. Az új
jegy ző AsztalosRichárd,To kaj és kör nyé -
ké nek evan gé li kus lel ké sze lett. 
DanielŽenatý sze mé lyé ben a Cseh

Test vé rek Egy há zá nak új el nö ke kö szön -
töt te a zsi nat tag ja it, és be szá molt egy -
há zá nak tör té ne té ről, kül föl di kap cso -
la ta i ról. Az el nök fon tos ese mény ként
em lí tet te az idén nyá ron ha zánk ban
„A föld só ja” el ne ve zés sel meg ren de zen -
dő kö zép-eu ró pai ke resz tény ta lál ko zót. 
HafenscherKároly, egy há zunk zsi na -

tá nak lel ké szi el nö ke kö szön töt te a ven -

dé get, majd is mer tet te az ülés szak előtt
ál ló leg fon to sabb fel ada to kat. Zsi na tunk
az in téz mé nyek ről szó ló tör vény meg -
újí tá sá ra ké szül, ezért nem lát ta in do -
kolt nak a tes tü let az egyes szer ve ze ti egy -
sé gek kel kap cso la tos be ad vá nyo kat; a
ter vek sze rint a má ju si ülés szak ra ké szül -
nek el a szö veg sze rű ja vas la tok, és ezek -
nek az ál ta lá nos vi tá já ra is sor ke rül het -
ne ugyan ak kor. 

A leg utób bi zsi na ti ülés óta tör tént
ese mé nyek kö zül AbaffyZoltán, a tes -
tü let nem lel ké szi el nö ke ki emel te, hogy
a zsi na ti ta nács eti kai kér dé sek ről, il let -
ve a lel ké szi élet pá lya mo dell ről ho zott
dön té se ket. Ha fen scher Ká roly ar ról a
misszi ót érin tő fó rum ról szá molt be,
ame lyet ja nu ár vé gén tar tot tak a kü lön -
bö ző ke gyes sé gi irány za tok kép vi se -
lői nek rész vé te lé vel Rév fü lö pön. 

Az ülé sek so ra az egy ház köz sé ge ink
jo gi sze mé lyi sé gé nek sza bá lyo zá sát tag -
la ló – DobrovolniMáté zsi na ti tag ál tal
elő ter jesz tett – anyag ál ta lá nos vi tá já val
foly ta tó dott, majd a zsi na ti ta gok per -
cek alatt el fo gad ták az elő ze te sen ki kül -
dött összes bi zott sá gi je len tést is.

A zsi nat elé ke rült egy há zunk köz ne -
ve lé si fenn tar tói stra té gi á ja. A ka pa ci -
tás fel mé rést és ja vas la to kat, il let ve fel -
adat ter vet tar tal ma zó mun ka anyag ból
a tes tü let ér te sült az e te rü le ten a hát tér -
ben fo lyó mun ká ról, il let ve sza va zott a
fel adat terv el fo ga dá sá ról.

A válasz tá si mun ka cso port ve ze tő jé -
nek, LaborcziGézának az elő ter jesz té -
sé ben a vá lasz tá sok ról és a sza va zá sok -
ról szó ló 2005. évi VII. tör vény mó do -
sí tá sá nak elő ké szí tő el vi vi tá já ra ke rült
sor. Töb ben szól tak ar ról, hogy va jon az
or szá gos tiszt sé gek re va ló vá lasz tás jo -

gát vissza kell-e ad ni a gyü le ke ze tek nek,
vagy fon tos, hogy ezek ben az ügyek ben
a zsi nat mond ja ki a vég szót. La borczi
Gé za öröm mel vet te a vé le mé nyek po -
la ri zá ci ó ját. Sze rin te nem kér dés a meg -
vá lasz tott tiszt ség vi se lők le gi ti má ci ó ja,
hi szen a köz vet len vá lasz tás is olyan,
mint a köz ve tett. Mind ket tő le gi tim
vá lasz tá si fo lya mat, van nak ér vek és el -
len ér vek mind ket tő mel lett. Ne von juk
két ség be egyik mód le gi ti má ci ó ját se! –
mond ta La borczi Gé za.

A mun ka cso port ve ze tő je ez után a
fel ügye lők re, il let ve a lel ké szek re vo nat -
ko zó fel ső kor ha tár össze han go lá sá -
nak kér dé sét ve tet te fel (a lel ké szek
ese té ben je len leg 65 + 2 év, a fel ügye lők -
nél 70 év a kor ha tár). Szó volt még e
tárgy kör ben a lel kész vá lasz tás ról, az
in téz mé nyi kül döt tek sze mé lyé ről és a
je lö lő bi zott ság fel adat kö ré ről is. A zsi -
nat fel kér te a mun ka cso por tot, hogy az
el vi vi tá ban el hang zott szem pon tok fi -
gye lem be vé te lé vel vé gez ze to vább a
mun ká ját.

Az ebéd szü net után SzarkaIstván es -
pe res elő ter jesz té sé ben el vi vi ta zaj lott
az eti kai bi zott ság je len té sé ről. A do ku -
men tum a lel ké szek vá lá sá nak kér dé se it
vizs gál ja bib li kus és eti kai szem pon tok -
ból, majd kü lön bö ző fó ru mok nak szó -
ló aján lás sal zá rul. A kér dés rész le tes vi -
tá ját egy ké sőb bi ülés sza kon tű zi majd
na pi rend jé re a zsi nat.

Ez után a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház hi va ta los lap jának, az Evangélikus
Közlönynek a ki adá sá val kap cso la tos
tör vé nyek mó do sí tá sá ról folyt ál ta lá nos
és rész le tes vi ta, amely nek ered mé nye az
volt, hogy fel kér ték az el nök-püs pö köt,
az or szá gos fel ügye lőt és az or szá gos iro -
da igaz ga tót, hogy a lap ki adá sá val kap -
cso lat ban jár ja nak el. „Az ügy rend mó -
do sí tá sa a teo ló gi ai bi zott ság fel adat kö -
ré nek sza bá lyo zá sa okán” cí mű té ma ál -

ta lá nos és rész le tes vi tá ja sza va zat kép -
te len ség mi att le ke rült a na pi rend ről, az
elő ter jesz tő Solt-SzárazCsengének, az
ügy ren di bi zott ság el nö ké nek ké ré sé re.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Zsi na ta 2015. má jus 29-én az egy ház tör -
vé nyes rend jé nek és bé ké jé nek meg őr -
zé sé ről szó ló 2005. évi IX. tör vény mó -
do sí tá sá val kap cso la to san elő ké szí tő
mun ka cso por tot ho zott lét re. A jo gá -
szok ból, lel ké szek ből, volt egy há zi és vi -
lá gi in téz mény ve ze tő ből ál ló, tíz fős
mun ka cso port át te kin tet te a je len leg ha -
tá lyos jo gi sza bá lyo zást és azo kat a te -
rü le te ket, ame lye ken az utób bi idő szak
gya kor la ti ta pasz ta la tai alap ján vál toz -
ta tás ra le het szük ség. A mun ka cso port
sze rint a sza bá lyo zás alap el vei a fo ko za -
tos ság, az át lát ha tó ság, a nyílt ság és az
el len őriz he tő ség.

A zsi na ti több ség tá mo gat ta az or -
szá gos fe gyel mi ta nács fel ál lí tá sát. A ta -
nács nak – szin tén a több ség ál lás -
pont ja sze rint – re for má ci ós jog kör rel
kell bír nia. A tör vény be to váb bá be
fog ják il lesz te ni az ügy vé di össze fér he -
tet len ség gel kap cso la tos ja vas la to kat.
Tá mo gat ták a kül döt tek azt is, hogy a
bí ró ság vál toz tat has sa meg a fe gyel mi
ta nács dön té sét, de a ta ná csé nál sú lyo -
sabb íté le tet ne hoz has son. A zsi nat ál -
tal ho zott el vi dön té sek nyo mán a
mun ka cso port ki dol goz za a jog sza -
bály-mó do sí tás szö veg ja vas la tát. Ál ta -
lá nos vi tá ra a 2016. má ju si ülé sen, rész -
le tes vi tá ra és zá ró sza va zás ra a no vem -
be ri ülé sen ke rül ne sor.

Kö vet ke ző ülé sét a zsi nat má jus 27-én
tart ja.

g HoR VÁTH-BoL LA ZSu ZSAN NA
Evangélikus.hu

Egyházunkközpontihonlapjánrészletes
beszámoló olvasható a zsinati ülésről
(evan ge li kus.hu/zsi na ti u les-20160226).

Lezajlott a ti ze dik zsi nat 11. ülés sza ka
Rend ha gyó hely szí nen, az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi Gim ná zi um ban és Kol -
lé gi um ban tar tot ták meg feb ru ár 26-án a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház tizedik zsi na tá nak tizenegyedik ülés sza kát.

K ét év vel ez előtt a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar -

or szá gi Re for má tus Egy ház kép vi se lői az -
zal a ké rés sel for dul tak Ma gyar or szág
kor má nyá hoz, hogy hoz zon lét re egy
olyan ve gyes bi zott sá got, amely össze fog -
ja a Kár pát-me den ce pro tes tán sa it, ki -
fe jez ve ez zel a hit újí tás kul tú ra tör té ne ti
je len tő sé gét, így kö ze lít ve a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já hoz –
kezd te be szé dét BalogZoltánmi nisz ter. 

„Két év elő ké szí tő mun ka után el -
mond ha tó, hogy csak az idén több
mint két száz egy há zi, kul tu rá lis és tu do -
má nyos prog ram vár ha tó a re for má ció
em lék évé vel kap cso lat ban. A re for má -
ció kezdetének 2017. évi öt szá za dik év -
for du ló já ra ké szül ve idén öt száz mil lió fo -
rin tot költ a kor mány ezek re a kü lön bö -
ző prog ra mok ra” – hang sú lyoz ta a mi -
nisz ter, majd hoz zá tet te: „A re for má ció
nem né hány val lá si kö zös ség ma gán -
ügye, nem csu pán bel ső ügy, ha nem egy
olyan erő, ami a ma gyar csa lá dok nak, a
ma gyar te le pü lé sek nek, Ma gyar or szág -
nak és a Kár pát-me den cei ma gyar ság -
nak lét fon tos sá gú ér té ke ket adott és ad
a mai na pig.”

Folytatása2.oldalon f

A meg úju lás len dü le te
Sajtótájékoztatóareformációévénekprogramjairól
Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri u ma Aka dé mia ut cai épü le té nek tü kör ter mé ben tar tot ták feb ru ár 29-én azt a saj -
tó tá jé koz ta tót, amellyel hi va ta lo san is meg nyílt a 2017-es re for má ci ói prog ram so ro zat. Mint is me re tes, két év vel ez -
előtt ala kult meg a kor mány ál tal lét re ho zott Re for má ció Em lék bi zott ság. Ba log Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi -
nisz te re, a Re for má ció Em lék bi zott ság ügy ve ze tő el nö ke be je len tés sel szol gált az em lék év vel kap cso lat ban. Az ün -
ne pé lyes ren dez vé nyen részt vett dr. Ha fen scher Ká roly mi nisz te ri biz tos (képünkön), és je len vol tak az evan gé li kus
és a re for má tus egy ház vezető kép vi se lői is.
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AMagyarországievangélikusegyház
Gyűjteményitanácsánakpályázatifelhívása

egyházunkgyűjteményitanácsapályázatotírkiagyülekezetigyűjtemé-
nyek–könyvek/könyvtárak,levéltáriésiratanyag–részére.Apályázatike-
retösszegebbenazévbenhatmillióforint.Apályázatcéljaelősegíteniagyü-
lekezetigyűjteményekműködését,rendezésétésállagmegóvását.

Pályázatitudnivalók
1. Apályázókköre: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek nem ren del kez nek az or -

szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo ga tott szak gyűj te ménnyel.
2. Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely le tölt he tő a gyt.luthe-

ran.hu/palyazat ol dal ról, il let ve a gyűj te mé nyi ta nács el nö ké től igé nyel he tő (te -
le fon: 20/430-5980; e-mail: ele o no ra.ko vacs@lu the ran.hu).

3. a pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: március20.
Fontostudnivaló: a ki töl tött űr la pot a gör dü lé ke nyebb ad mi niszt rá ció ér de ké ben
köz vet le nül a gyűj te mé nyi ta nács el nö ké nek cí mé re kér jük vissza kül de ni: Kovács
Eleonóra, 8000 szé kes fe hér vár, Ko ro ná zó tér 1.
Ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo ga dunk el.

4. a be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat április10-ig ér te sít jük.
5. a pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: április10.–december10.
6. Ha a gyü le ke zet több té má ra is pá lyá zik, min den egyes té má hoz (pá lyá za ti al pont -

hoz) különűrlapot kell ki töl te nie.
7. Fontostudnivaló: min den meg pá lyá zott összeg hez hu szon öt szá za lék ön részt kell

biz to sí ta ni. (a meg pá lyá zott összeg te kin ten dő het ven öt szá za lék nak. Pél dá ul het -
ven öt ezer fo rint el nyert pá lyá za ti összeg ese tén hu szon öt ezer fo rint a gyü le ke -
zet ön ré sze.)

8. Nempályázhatnak azok a gyü le ke ze tek, ame lyek 2008–2012-ben nem küld ték vissza
az or szá gos gyűj te mé nyi fel mé rés kér dő íve it, vagy nem szá mol tak el ko ráb bi pá -
lyá za tuk kal.

9. Min den pá lyá zó tu das sa a pá lyá zás té nyét, té má ját egy ház me gyé jének gyűj te -
mé nyi elő adó já val.

10. Elszámolás: az el nyert összeg ről és az el vég zett mun ká ról de cem ber 15-ig kell el -
szá mol ni. Eh hez mel lé kel ni kell:
– az el vég zett mun kák kal kap cso la tos be szá mo lót és a gyü le ke zet ne vé re ki ál lí -
tott szám lák hi te le sí tett má so la tát;
– a köny vek ről és/vagy az irat anyag ról ké szült jegy zé kek má so la tát, il let ve a szá -
mí tó gé pes táb lá za tot a pá lyá zat ban elő ír tak sze rint;
– a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso la tos, a gyü le ke zet ne vé re ki ál lí tott
szám lák hi te le sí tett má so la tát.

a be szá mo ló val kap cso la tos rész le tes tud ni va lók a nyer tes pá lyá zók szá má -
ra ki kül dött tá mo ga tá si szer ző dés ben sze re pel nek majd.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes össze get vissza kell utal -
nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szám lá já ra, és a kö vet ke ző há rom év ben
nem pá lyáz hat.

Fontostudnivaló: az el múlt évek pá lyá za ti ta pasz ta la tai alap ján (a be nyúj tott
pá lyá za tok szá má nak, jel le gé nek fi gye lem be vé te lé vel) a gyűj te mé nyi ta nács el -
ső sor ban a gyűj te mé nyek kö ré ben vég zett szak mai mun kát, mű tár gyak ese té ben
a na gyon in do kolt res ta u rá lá si mun ká kat ösz tön zi és tá mo gat ja, s csak eze ket kö -
ve tik a fon tos sá gi sor rend ben az esz köz be szer zé sek.

Pályázatitémák
1. Rendezésésfeldolgozás

Hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók vagy az or szá gos gyűj te mé nye ken
ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég zett mun ka dí já ra le het pá lyáz ni. (szám lás és
meg bí zá si szer ző dé ses ki fi ze tés egy aránt le het sé ges.)

a) Agyülekezetkönyveirőlleltárkészítése: a köny vek be pe csé te lé se, lel tá ri szám mal
el lá tá sa, lel tár könyv be be írá sa és jegy zék ké szí té se open offi ce Calc vagy Mic ro -
soft Ex cel táb lá zat ban. Pá lyáz ni le het két száz könyv nél na gyobb mennyi ség fel -
dol go zá sá hoz szük sé ges mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám -
lás ki fi ze tés re. a meg pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó száz öt ven ezer fo rint
(+ hu szon öt szá za lék ön rész).

b) Agyülekezetlevéltáriés/vagyiratanyagánakrendezése: az ira tok ren de zé se az Evan -
gé li kus or szá gos le vél tár ál tal jó vá ha gyott és a gyűj te mé nyi ta nács ál tal köz zé -
tett ren de zé si el vek alap ján, az ira tok jel zet elé se (a cso mók/dosszi ék/kö te tek sor -
szám mal el lá tá sa); cso ma go lás (dosszi é ba, köp per sza lag gal át kö tés, nyi tott pol -
con tá ro lás ese tén do bo zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer kesz tő vel, az
irat egy sé gek szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da rab szin tű jegy zék). Pá -
lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re.
a meg pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó két száz ezer fo rint (+ hu szon öt szá za -
lék ön rész).

Alevéltárirendezésrevonatkozóalapelvekletölthetőkagyűjteményitanácshon-
lapjáról: gyt.lu the ran.hu/szo ve gek/ut mu ta to.pdf/view.

Fontostudnivaló: a pá lyá zat ter hé re nem szá mol ha tó el mű kö dé si költ ség (re -
zsi-, te le fon költ ség) és esz köz be szer zés, ki zá ró lag mun ka díj. a le vél tá ri ren de zés
szá má ra a do bo zo kat in gye ne sen bo csát juk ren del ke zés re, a könyv tá ri ren de zés -
hez a lel tár köny vet ha son ló kép pen.

2. Állagmegóvás,állományvédelem
a) A gyülekezet muzeális értékű könyveinek restaurálása. Itt ki zá ró lag könyv tá ri

anyag res ta u rá lá sát le het meg pá lyáz ni! (anya köny vek re nem vo nat ko zik.)
a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szakrestaurátoriárajánlatot, amely nek be szer zé -

sé ben az Evan gé li kus or szá gos Könyv tár se gít. E-mail: konyv tar@lu the ran.hu. a meg -
pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó két száz ezer fo rint (+ hu szon öt szá za lék ön rész).

b) Agyülekezetműtárgyainakrestaurálása. a pá lyá zat hoz szin tén mel lé kel ni kell a szak-
restaurátoriárajánlatot, amely nek be szer zé sé ben az Evan gé li kus or szá gos Mú -
ze um (EoM) se gít. E-mail: eom@lu the ran.hu. a meg pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb
brut tó négy száz ezer fo rint (+ hu szon öt szá za lék ön rész).

Fontostudnivaló: ha ol tár ké pek res ta u rá lá sá ra pá lyá zik a gyü le ke zet, ak kor a
meg pá lyáz ha tó összeg ma ga sabb, mint egyéb mű tár gyak ese té ben: leg fel jebb
brut tó öt száz ezer fo rint + hu szon öt szá za lék ön rész. ol tár ké pek ese tén le he tő -
ség van több ütem ben vég re hajt ha tó res ta u rá lá si mun ká la tok tá mo ga tá sá ra is.
Ez eset ben elő re kell fel mér ni és je lez ni az egyes sza ka szok költ ség igé nyét, s a be -
nyúj tott ár aján lat nak is tük röz nie kell a több lép csős mű ve let egyes sza ka sza it. ol -
tár ké pek res ta u rá lá sa tár gyá ban be nyúj tan dó pá lyá zat ese tén kér jük, hogy res -
ta u rá to ri ár aján lat ügyé ben az EoM fent meg adott cí mén kér je nek se gít sé get az
in téz mény igaz ga tó já tól, és a pá lyá zat be nyúj tá sa előtt a gyűj te mé nyi ta nács el -
nö ké vel is ve gyék fel a kap cso la tot a meg adott te le fon szá mon!

c) a gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá nak és/vagy mű tár gya i nak biz-
tonságosmegőrzésétsegítőeszközökbeszerzése,beruházás (pél dá ul ri asz tó, zár, zár -
ha tó szek rény, tűz biz tos szek ré nyek, le vél tá ri és könyv do bo zok, te rí tők tá ro lá sá ra
al kal mas hen ge rek). Iro da bú to rok be szer zé sét a pá lyá zat nem tá mo gat ja. a meg -
pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó két száz ezer fo rint (+ hu szon öt szá za lék ön rész).
Azeszközbeszerzéspályázatitémáhozárajánlatcsatolásátiskérjük!

hirdetés

„Ez az erő men tet te meg a 16. szá zad ban
és erő sí tet te meg ké sőbb a ma gyar nyel -
vet, és aki a ma gyar nyel vet erő sí ti, őr -
zi és to vább ad ja, az hoz zá já rul a nem -
zet ön azo nos ság-tu da tá nak az erő sí té -
sé hez.” Ba log Zol tán NemeskürtyIstvánt
idéz te: „Ha a re for má ció nem lett vol -
na, ak kor a ma gyar nyelv nem ma radt
vol na meg, ha nem ma Ma gyar or szá gon
min den bi zonnyal né me tül, oro szul
vagy tö rö kül be szél né nek az em be rek.”

„Ér té kek to vább adá sá ban nem le het
egy kor mány sem le ges, kí vül ál ló, ezért
sze ret nénk tá mo gat ni azo kat a kö zös sé -
ge ket, in téz mé nye ket, ame lyek kö zös sé -
get épí te nek. Eb ben az egy há zak pél dát
mu tat nak és élen jár nak Ma gyar or szá -
gon és a vi lág ban is. Ezért tá mo gat tuk
az idei Szent Már ton-évet és a re for má -
ció em lék évét, amely hez sok si kert és ál -
dást kí vá nok” – mond ta Ba log Zol tán.

Az em be ri erő for rá sok mi nisz te ré nek
tá jé koz ta tó ja után Ha fen scher Ká roly mi -
nisz te ri biz tos ka pott szót. Be mu tat ta
FassangLászlóor go na mű vész nyolc má -
sod per ces mű vét, a re for má ció em lék évé -
nek szig nál ját, amely az ErősváramiIs-
tenünkdal la mát sű rí ti ma gá ba. „Sze ret -
nénk meg mu tat ni a Kár pát-me den ce
ma gyar sá gá nak, mi cso da ér té ke ket adott
a re for má ció” – mond ta Ha fen scher
Ká roly. Több mint két száz ter ve zett
prog ram mal kí ván ják a re for má ció ér té -
ke it, szel le mét to vább ad ni, meg mu tat ni

mi nél szé le sebb kö rök szá má ra. Fel hív -
ta a fi gyel met a pá lyá za tok ra, a ve tél ke -
dők re, a sport ren dez vé nyek re, a rajz fil -
mek re, a kon cer tek re, a mo bil te le fo nos
app li ká ci ók ra, a té vé fil mek re, az iro dal -
mi és kép ző mű vé sze ti al ko tá sok ra, a
tu do má nyos mun kák ra, a kon fe ren ci ák -
ra, a kon cert kör út ra és a ki ál lí tá sok ra.
„Meg pró bál juk meg mu tat ni, hogy az
egy há zak 16. szá za di szét tö re de zett sé ge
már nem meg ha tá ro zó irány. Ma, az öku -
me né vi lá gá ban ter mé sze tes, hogy tud -
va kü lön bö ző sé ge in ket, az egy há zak egy
irány ba, nagy össze fo gás sal vé gez zék
mun ká ju kat az egész né pért és ha zán kért”
– mond ta, majd át tért a re for má ció em -
lék évé nek a szlo gen jé re, amely „a meg -
úju lás len dü le te” lesz.

„2016-tal egy olyan prog ram so ro -
za tot in dí tunk el, amely ké pes meg mu -
tat ni a re for má ció len dü le tét az élet
min den te rü le tén. A re for má ci ó nak
van mon da ni va ló ja a 21. szá za di Ma gyar -
or szág szá má ra is. Így in du lunk a meg -
úju lás len dü le té vel” – zár ta gon do la ta it
a miniszteri biztos.
BogárdiSzabóIstván re for má tus püs -

pök hang sú lyoz ta, hogy a kö zép kor
nagy össze om lá sa után a re for má ció
vissza ta lált a for rás hoz, amely meg újí -
tot ta az egész ke resz tény sé get. „Há lá sak
va gyunk Ma gyar or szág kor má nyá nak az
oda fi gye lé sért és a szel le mi erő ért,
amellyel part ne re lett az őt meg ke re ső
pro tes táns egy há zak nak. Re mél jük,

hogy most is meg fog juk ta lál ni a re for -
má ció se gít sé gé vel azt az él te tő for rást,
amely a mai Ma gyar or szág nak, az egész
Kár pát-me den cé nek, sőt egész Eu ró pá -
nak el en ged he tet le nül szük sé ges ah -
hoz, hogy sa ját vi lág szem lé le té ben, vi -
lág er köl csé ben meg újul jon.”
GáncsPéter evan gé li kus elnök-püs -

pök el mond ta, hogy a meg úju lás csak
ak kor si ke rül het, ha van friss Lé lek.
„Eu ró pá nak ma leg alább annyi ra szük -
sé ge van a friss Lé lek re, mint volt a re -
for má ció ide jén. Az erő, a sze re tet és a
jó zan ság Lel ke egyen súlyt te remt. Az zal
a re mény ség gel né zünk er re a kö zel gő
ju bi le um ra, hogy ezt Is ten fel tud ja
hasz nál ni a meg úju lás ra. A Lé lek vé gig -
sö pör het a fá radt kon ti nen sen, hogy új -
ra meg ért sük egy mást, aho gyan az tör -
tént az el ső pün kösd kor, ami kor min -
den ki a sa ját nyel vén ér tet te, mit akar az
Is ten.” Erős vár, nyi tott ka puk kal –
mond ta a püs pök, idéz ve az evan gé li kus
Lu ther-him nuszt. Gáncs Pé ter hang sú -
lyoz ta az egy más fe lé va ló nyi tott sá got
és meg ér tést. „Is ten Szent lel ke meg tud
min ket újí ta ni” – tet te hoz zá.

A saj tó tá jé koz ta tót IttzésGergely fu -
vo la mű vész já té ka és a Lu the rá nia ének -
kar ka ma ra kó ru sa szí ne sí tet te Kamp
Salamon ve zény le té vel. (A bi zott ság ál -
tal szer ve zett prog ra mok ról, ki írt pá lyá -
za tok ról a meg újult Refomacio2017.huol -
dal tá jé koz tat.)

g HoR VÁTH-BoL LA ZSu ZSAN NA

A meg úju lás len dü le te
f Folytatásaz1.oldalról

Hű sé ges szol ga, me leg szí vű pász tor, tu -
dós pap tá vo zott kö zü lünk. Csen des sze -
mé lyi ség volt, so ha nem hi val ko dó, de
min dig ha tá ro zott meg győ ző dést su gár -
zott. Mély hi tű ke resz tény kol lé gá val let -
tünk ke ve seb ben.
BohusImre egész éle te szol gá lat ban

telt el. Akár szó szé ken hir de tett igét,
akár be te get lá to ga tott, vagy épp az
Egyességiiratot for dí tot ta la tin ból és né -
met ből ékes ma gyar nyelv re. A Krisz -
tus nak va ló szol gá lat ban ta lál ta meg
éle te ér tel mét és cél ját. Is ten től aján dék -
ként fo ga dott hosszú élet út ján a tő le ka -
pott kin csek kel gaz da gí tot ta a reá bí -
zot ta kat.

Du na szer da he lyen szü le tett 1924.
ok tó ber 24-én föld mű vescsa lád ban.
Mi vel szü lei ko rán el vál tak, ró mai ka -
to li kus édes any ja ne vel te ke resz tény hit -
ben és imád sá gos sze re tet tel. Fiát min -
dig is pap nak szán ta.

A te het sé ges if jú min den esz ten dő -
ben ki tű nő ered ménnyel zár ta a tan évet.
Előbb ve gyész mér nö ki pá lyá ra ké szült,
ám dr.KekenAndrás egy ko ri De ák té -
ri evan gé li kus lel kész ige hir de té se i ben
meg szó lí tot ta Is ten: 1943-ban je lent ke -
zett és fel vé telt nyert a sop ro ni evan gé -
li kus teo ló gi ai fa kul tás ra. 1944-ben ön -
ként be vo nult ka to nai szol gá lat ra, ame -
lyet ké sőbb ha szon ta lan idő ként ér té -
kelt. Ha za tér ve oda adás sal ké szült a lel -
ké szi szol gá lat ra.

Ta nul má nya it a teo ló gi ai aka dé mi -
án is ki tün te tés sel vé gez te, s ezt kö ve -

tő en né hai SzabóJózsef egy ko ri du nán -
in ne ni püs pök szen tel te lel késszé Raj -
kán 1951-ben.

A ko má ro mi gyü le ke zet ben lett se -
géd lel kész dr. Schulek Tibor mel lett,
akit min dig tu dós men to ra ként em le ge -
tett, s aki től a gya kor la ti lel ké szi szol gá -
lat szép sé gét és tud ni va ló it is mer te meg.
1953-ban a hán ta–ász ári gyü le ke zet vá -
lasz tot ta meg lel ké szé nek. E szol gá la ti he -
lyé re már if jú fe le sé gé vel, Zechmeiszter
Máriávalköl tö zött, aki vel hat van négy
esz ten dőt él tek együtt har mo ni kus, bol -
dog há zas ság ban. 

A szór vány gyü le ke zet ben vég zett tíz -
évi szol gá lat után 1963-ban a nagy múl -
tú fó ti egy ház köz ség hív ta meg lel ké szé -
nek, hosszú vá lasz tá si pro ce dú ra és az
egy ház hoz mél tat lan egy ház po li ti kai
ese mé nyek, fáj dal mas tör té né sek után,
amely nek ő nem volt ré sze se. Be ik ta tá -
sát kö ve tő en pász to ri sze re tet tel és ke -
resz tény böl cses ség gel igye ke zett be -
gyó gyí ta ni a lel ki se be ket; ezt a gyü le ke -
zet hű ség gel és meg be csü lés sel vi szo noz -
ta. Bo hus Im re mél tó utód ja lett ko rán
s vá rat la nul el hunyt, nagy ne vű előd jé -
nek, legidősebbZászkaliczkyPálnak.

A fó ti kán tor kép ző in té zet lel ki mun -
ká ját is a szí vén vi sel te, ige hir de té se it az
if jú ság nagy öröm mel és nyi tott szív vel
hall gat ta több mint há rom év ti ze den át.
1994-ben vo nult nyu ga lom ba, de ez -
után még öt évig he lyet tes ként szol gált a
gyü le ke zet ben. Tíz esz ten dőn át Du na -
ke szi el ár vult evan gé li kus gyü le ke ze tét is
fel ka rol ta he lyet te sí tő fel adat el lá tá sá val.

Bo hus Im re élet mű vé nek te kint he -
tő az Egyességiirat(FormulaConcor-
diae) le for dí tá sa; a mű tel jes ter je del mé -
ben elő ször 2015-ben je lent meg ma gya -
rul – be teg ágyán még hall hat ta az ör -
ven de tes hírt. 

Hit ve se nem le he tett je len a te me té -
sen, kór há zi ágyán imád sá gos lé lek kel
kí sér te sze re tett hit ve sét az utol só föl -
di úton. Ko por só ját négy gyer me ke,
uno kái és a ki ter jedt ro kon ság vet te kö -
rül. A fó ti te me tő ben ha tal mas gyü le -
ke zet zeng te ked ves éne ke it, és dr.
CserhátinéSzabóIzabella he lyi lel kész,
püs pök he lyet tes hir det te a vi gasz ta lás
igé it a 23. zsol tár alap ján, amint el hunyt
lel kész test vé rünk kér te. Élet út ját id.
ZászkaliczkyPál nyu gal ma zott lel kész
is mer tet te. Lel kész tár sa i nak né pes tá -
bo ra imád sá gos szív vel kí sér te utol só út -
já ra. Fót vá ros ha rang jai si rat ták a te -
me té si is ten tisz te let ide je alatt a hű sé -
ges szol ga tá vo zá sát.

Kö szön jük, urunk, hogy el hív tad
Bo hus Im re test vé rün ket a szent szol -
gá lat ra, mi pe dig kor tár sa i ként ve le
ne ked szol gál hat tunk. Vi ga szunk és
re mény sé günk: „…közülünksenkisem
élönmagának,éssenkisemhalönma-
gának;merthaélünk,azÚrnakélünk,
hameghalunk,azÚrnakhalunkmeg.
Tehát akár éljünk, akár haljunk, az
Úréivagyunk.” (Róm 14,7–8)

g D. SZE BIK IM RE

IN ME Mo RIAM
Bo HuS IM RE
(1924–2016)

KrajcsovitsIstván té vés hang mér nök és NovotnyZoltán rá -
dió ri por ter, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnöke ve -
het te át az elő ször az idén ki osz tott Köz mé dia Élet mű dí jat.
Az el is me rést már ci us 3-án a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és
Va gyon ke ze lő Alap (MT VA) szék há zá ban ad ta át VaszilyMik-
lós meg bí zott ve zér igaz ga tó. Az MT VA ve ze tő je az ese mé -
nyen ar ról be szélt: a köz mé dia nem csu pán tör vény ben fog -
lalt fel ada ta it tel je sí ti, ha nem a jog sza bá lyi elő írá so kon ki -
csit fe lül emel ked ve őr zi, ápol ja az or szág és a nem zet ér té -
ke it, te vé keny sé gé re pe dig hosszú tá von is szük ség van, akár -

csak jó, pél da mu ta tó szak em be re i re. A Ba lázs Bé la-dí jas Kraj -
cso vits Ist ván 1965 óta dol go zik a Ma gyar Te le ví zi ó ban,
szám ta lan do ku men tum film, já ték film, so ro zat szü le té sé -
ben vett részt: ő rög zí tet te pél dá ul Ma zso la hang ját és Ho fi
Gé zá ét is. A Rát Mátyás-díjjal is kitüntetett No votny Zol -
tán rá di ós be mon dó ból lett sport ri por ter; ti zen két olim -
pi á ról tu dó sí tott, új ság írók ez rei tart ják pél da ké pük nek –
hang zott el a mél ta tá sok ban. Az ün nep sé gen ad ták át a szin -
tén ta valy ala pí tott Köz mé di á ért el is me ré se ket is.

g Forrás: MTI

A Köz mé dia Élet mű dí ja No votny Zol tán nak
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A solt vad ker ti evan gé li kus ság múlt ja
a 18. szá zad kö ze pé ig nyú lik vissza.
A te rü let ak ko ri bir to ko sa, az Orczy
csa lád nagy szám ban hí vott ide te le pe -
se ket. El ső sor ban würt tem ber gi né me -
tek ér kez tek, de né hány szlo vák csa lád
is élt a le he tő ség gel. Be lő lük ala kult a
he lyi pro tes táns gyü le ke zet, me lyet
lel kész hí ján ek kor még „elő imád ko -
zó” ve ze tett. 

Az ide ér ke ző hí vek el ső ként fa temp -
lo mot és is ko lát emel tek, ame lyet azon -
ban az ak ko ri ka lo csai ér sek le rom bol -
ta tott. Újabb fa temp lom ké szült, majd
1784-ben fel épült az evan gé li ku sok el -
ső kő temp lo ma, amely 1830-ig volt az
is ten tisz te le tek hely szí ne. 

A je len le gi klasszi cis ta temp lo -
mot 1837-ben szen tel ték fel. Kö ré az
év ti ze dek so rán is ko lák, pa ró kia,
gyü le ke ze ti ház, egy há zi cé lú kö zös -
sé gi épü le tek és leg utóbb, 2014-ben új
óvo da épült. 

Az or szág egyik leg kon zer va tí vabb
és -tra di ci o ná li sabb gyü le ke ze te a
solt vad ker ti. Ér té ke it erő sen őr zi,
csak ak kor vál toz tat, ha kell. Jól jel zi

ezt, hogy az el ső, 1784-ben tör tént ik -
ta tás óta a je len le gi lel ké sze mind össze
a ti zen ket te dik a sor ban, a tel jes 20.
szá zad alatt há rom pap ja volt, és ta -
lán az egyet len olyan gyü le ke zet az or -
szág ban, amely nek csak fér fi ak ból
ál ló nagy szá mú pres bi té ri u ma van
mind má ig.

A tör té ne lem vi ha rai nyil ván nem
ke rül ték el a vad ker ti kö zös sé get sem.
1948-ban ál lo mo sí tot ták is ko lá it, de né -
met aj kú hí ve it nem te le pí tet ték ki, kö -
szön he tő en ak ko ri lel ké sze, Sikter
András köz ben já rá sá nak is, el len ben
so ka kat vit tek el kény szer mun ká ra.

1990-ben itt in dult a rend szer vál tás
utá ni el ső evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mény, a solt vad ker ti Evan gé li kus Egy -
há zi Óvo da, el ső sor ban KáposztaLa-
jos es pe res erő fe szí té se i nek kö szön he -
tő en, és test vér kap cso lat szü le tett a né -
met or szá gi bo dels ha us eni gyü le ke -
zet tel. 

A 2007-es lel kész vál tás óta az evan -
gé li kus egy ház vissza vet te he lyi is ko -
lá ját, temp lo mot re no vált, te me tőt
ren de zett, el ké szült az or szág egyik leg -
mo der nebb egy há zi óvo dá ja, és 2014-
ben a ti ze dik, ju bi le u mi Szél ró zsa ta -
lál ko zó nak is Solt vad kert ad ha tott
he lyet. 

A je len leg mint egy két ezer-négy száz
fős gyü le ke zet nek va sár na pon ként két
is ten tisz te le te van. Két kó rus mű kö dik,
több kor cso por tos if jú sá gi al ka lom,
bib lia óra vár ja a gyü le ke ze ti ta go kat.
Öt pres bi te ri mun ka cso port dol go zik,
nya ran ta pe dig mint egy öt ven fő vel
tart ják meg if jú sá gi tá bo ru kat. Gyü le -
ke zet épí tő mun ká já ban a kö zös ség
erő sen tá masz ko dik a he lyi evan gé li -
kus ok ta tá si in téz mé nyek re.

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

Be mu tat ko zik a Solt vad ker ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség

evangélikusistentisztelet
aMagyarrádióban

Már ci us 25-én, nagy -
 pén te ken 10.04-től
is ten tisz te le tet köz -
ve tít a Kos suth rá dió
a solt vad ker ti evan -
gé li kus temp lom ból.

Igét hir det HomokiPállel kész.

Az 1916-os esz ten dő re – ha a vi lág vagy
Ma gyar or szág tör té ne tét, a mű vé sze tek,
a tu do mány vi lá gát te kint jük – a bor zal -
mas el ső vi lág há bo rú nyom ta rá a bé lye -
gét. A ka pos vá ri evan gé li ku sok éle té ben
még is kü lö nö sen je len tős ez az év. Az
egy ház köz ség meg ala ku lá sá nak, el ső
lel ké sze ér ke zé sé nek, a kö zös ség ima ház -
ra ta lá lá sá nak esztendeje ez. 

A ne héz sé gek ten ge re, a gaz da sá gi
vál sá gok, a ne héz csa lá di élet hely ze tek
Ka pos vár vá ros la kó it is érin tet ték,
még is, a hát tér ben Is ten nel já ró pil la -
na to kat él tek meg az evan gé li ku sok.
Kö zös ség for má ló dott, és kö zép pont -
já ban ott állt Jé zus Krisz tus. Rá tá masz -
kod va és ben ne bíz va há rom em ber, dr.
Halvax Ödön, dr. Andorka Elek és
KringMiklós úgy gon dol ta, az Is ten nel
nem csak a bé ke idő ben kell tö rőd ni,
ami kor min den rend ben van, ami kor
már nem dúl a há bo rú, és ami kor már
ha za jöt tek az er dé lyi front ról a so mo -
gyi ba kák. Nem. Az Is ten nel a há bo -
rú kel lős kö ze pén is le het és kell fog -
lal koz ni, sőt ta lán ép pen ak kor van a

leg in kább szük sé gük az evan gé li ku sok -
nak ar ra, hogy le gyen egy pász tor, és
le gyen egy hely, ahol együtt kö zö sen
össze kul csol hat ják ke zü ket. 

Ők hár man 1916-ban har cot in dí tot -
tak a Ka pos vá ri Evan gé li kus Egy ház -
köz sé gért. Ez a küz de lem nem volt
könnyű. Az egy há zi ve ze tők nek, a vá -
ro si elöl já rók nak ki sebb gond juk is na -
gyobb volt an nál, mint hogy a he lyi
evan gé li ku sok ügyé vel tö rőd je nek, de
ki tar tá suk és az Is ten ál dó, se gí tő ke ze
győ ze lem re ve zet te őket. Előbb az egy -
ház en ge dé lyez te az ön ál ló gyü le ke zet

meg ala ku lá sát és lel kész ki kül dé sét az
ek kor már öt száz fős kö zös ség élé re, ké -
sőbb pe dig a vá ros ve ze tő sé ge dön tött
úgy, hogy a volt tűz ol tó szer tár do hos,
ola jos épü le tét fel kí nál ja is ten tisz te le -
tek tar tá sá ra. A cso da va ló ra vált.

A há bo rú mély sé ges mé lyén, 1916-
ban Ka pos vá ron győ zött az Is ten ügye.
Győ zött az Is ten igé je, da col va min den -
nel és min den ki vel. 

2016-ban, száz év vel a meg ala ku lás
után még min dig él a gyü le ke zet, és
tag jai öröm mel em lé kez nek elő de ik -
re. Az óta temp lo mot és pa ró ki át épí -
tett, gyü le ke ze ti há zat ala kí tott ki a kö -
zös ség, most pe dig – a szá za dik év for -
du ló hoz kap cso lód va – ezt bő ví ti.
Mind ezt új ra és új ra Is ten ál dó és se -
gí tő ke ze ál tal. A ka pos vá ri cso da te -
hát foly ta tó dik, hi szen 2016-ban már
ke vés a hely az if jú ság nak, a hit ta no -
sok nak, a fér fi kör nek, az ének kar nak,
a nő egy let nek és a ze ne kar nak! Ad ja
Is ten, hogy az evan gé li kus nö ve ke dés
még sok-sok év szá za dig tart has son a
so mo gyi me gye szék he lyen!

Istentisztelet-közvetítésaDunaTelevízióban

Be mu tat ko zik a Ka pos vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség

evangélikusistentisztelet
adunatelevízióban

Már ci us 20-án, vi rág -
va sár nap 11 órá tól is -
ten tisz te le tet köz ve -
tít a Du na te le ví zió a
ka pos vá ri evan gé -
li kus temp lom ból.

Igét hir det PongráczMáté lel kész.

énekeltliturgiásistentisztelet. Kö ze led ve a nagy hét hez és Krisz tus fel tá -
ma dá sá nak ün ne pé hez, sze ret nénk al kal mat kí nál ni azok nak a test vé rek nek,
akik nek ez az idő szak in ten zí vebb szol gá la tot is je lent. Már ci us 16-án 19 óra -
kor a csák vá ri evan gé li kus temp lom ban éne kelt li tur gi ás is ten tisz te let re gyű -
lünk össze. Igét hir det IttzésJános nyu gal ma zott püs pök. a li tur gi á ban Ben-
czeAndrás püs pök he lyet tes és SzebikKároly he lyi lel kész vesz részt. a szol -
gá lat ra ké szü lő lel ké szek nek ez az al ka lom már évek óta nagy se gít ség a fel -
ké szü lés ben. Most sze ret nénk az al ka lom „ki nyi tá sá val” min den ki nek fel aján -
la ni a le he tő sé get a böj ti kö zös el csen de se dés re, és fel kí nál juk a meg is me -
rés le he tő sé gét azok nak, akik nyi tott szív vel ér dek lőd nek az új li tur gia iránt,
sze ret né nek ré sze sei len ni az is ten tisz te let és az úr va cso rai kö zös ség ilyen
ün ne pé nek. vár min den kit sze re tet tel a Csák vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség.

irodalmiműsor.Már ci us 17-én, csü tör tö kön 19 óra kor a Kál vin te rem ben (bu -
da ke szi, Fő u. 159.) a te at ro tár su lat Márciusidusán cí mű ze nés iro dal mi mű -
so ra lát ha tó. El hang za nak Pe tő fi sán dor vissza em lé ke zé sei és meg ze né sí -
tett ver sei. Elő ad ják: AndrádiZsanett,PresitsTamás,LénártLászló szín mű vé -
szek, va la mint nép tán co sok. az in gye nes elő adást a nem ze ti Kul tu rá lis alap
és a bu da ke szi re for má tus Em lék temp lom ala pít vány tá mo gat ja. ado má -
nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns Kör mű kö dé sé nek költ sé ge i re a hely szí nen
kö szö net tel el fo ga dunk. sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

Ökumenikustalálkozó.Min den hó nap har ma dik va sár nap ján 17.30-kor öku -
me ni kus ta lál ko zó ra, is ten tisz te let re és elő adás ra vár juk az ér dek lő dő ket a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus ta ná csá nak szék há zá ban (1117 bu da -
pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), a föld szin ti ta nács te rem ben Azegyházegy-
ségéért–azévegészében gon do lat je gyé ben.

a már ci us 20-i té ma: Látomásazirgalmasságévében. Elő adó és a tel jes li -
tur gi á jú is ten tisz te le ti szol gá lat vég ző je JelenitsIstván pi a ris ta szer ze tes, ta -
nár. Ige hir de tés sel szol gál prof.dr.h.SzécheyBélaJózsef evan gé li kus lel kész,
apát (Ézs 63,19c: „Bárcsakszétszakítanádazeget,ésleszállnál…”). 

sze re tet tel vár juk a ko ráb bi Far kas ré ti Öku me ni kus Kö zös ség, a volt KÖt,
a Fo kolá re, va la mint az In ter na ti o nal Ecu me ni cal Fel lows hip ma gyar ré -
gi ó já nak tag ja it és ba rá ta it is. 

JézusTestvéreiÖkumenikusDiakóniaiRend

tanáriállás.a Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus ál ta lá nos Is ko la (Pá pa) an gol sza -
kos pe da gó gust ke res a 2016/17-es tan év re. Fel vi lá go sí tás: 06-89/313-483;
06-20/824-6566.

Misszióipályázat. a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan ge li zá ci ós és
Misszi ói bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le ke ze tek és egy ház -
me gyék misszi ói mun ká já nak tá mo ga tá sá ra. Pá lyáz ni le het misszi ói prog -
ra mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra. 

Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok, me lyek hang sú lyo san evan ge -
li zá ci ós és misszi ói tar tal mat hor doz nak. az if jú sá gi és gyer mek mun kát az
if jú sá gi és gyer mek bi zott ság ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti. 

a be nyúj tott pá lyá za to kat a fent em lí tett bi zott ság de le gált tag jai bí rál -
ják el. a tá mo ga tot tak lis tá ja az EvangélikusÉletben, a misszi ói köz pont hon -
lap ján és a Fra ter ne ten is meg je le nik. az ered mény ről kü lön ér te sí tést nem
kül dünk. Pá lyá za ti ke ret: négy mil lió fo rint. a leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó
összeg: 80 ezer fo rint. a pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: áp ri lis 20. Ki fi ze -
tés, át uta lás: má jus 31-ig.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le het. Űr lap az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén igé nyel he tő: ev mis@lu the ran.hu. sza bály -
ta la nul ki töl tött és ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem fo ga dunk el. azok
a gyü le ke ze tek nem pá lyáz hat nak, ame lyek az elő ző év(ek)ben nem szá mol -
tak el a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás ról.

az alá írt és le bé lyeg zett pá lyá za tot er re a cím re le het be kül de ni: ev mis@
lu the ran.hu. Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a kö vet ke ző évek -
ben nem pá lyáz hat, és a tá mo ga tást vissza kell fi zet nie. a pá lyá zat tal de cem -
ber 15-ig kell el szá mol ni. az el szá mo lás tar tal ma: be szá mo ló a meg va ló sult
prog ram ról/ki ad vány ról és az össze sí tett szám lák má so la ta. az el szá mo lás -
hoz űr la pot nem kül dünk. az el szá mo lást az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont -
ba (1164 bu da pest, bat thyá ny Ilo na u. 38.; e-mail: ev mis@lu the ran.hu) kell el -
jut tat ni. 

Jézusnyomában cím mel szent föl di za rán dok utat szer vez ba rá ti tár sa ság
no vem ber 27. – de cem ber 1. kö zött, lel ké szi ve ze tés sel. Még né hány je lent -
ke zőt sze re tet tel vá runk. Ér dek lőd ni a 06-70/508-7624-es te le fo non le het.

VirÁGVAsÁrNAPieVANGéLikUsMŰsOrOkAdUNAteLeVÍZiÓBAN
Már ci us 20-án, vi rág va sár nap 6.25-kor Útmutató cím mel a Jé zus je ru zsá -
le mi be vo nu lá sa kor el hang zott „ki ez?” kér dés re ke res nek vá laszt a mű sor
köz re mű kö dői. szer kesz tő nagy lász ló, ren de ző Hor váth ta más. Evan gé -
li kus ma ga zint köz ve tít a Du na te le ví zió már ci us 20-án 10.30-tól. vi rág va -
sár na pi evan gé li kus is ten tisz te le tet lát hat nak 11 órai kez det tel a Du na 
te le ví zi ó ban Ka pos vár ról.

hirdetések

G YÁ S Z  J E  L E N  T É S

„Istened,azÖrökkévalóveledvan!Legyőzhetetlenharcos,megmentőésmeg-
szabadít!Hogyfogujjongani,mennyiremegörülmajdneked!Szeretetében
szótlanulgyönyörködikbenned,majdujjongvakiáltörömében.” (Zof 3,17)
Fá jó szív vel, de az üd vös sé get szer ző Krisz tus ba ve tett re mény ség gel tu -
dat juk, hogy FerenczyZoltán evan gé li kus lel kész öz ve gyét, KapellerErzsé-
betet te rem tő ura 86 esz ten dős ko rá ban ma gá hoz hív ta. Ham vasz tás utá -
ni bú csúz ta tá sa a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban lesz már ci us 12-én,
szom ba ton 11 óra kor. Sze ret tünk éle té ért és szol gá la tá ért Is ten nek adunk
há lát: a gyá szo ló csa lád. 

Az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi Gim ná -
zi um ban és Kol lé gi um ban har ma dik
al ka lom mal zaj lott már ci us 4-én, pén -
te ken az evan gé li kus is ko lák tör té ne -
lem ta ná ra i nak kon fe ren ci á ja. Szer ve -
ző je, PéterfiGábor tan tárgy gon do zó
fel hív ta a fi gyel met ar ra a most meg -
je lent kö tet re (Történelemtanításróla
XXI.századelején), amely az el múlt két
év kon fe ren ci á in el hang zott elő adá so -
kat tar tal maz za, a tör té ne lem ta ní tás él -
mény szin tű, a je len kor igé nye i re fó -
kusz á ló mód sze re it tár va a nyil vá -
nos ság elé. El mond ta, hogy PelikánIst-
ván kol lé gá já val együtt lét re hoz tak
egy web ol dalt (Historialab.webno-
de.hu), amely re az idei kon fe ren cia elő -
adá sai és több hasz nos hát tér anyag is
fel ke rül majd.

Varga Márta, egy há zunk or szá gos
iro dá ja ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá nak ve -
ze tő je mel lett KolarovszkiZoltán, a ven -
dég lá tó gim ná zi um igaz ga tó he lyet te se is
kö szön töt te a ta va lyi hoz ké pest két szer
annyi ér dek lő dőt, majd át ad ta a szót Prőh-
leGergelyor szá gos fel ügye lő nek, az Em -
be ri Erő for rá sok Mi nisz tá ri u ma nem zet -
kö zi és eu ró pai uni ós ügye kért fe le lős he -
lyet tes ál lam tit ká rá nak, aki Újtörésvo-
nalak–Magyarországérdekeiaváltozó
Európában cím mel tar tott elő adást.
Szamár-sziget szellemkatonái cí mű

köny ve alap ján MargittaiGáborúj ság író,
ki sebb ség ku ta tó az el ső vi lág há bo rút
meg járt ma gyar ha di fog lyok el fe lej tett
tör té ne tét is mer tet te. utá na Merényi
Zsuzsanna köz gaz dász be szélt ar ról,
hogy a 12. év fo lya mon be ve ze ten dő

pénz ügyi is me re tek ta ní tá sá nak mi lyen
fon to sabb sa rok pont jai lesz nek.
FeketeBálint tör té nész dok to ran dusz

ThaliaésMelpomenészocializmusa–Két
magyar film kétmagyar diktatúrából
cím mel két film – a Rá ko si-rend szer ben
ké szült KissKatalinházassága (1950) és
a Ká dár-érát áb rá zo ló Családitűzfészek
(1977) – elem zé sé vel mu tat ta be a két
kor sza kot.

Pe li kán Ist ván ta nár az IKT (an go lul
ICT), az az az in for má ci ós és kom mu ni -
ká ci ós tech no ló gi ák tör té ne lem órá kon
va ló al kal ma zá sá ról szólt. utol só elő adó -
ként GuóthEmil, a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ta ná ra tar tott re fe rá tu -
mot KormányzóijogbővítésekhelyeaHor-
thy-korszakközjogirendszerébencím mel.

g HoR VÁTH-BoL LA ZSu ZSAN NA

Tör té ne lem ta ní tás ról
a 21. szá zad ele jén

Fizessen elő lapunkra!
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Új nap – új kegyelem
Va sár nap (már ci us 13.)
Krisztus…példátadottnektek,hogyazőnyomdokaitkövessétek:mikorgyalázták,
nemviszonoztaagyalázást;amikorszenvedett,nemfenyegetőzött,hanemrábízta
eztarra,akiigazságosanítél. 1Pt 2,21.23 (Jer 11,20; Mk 10,35–45; Zsid 5,7–9; Zsolt 102)
Pél da mu ta tás. Az élet ben hány szor pró bál ko zunk ve le! Pél dát mu tat ni em ber tár -
sa ink nak, ho gyan kel le ne ten ni, mert meg győ ző dé sünk, hogy mi tud juk. Majd mi!
De jön va la ki, aki nem di csek szik tet te i vel, csak hal kan, alá za to san te szi, amit ten -
nie kell. Ér tünk! Így pél dát ad va! Kö ve ted őt?

Hét fő (már ci us 14.)
JobbazÚrnálkeresnioltalmat,mintemberbenbízni.Zsolt 118,8 (Zsid 4,16; Ef 2,11–
16; Jn 17,1–8) „Bízz ben nem!” Hány szor és hány szor élünk vissza e szó je len té sé vel!
A mai vi lág haj la mos bi zal mi ala pon ma ni pu lál ni. El hi tet ni, hogy jó lesz ne künk.
Jó lesz, ha meg vesszük, jó lesz, ha meg esszük, jó lesz, ha el hisszük. Hi te get, csap -
dá ba ejt ve ez zel ben nün ket, mert az em ber sok szor be dől a jó rek lám nak, a biz ta -
tó sza vak nak, a tö ké le te sen meg kom po nált hí vás nak: gye re, bízz ben nem! De a vé -
gén rá kell jön nünk, hogy a leg na gyobb bi zal mat an nak ér de mes ad ni, aki min den -
kor véd, sze ret, és ol ta lom mal kí nál meg ben nün ket.

Kedd (már ci us 15.)
Ahogyasas,röptetveafészekalját,fiókáifölöttrepdes,úgyvette[azÚranépét]ki-
terjesztettszárnyaira,evezőtollánhordozvaőt. 5Móz 32,11 (Fil 4,7; Jób 19,21–27; Jn
17,9–19) Vé de lem, gon dos ko dás, fél tés. Alap ve tő en meg ha tá ro zó tu laj don sá gai egy
szü lő nek. Ösz tö nö sen, gyen gé den pró bál min den ve szély hely zet ben helyt áll ni, pró -
bál min den szük ség hely zet ben gon dos kod ni és min den bi zony ta lan meg pró bál -
ta tás ban fél tő sze re te té vel kí sér ni. Ép pen úgy, aho gyan Is ten is te szi né pé vel. Ma is,
mi is vé de lem re, gon dos ko dás ra, fél tés re szo ru lunk. Szük sé günk van Is ten vé del -
mé re, mert so kan tá mad nak el le nünk. Szük sé günk van Is ten gon dos ko dá sá ra, mert
sok szor ke rü lünk szük ség hely zet be, amely ből csak ő ment het meg. Sok szor kell, hogy
félt sen, mert meg gon do lat la nul él jük éle tün ket. De ő mind ezt meg te szi, atyai sze -
re te té vel véd, gon dos ko dik, és félt ben nün ket!

Szer da (már ci us 16.)
Ezérttehát,amígidőnkvan,tegyünkjótmindenkivel.Gal 6,10 (Péld 3,29; Zsid 9,11–
15; Jn 17,20–26) Egy szer vé get ér! Nem tud juk, mi kor, de egy szer vé get ér! Az em -
ber haj la mos pa za rol ni az időt! Pe dig nem is tud ja, mennyi van még be lő le. De ma
még van! Most még van időnk! Mi re hasz nál juk? Mit tet tem az el múlt idő szak ban?
Ta lán meg bán tot tam va la kit? Ta lán rosszat szól tam? Ta lán nem sze ret tem elég gé?
Ta lán el ha mar ko dot tan dön töt tem? Ta lán hi báz tam, vagy mást hi báz tat tam? Mit
tet tem? A böj ti út ön vizs gá lat ra hív! A böj ti út küld! Menj, tégy jót, míg van időd!

Csü tör tök (már ci us 17.)
JézusKrisztusmondja:Nenyugtalankodjékatiszívetek:higgyetekIstenben,és
higgyetekénbennem! Jn 14,1 (Zsolt 22,12; Jer 15,15–21; Mk 14,26–31) Nyug ta lan -
ság. Na pon ta sok-sok do log mi att ag go dal mas ko dunk. Sok szor nem ta lá lunk
ki utat éle tünk út vesz tő i ből. Sok szor nem tud juk, mi le gyen a kö vet ke ző lé pés.
Nem tu dunk ki hez for dul ni szo rult, ki lá tás ta lan hely ze tünk ben. De most ma -
ga Jé zus lép oda hoz zánk, és azt mond ja: „Nenyugtalankodjékatiszívetek:higgye-
tekIstenben,éshiggyetekénbennem!”

Pén tek (már ci us 18.)
Mertahogyanazesőésahólehullazégből,ésnemtérodavissza,hanemmeg-
öntöziaföldet,termővéésgyümölcsözővéteszi;magotadamagvetőnekéske-
nyeretazéhezőnek,ilyenleszazénigémis,amelyszámbólkijön. Ézs 55,10–11a
(Mk 4,20; Zsid 10,1.11–18; Mk 14,32–42) Va sár nap ról va sár nap ra hall gat juk az
ige hir de té se ket. Nap ról nap ra ol vas suk a Bib li át. Na pon ta több ször is meg szó -
lít juk Is tent. Nyi tott szem mel, nyi tott fül lel, nyi tott szív vel tesszük-e mind ezt?
Vagy egy sze rű ru tin ná, meg szo kás sá si lá nyul a hét köz na pi ro ha nás ban el mor -
molt ima, a gyor san elő ka pott út mu ta tói ige? Van-e esé lye meg gyö ke rez ni ben -
nünk? Adunk-e időt, csen des sé get ma gunk nak, hogy va ló ban meg érint sen, el -
gon dol koz tas son, a hét köz na pok ban is kí sér jen ben nün ket Is ten igé je? Ha igen,
ak kor va ló ban el éri ren delt cél ját! Iga zán Krisz tus-kö ve tő vé vá lik az em ber, aki -
nek kül de té se hall gat ni, to vább ad ni és él nie is Is ten igé jét.

Szom bat (már ci us 19.)
Haazonbanvalakimintkeresztyénszenved,neszégyenkezzék,hanemdicsőítseIs-
tentezzelanévvel. 1Pt 4,16 (Ézs 54,4a; Lk 18,31–43; Mk 14,43–52) Szé gyen, szé gyen -
ke zés. Mennyi en meg vet nek ben nün ket, ke resz tyé ne ket! So kan van nak, akik nem
is is mer nek, még is azt hi szik, hogy tud ják, kik va gyunk, és jo got for mál nak ar ra,
hogy ne csak vé le ményt al kos sa nak, de vé le mé nyü ket han go san ki is nyil vá nít sák.
Rossz ér zés, ami kor az em bert kül ső leg íté lik meg, rá húz nak egy faj ta szte reo tí pi -
át, és va ló já ban nem tud ják, mi van be lül. Mennyi re igaz ság ta lan és ki szol gál ta tott
hely zet! Jé zus is hány szor át él te ezt! Meg ítél ték, és vé gül el ítél ték. Ne künk nincs mi -
ért szé gyen kez nünk, sok kal in kább di cse ked he tünk, hogy olyan urunk van, aki szen -
ved. Ér tünk szen ved, és ha kell, ve lünk szen ved, hogy éle tet ad jon szá munk ra!
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„AzEmberfianemazértjött,hogynekiszolgáljanak,hanem
hogyőszolgáljon,éséletétadjaváltságulsokakért.” (Mt 20,28)

Böjt 5. he té ben az Útmutató reg ge li s he ti igéi az iga zi Fő pap sze -
mé lyét s szol gá la tát lát tat ják, aki meg halt éret tünk. „Jé zus Krisz -
tus az en gesz te lés a mi bű ne in kért, de nem csak a mi e in kért, ha -
nem az egész vi lág bű ne i ért is.” (1Jn 2,2; LK) Kérd: Judica! Ítélj
meg! „Szolgáltassnekemigazságot,Istenem…” (Zsolt 43,1) Jé -
zus szen ve dé sé re em lé kez ve pas sió- vagy fe ke te va sár nap fel csen -
dül nek az em ber kér(d)ései (lásd Zsolt 43) és Is ten ki je len té sei
(lásd Ez 33,11) is: „Te vagy ol tal ma zó Is te nem, mi ért ta szí tot tál
el […]? Mi ért kell gyász ban jár nom, az el len ség mi ért há bor -
gat? Az én éle tem re es kü szöm, úgy mond az Úr is ten, nem aka -
rom a bű nös nek ha lá lát, de hogy in kább meg tér jen és él jen.”
(GyLK 705,2.3) S ez Ze be de us fi a i nak ké ré se: „Addmegnekünk,
hogyegyikünkajobb,másikunkabalkezedfelőlüljönmajda
tedicsőségedben.” Ez Jé zus vá la sza: a hely „azokélesz,akiknek
elkészíttetett.[…]ésakiközöttetekelsőakarlenni,azlegyenmin-
denkirabszolgája!” (Mk 10,37.40.44) – in do kol ja he ti igén ket
urunk. „JóllehetőaFiú,szenvedéseibőlmegtanultaazengedel-
mességet[…],öröküdvösségszerzőjévélettmindazokszámára,
akikengedelmeskednekneki.” (Zsid 5,8.9) „Krisz tus csak egy szer
ál doz ta fel ma gát! Ma ga a pap meg az ál do zat is. ol tá ra pe dig
a ke reszt. Drá gább ál do za tot nem ad ha tott Is ten, mint mi kor
ma gát oda ad ta, s el emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben.” (Luther)
És a ma ga tes té ben egye sí ti Is ten új né pét, amely zsi dók ból s po -
gá nyok ból lett ke resz tyé nek ből áll: „Megbékéltettemindkettőt
egytestbenIstennelakeresztáltal [Krisz tus], miutánmegölteaz
ellenségeskedéstönmagában…” (Ef 2,16) Jób hit val ló sza va it re -
for má to runk így for dít ja: „Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él,
és ez után fel tá maszt a por ból […], és tes tem ben meg lá tom az
Is tent.” (Jób 19,25–26; lásd Bibliamagyarázójegyzetekkel 588. o.)
Krisz tus, a jö ven dő ja vak Fő pap ja „atulajdonvérévelmentbe
egyszersmindenkorraaszentélybe,ésörökváltságotszerzett.[…]
önmagátáldoztafelártatlanulazIstennek[…].Ígytehátújszö-
vetségközbenjárójalett…” (Zsid 9,12.14.15) A pró fé ta pa na sza ez:
„Miérttartfájdalmamszüntelen,miértnincsgyógyulássúlyos
sebemre?[…]ErreígyszóltazÚr:Hamegtérsz,megengedem,
hogyújbólszolgálatombaállj.[…]énveledleszek:megszabadí-
talakésmegmentelek…” (Jer 15,18–20) Krisz tus fő pa pi ál do za -
ta most és örök ké ér vé nyes, „mertegyetlenáldozattalörökretö-
kéletessétetteamegszentelteket”.Lel ke ál tal így szól az Úr, már
pró fé tá já nak sza vá val (lásd Jer 31,34b): „…bűneikrőlésgonosz-
ságaikrólpedigtöbbénememlékezemmeg.Aholpedigbűnbo-
csánatvan,ottnincstöbbébűnértbemutatottáldozat.” (Zsid
10,14.17.18) Jé zus har mad szor szólt ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról,
a ta nít vá nyai „azonbansemmitsemértettekezekből”.A je ri kói
va kot így gyó gyí tot ta meg: „Láss!Ahitedmegtartott.” (Lk 18,34.42)
Mi is őt kö vet ve: „Jer, di csér jük Is tent!” (EÉ 40,1)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó
„AhogyanMózesfelemelteakígyótapusztában,úgykellazEm-
berfiánakisfelemeltetnie,hogyakihisz,annakörökéletelegyen
őbenne.” (Jn 3,14–15)

Böjt 6. he té ben, nagy hé ten az Útmutató reg ge li és ün ne pi igéi
az Úr Jé zus szen ve dés tör té ne tét tár ják elénk, ahol ő az alá za -
tos ki rály, az új szö vet ség szer ző je, a fáj dal mak em be re, az élők
és el huny tak üd vö zí tő je. „Az Em ber fia azért jött, hogy szol gál -
jon, s éle tét ad ja vált sá gul so ka kért.” (Mk 10,45; LK) Palmarum,
vi rág va sár nap „azünnepreérkezőnagysokaságmeghallotta,hogy
JézusJeruzsálembejön,pálmaágakatfogtak,kivonultakafoga-
dására,ésígykiáltottak…” (Jn 12,12–13; lásd Jel 7,9): Se gíts, ments
meg, üd vö zíts! „Ho zsán na Dá vid Fi á nak! / Örök re ál dott, ki
el jött az Úr ne vé ben, Iz rá el Ki rá lya, / Ho zsán na a ma gas ság -
ban!” (GyLK 751) Pál ősi him nuszt idéz: „…emberkéntélt;meg-
aláztamagát,ésengedelmesvolt[…]akereszthalálig.”Mi is vall -
juk: „…JézusKrisztusÚrazAtyaIstendicsőségére.” (Fil 2,7–8.11)
Be tá ni á ban egy asszony: „…amikoreztazolajatatestemreön-
tötte,atemetésemrekészítettelő.” (Mt 26,12) Jé zus meg véd te őt
a ta nít vá nyok bán tá sá tól. Jób hoz be szélt Is ten a vi har ban, és ő
fe lelt: „…mostsajátszememmelláttalak.Ezértvisszavonokmin-
dent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.” (Jób 42,5–6)
A pász ka ün ne pe előtt „aSátánpedigbementJúdásba[…].El-
ment,ésmegbeszélteafőpapokkalésatemplomőrségvezetői-
vel,hogyanadjaőtakezükre”. (Lk 22,3.4) Az Úr Jé zus nagy -
csü tör tök es te va cso ra köz ben meg mos ta ta nít vá nyai lá bát:
„…példátadtamnektek,hogyaminténtettemveletek,tiisúgy
tegyetek.[…]Arrólfogjamegtudnimindenki,hogyazéntanít-
ványaimvagytok,haszeretitekegymást.” (Jn 13,15.35) Is ten a gol -
go tai ke resz ten új szö vet sé get kö tött a vi lág gal. „Emlékezetes-
sétettecsodáit,kegyelmesésirgalmasazÚr.” (Zsolt 111,4) Pál az
úr va cso ra sze rez te té si igé it idé zi, a szent ség ben ma ga Krisz tus
van je len! Ezt cse le ked jé tek: „…valamennyiszereszitekeke-
nyeret,ésisszátokepoharat,azÚrhaláláthirdessétek…” (1Kor
11,26) Nagy pén te ken nyil ván va ló lett Is ten ter ve, és be tel je sült
a ve zér ige elő ké pe: „MertúgyszeretteIstenavilágot,hogyegy-
szülöttFiátadta,hogyakihiszőbenne,elnevesszen,hanem
örökéletelegyen.” (Jn 3,16) Jé zus ha lál ra ada tott a bű nö kért! „Pi-
látusfeliratotiskészíttetett,ésrátétetteakeresztre.Ezvoltrá-
írva:ANÁZÁRETIJÉZUS,AZSIDÓKKIRÁLYA.[…]Miután
Jézuselfogadtaazecetet,eztmondta:Elvégeztetett!Ésfejétle-
hajtva,kileheltelelkét.” (Jn 19,19.30) Luther ta nít ja: „Aki hi szi,
hogy Meg vál tónk azért en ged te ma gát ke reszt re sze gez ni, és
drá ga vé rét azért on tot ta, hogy min den bű nünk ből meg tisz -
tít son, meg iga zít son és üd vö zít sen, azé a bű nök bo csá na ta és
az örök élet!” Pál a bé kél te tés szol gá la tá ra hív: „Istenugyan-
is[…]ránkbíztaabékéltetésigéjét.” (2Kor 5,19) Pé ter nagy szom -
bat te me tői csend jé ben Jé zus ha lá lá nak s fel tá ma dá sá nak gyü -
möl csé ről ta nít, hogy ő „Istenhezvezessenminket”. (1Pt 3,18)
Szá má ra min den ki él! „Min de nem vagy, Jé zu som, / A ha lál -
ban örök élet!” (EÉ 392,3) g GA RAI AND RÁS

Egy ház ül dö ző ből kán tor. A nyolc va -
nas évek ben is mer tem egy is ko la igaz -
ga tót, aki párt tag ként so kat ár tott a he -
lyi gyü le ke ze tek nek. Ké pes volt va sár -
nap les ni a park ból, hogy ki lép be a
temp lom ba – eset leg egy di ák, akit
nagy ma má ja vitt ma gá val? Hét főn
az után hí vat ta a gyer me ket, és meg szé -
gye ní tet te. Én, mint fi a tal lel kész, be -
men tem hoz zá, és kö zöl tem ve le, hogy
ezt a ma gyar al kot mány alap ján nem
te he ti. Idő vel ki tet ték az ál lá sá ból, it -
ta san, dü lön gél ve járt az ut cán, né ha
az árok par ton lan dolt. 

Egy al ka lom mal össze fu tot tam ve -
le; ő szó lí tott meg. A be szél ge tés ből ki -
de rült, hogy az ap ja va la mi kor kán tor -
ta ní tó volt, és ő is tud or go nál ni. El hív -
tam ma gam mal, hogy pró bál ja ki ze -
nei tu dá sát. Meg le pő dött az in vi tá lá -
son. Nem fe lej tem re me gő, meg vi selt
uj ja it, ahogy rá ta lál tak a bil len tyűk re,
és szólt a Bach-ko rál. Hí vá som ra el járt
gya ko rol ni, és egy al ka lom mal fel -
kér tem: le gyen a kán to runk. Kér tem
a test vé re ket, hogy fo gad juk őt Jé zus
ne vé ben, in du la tá val. El ső „éles be ve -
té sén” so kat hi bá zott, né há nyan le iz -
zad tunk, de Is ten mun ka tár sa lett a
gyü le ke ze ti szol gá lat ban. 

A Meg vál tón kí vül ta lán sen ki
sem hit te vol na, hogy egy szer ez az
al ko hol be teg, kom mu nis ta, be- és
ki rú gott em ber föl di éle te utol só két
évét temp lom ban töl ti az Örök ké va -
ló szol gá la tá ban. Ami fon tos a tör té -
net ben, hogy nem csak a temp lom ba
és az or go ná hoz tért meg, ha nem az
ér te is meg halt és fel tá ma dott Krisz -
tus hoz.

Lu ther mit mond er ről? „Most már tud -
juk, hol van nak a bű ne ink. A tör vény a
mi lel ki is me re tünk re ne he zí ti, de Is ten le -
ve szi ró lunk, és a Bá rány vál la i ra he lye -
zi azo kat. Ha a bű nök raj tam fe küd né nek,
vesz ve vol nék. Mert erős ha ta lom a bűn.
De szól az Is ten: tu dom, hogy bű nöd el -
bír ha tat la nul ne héz; azért hát lásd: le ve -
szem ró lad, és az én Bá rá nyom ra he lye -
zem. Te pe dig hidd ezt, mert ha így te -
szel, sza bad vagy a bűn től. Kü lön ben is
a bűn nek csak két he lye van: vagy a te
nya ka don ül, vagy Krisz tu son, az Is ten
Bá rá nyán. Ha a te há ta don lo va gol, ak -
kor el vagy vesz ve, de ha Krisz tu son van,
sza bad vagy, s üd vö zülsz. Nos: vá lassz!
Tör vény és jog sze rint a bűn nek raj tad kel -
le ne ma rad ni, de Is ten ke gyel mé ből a Bá -
rány ra ve tet te. Kü lön ben ha Is ten tör -
vény kez ni akar na ve lünk, vé günk vol na.
Vi lá gos be széd ez és ha tal mas ige!”

Át sza kí tot ta az eget. Is ten Jé zus ban kö -
zel jött az el esett, sé rült, bű nös vi lág hoz.
Át sza kí tot ta az eget (Ézs 63,19b), alá szállt
az em be ri élet pok la i ba, ránk né zett,
meg szánt, meg szó lí tott, ta ní tott Is ten or -
szá gá ról, be mu tat ta az Atyát, ma gá ra
vet te bű ne in ket, be teg sé ge in ket, fáj -
dal ma in kat, egész át kos éle tün ket és bű -
ne ink jo gos bün te té sét, a ha lált. Örök,
tel jes, tö ké le tes sze re tet tel vit te ezt vég -
hez, így vont ma gá hoz min ket (Jer
31,3), sze re te te ki áradt szí vünk be a
Szent lé lek ál tal (Róm 5,5), meg győ zött
bű nös, Is ten nél kü li ál la po tunk ról, fel -
éb resz tet te ben nünk a tel jes ség utá ni olt -

ha tat lan szom jú sá got, élő víz zel meg ita -
tott, amely örök élet re buz gó víz for rá -
sá vá lett ben nünk (Jn 4,14b). 

A meg vál tás tö ké le tes és örök. Böjt ötö -
dik va sár nap já nak ne ve Ju di ca, az is ten -
tisz te le tet be ve ze tő 43. zsol tár után:
„Ítéljmeg,Istenem,ismerdmegügyemet,
éslégypártfogómahűtlennéppelszem-
ben,mentsmegazalattomosésálnok
emberektől!” Böjt ide je és a nagy hét le -
he tő ség ar ra, hogy át gon dol juk éle tün -
ket, ren dez zük vi szo nyun kat Is ten nel és
em be rek kel.

Az em be ri ség szám ta lan kí sér le tet
tett ar ra, hogy meg sza ba dul jon a szen ve -
dés től, be teg ség től, rossz lel ki is me ret től,
bűn től. A vá lasz tott nép meg tisz tu lá si,
meg úju lá si ri tu á lé ja nem em ber től szár -
ma zott, Is ten ad ta ezt az utat. Igénk
össze ha son lít ja a ko ra be li, ószö vet sé gi ál -
do za tot az zal, amit Krisz tus cse le ke dett.
Hang sú lyoz za, hogy Jé zus „na gyobb és tö -
ké le te sebb sá to ron át je lent meg”, az ő ál -
do za ta nem is mé tel he tő, nincs is er re
szük ség, mi vel „örök vált sá got szer zett”. 

Igénk üze ne te ez: min den, ami Jé zus
meg vál tó ha lá la előtt tör tént, csak elő kép,
fel ve ze tés, idő le ges; amit pe dig Krisz tus
en gesz te lő ál do za tá ban ka punk, az tö ké -
le tes, örök, meg bíz ha tó, vég le ges. 

g SZE VE RÉ NyI JÁ NoS

Imádkozzunk!DrágaUrunk,köszönjük
azéletet,aleheletetésmindent,amittő-
ledkaptunk.Köszönjük,hogyszeretetből
teremtettélminketörök,teljes,normális,
egészségeséletre.Köszönjük,hogyatö-
rés,aszakadásutáneljöttélminketmeg-
váltani,kiváltaniabűn,halálésördög
hatalmából.Köszönjükezenavasárna-
ponistökéletesáldozatodat,megváltóvé-
redet,abűnbocsánatot,ahelyreállítást,
gyógyulást.Áldjukésmagasztaljukszent
nevedet!Ámen.

A VASÁRNAP IGÉJE

Böjt5.vasárnapja(Judica)–Zsid9,11–15

Na gyobb és tö ké le te sebb


