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[Lel kész:] Urunk, Is te nünk, csak a te
sza vad te he ti tel jes sé tö re de zett éle -
tün ket, sza ka do zott vi lá gun kat. Ezért
kö nyör günk hoz zád.

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há -
zun kért és a föl dön élő összes ke resz -
té nyért. Se gíts ben nün ket, hogy kö -
zö sen, egy szív vel ta nús kod junk ró -
lad, ke res sük aka ra to dat, és pél dát
mu tas sunk a sze re tet ben min den
em ber nek. Ké rünk té ged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért és ben ne ön ma gun kért.
Add, hogy jól hasz nál junk fel min -
den le he tő sé get, ami kor ve led ta lál -
koz ha tunk, aka ra to dat meg is mer het -
jük, sze re te te det át él het jük. Se gíts
ben nün ket test vér ként sze ret ni egy -
mást és a tő led ka pott ké pes sé ge in -
ket a kö zös ség szol gá la tá ba ál lí ta ni.
Aján dé kozz meg nyi tott ság gal azok
fe lé, akik a mi gyü le ke ze tünk ben ke -
res nek té ged. Ké rünk té ged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért
és ben ne min den em be rért. Se gíts
mind nyá jun kat tisz tes sé ges nek ma -
rad ni min den na pi küz del me ink kö -
ze pet te, és adj böl cses sé get azok nak,
akik éle te ket be fo lyá so ló dön té se ket
hoz nak. Az em lé ke zés nap ján kö -
szön jük ne ked azo kat, akik sza ba -
dabb és em be ribb vi lá got akar tak ha -
zánk ban, és egyé ni ér de ke i ket, akár
sa ját éle tü ket is fel ál doz ták az igaz -
ság ta lan ság, az el nyo ma tás el len.
Te se gíts ben nün ket, em lé ke ző ket,
hogy meg be csül jük múl tun kat. Ké -
rünk té ged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Kö nyör günk min den
szük sé get szen ve dő ért. Azo kért,
akik be te gek, és azo kért, akik be te -
ge ket ápol nak. Azo kért, akik gyá szol -
nak, és azo kért, akik nek kö ze li ha -
lá luk kal kell szem be néz ni ük. Azo -
kért, akik meg él he té si gon dok kal
küz de nek, és azo kért, akik nek nyu -
ga lom ra, bé ké re és el fo ga dás ra len -
ne szük sé gük. Azo kért, akik nek
csa lá di prob lé má ik van nak, és azo -
kért, akik csak vágy nak csa lád ra, de
egye dül él nek. Min den szük sé günk -
ben te tudsz meg aján dé koz ni min -
ket gaz da gab ban, mint kér nénk
vagy gon dol nánk. Ké rünk té ged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lek tor:] Kö nyör günk min den ki -
ért, aki té ged ke res, és min den ki ért,
aki nek élet fel ada ta a te sza va id hir -
de té se: hit tan ta ná ro kért, gyü le ke ze ti
mun ká so kért, lel ké sze kért és min den
el hi va tott ke resz té nyért. Kö nyör -
günk ön ma gun kért is, hogy egész
éle tünk ben ku tas suk sza va id kin cses -
tá rát, és kap cso lat ban le hes sünk ve -
led most és az örök ké va ló ság ban. Ké -
rünk té ged…

[Gyülekezet:]Urunk,hallgassmeg
minket!

[Lel kész:] Hi tet te rem tő, vi gasz -
ta ló, erőt adó, gyó gyí tó sza va id ere -
jé re bíz zuk ma gun kat és az egész vi -
lá got. Ámen.
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Ün nep lő gyü le ke zet! Ked ves test vé rek!
Az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harc hat va na dik év for du ló ján a há -
la, a bűn bá nat és a re mény ség ér zé -
se tölt het be min ket.

há la, hogy a tör té ne lem urát új ra
meg új ra sza ba dí tó Is ten ként is mer -
het jük meg, aki gá tat szab a dik ta tú -
rák zsar nok sá gá nak és az el nyo mó ha -
tal mak nak. Ő ve zet te ki egy kor né pét
a rab szol ga ság föld jé ről, és Jé zus
Krisz tus ban azért lett em ber ré, hogy
meg sza ba dít son min ket. 

Öröm, hogy ezt a ju bi le u mot ép -
pen va sár nap tart hat juk, ami kor Jé zus
Krisz tus fel tá ma dá sá nak sza ba dí tó
győ zel mét is ün ne pel jük. 

há lá val em lé ke zünk azok ra a hő sök -
re, akik hat év ti ze de a leg drá gáb bat, az
éle tü ket is ké szek vol tak oda ál doz ni. 

há lát adunk Is ten nek, hogy ma
sza bad és füg get len or szág ban él he -
tünk. 

A há la mel lett őszin te bűn bá nat ra
is szük sé günk van ezen az év for du lón,
mert csak ez te he ti hi te les sé ün nep -
lé sün ket. meg vall juk, hogy az 56-os
for ra da lom és sza bad ság harc em lé -
két gyak ran sá roz ták be kü lön bö ző
po li ti kai erők a tör té nel mi ese mé nyek
tu da tos meg ha mi sí tá sá val és a tel jes
igaz ság el hall ga tá sá val.

Jé zus ta ní tá sa egy ér tel mű: „…az
igaz ság meg sza ba dít…” 56 még köz -
tünk élő ta nú i nak is tar to zunk az zal,
hogy a for ra da lom és a sza bad ság harc
hi te les tör té ne tét meg is mer jük, és
meg is mer tes sük az utá nunk jö vő
nem ze dé kek kel. 

Bűn bá nat tal vall juk, hogy az im már
több mint ne gyed év szá za da el nyert
sza bad ság aján dé ká val gyak ran ön -
ző mó don vissza él tünk… ugyan ak -
kor 2016 ok tó be ré ben re mény ség gel
te kin tünk a jö vő be, hi szen ez a hó nap
egy ben a re for má ció hó nap ja is. 

Bí zunk ben ne, hogy az egy ház ura,
a re mény ség Is te ne, aki szent lel ké vel
499 év vel ez előtt meg újí tot ta, és
mind a mai na pig meg őriz te egy há -
zát, ma is fel tud hasz nál ni min ket a
fe le lős sza bad ság és sze re tet aján dé -
ká nak hir de té sé re, to vább adá sá ra és
meg élé sé re ha zánk ban épp úgy, mint
az egész vi lá gon.

eb ben a kö zös kül de té sünk ben
áld jon és erő sít sen meg min ket sza -
ba dí tó Is te nünk az ő Lel ké vel, az erő,
a sze re tet és a jó zan ság lel ké vel!

Kér jük gyü le ke ze te in ket, hogy no -
vem ber 4-én, nem ze ti gyász na pun -
kon es te hat óra kor szó lal ja nak meg
az evan gé li kus temp lo mok ha rang jai,
kö zös imád ság ra és em lé ke zés re hív -
va mind annyi un kat. 

erős vár a mi Is te nünk!
fA BI ny tA más püs pök
gáncs Pé ter püs pök

sze me reI Já nos püs pök

KodályZoltánSzememahegyekreve-
tem (121. gen fi zsol tár) cí mű kó rus mű -
vé nek el hang zá sa után SteinbachJózsef,
a ME ÖT el nö ke kö szön töt te a pa ti nás
szín ház te rem ben meg je len te ket: a test -
vér egy há zak ve ze tő kép vi se lőit, az ál -
la mi és a kul tu rá lis élet ne ves sze mé lyi -
sé ge it, egy há za ink es pe re se it, lel ké sze -
it, teo ló gi ai ta ná ra it, a bu da pes ti és a vi -
dé ki gyü le ke ze tek tag ja it. A re for má tus
püs pök utalt a hó nap idei ve zér igé jé re
(„Beszéljétekeldicsőségétanemzeteknek,
csodáitmindennépnek!” – Zsolt 96,3),
rá mu tat va, hogy az Is ten di cső sé gét
meg ta pasz ta ló ke resz té nyek nek ma is
fel ada ta hir det ni min den nem zet előtt:
„Jé zus Krisz tus, Is ten fia, Meg vál tó.”

A gá lát nyi tó zsol tár fel dol go zást a
Köz pon ti re for má tus kó rus szó lal tat -
ta meg, amely – a Deb re ce ni kol lé giu -
mi kán tus ve ze tő je, BerkesiSándor ja -
vas la tá ra – ez év feb ru ár já ban ala kult
meg ErdélyiDániel és BerkesiBoglár-
ka kar na gyok irá nyí tá sá val. A je len leg
mint egy har minc főt szám lá ló – és to -
váb bi ta gok je lent ke zé sét vá ró – ének -
kar az el nö ki kö szön tő után to váb bi két
zsol tár fel dol go zást adott elő, ez út tal
GárdonyiZoltán szer ze mé nyei kö zül.

Reformációésrend cím mel tar tott
ün ne pi elő adá sá ban Tróc sá nyi Lász -
ló igaz ság ügyi mi nisz ter han goz tat ta,
hogy „rend ről nem csak jo gi és po li -
ti kai ér te lem ben szól ha tunk – a lel -

kek ben is rend nek kell len ni. Ha ott
rend van, ak kor lesz rend a tár sa da -
lom ban, gaz da ság ban, köz élet ben”.
Hoz zá tet te: a leg fon to sabb ér ték a lel -
ki is me ret rend je. Elő adá sá ban mind -
azon ál tal az ál lam és az egy ház kap -
cso la tá ban kí vá na tos ren det vi lá gí tot -
ta meg nagy ívű, összeg ző tör té ne ti át -
te kin tés sel. 

A mi nisz te ri be szé det kö ve tő en a ki -
bő ví tett Job bágy-kvar tett kon cert jét
kon fe rál ta be a gá la est há zi gaz dá ja,
Bényi Ildikó te le ví zi ós mű sor ve ze tő. 
A Du na men ti Nesz mély ből szár ma -
zó bap tis ta Jobbágy fa mí lia csa lá di
ze ne ka rát Job bágy Ist ván ala pí tot ta.
A ti zen há rom mu zsi kus ra bő vült

„kvar tett” a „Sze líd sze med, Úr Jé -
zus…” kez de tű pro tes táns ének re írt
va ri á ci ó kat adott elő nagy si ker rel.
(A köz is mert dal la mot fel dol go zó dr.
BeharkaPál or go na mű vész, a Bap tis -
ta Teo ló gi ai Aka dé mia pro fes sor eme -
ri tu sa – uno ká ja ré vén – szin tén tag -
ja lett a Job bágy csa lád nak.)

A re for má ci ói gá la est má so dik ré -
szét az Aszó di Evan gé li kus Pe tő fi Gim -
ná zi um és Kol lé gi um di ák ja i nak mű -
so ra nyi tot ta. Az 1728-ban ala pí tott és
1994-ben is mét egy há zi fenn tar tás ba
ke rült in téz mény az idei tan év től már
nem csak nyolc év fo lya mos gim ná zi -
um ként, ha nem ál ta lá nos is ko la ként is
igyek szik öreg bí te ni jó hí rét. 2005 óta
ve ze ti SzabóAndrásné az ének ka ru kat,
amely nek szol gá la ta után a 8. osz tály
evan gé li kus hit tan cso port ja ad ta elő
ErnstLangeKilenckő cí mű már tí ri um -
já té kát. (Idén egyéb ként a gá la est ado -
má nya it is az Aszó di Evan gé li kus Pe -
tő fi Gim ná zi um és Kol lé gi um ja vá ra
aján lot ták fel a szer ve zők.)

Több éve már, hogy a re for má ci ói
gá la es ten ad ják át a Pro tes táns Új ság -
írók Szö vet sé gé nek (Prúsz) ki tün te té -
sét. A Rát Má tyás ról el ne ve zett élet mű -
dí jat ez út tal Tóth-MáthéMiklós ve het -
te át a szö vet ség el nö ké től, Novotny
Zoltántól. A mint egy har minc ön ál ló
kö te tet jegy ző re for má tus író-új ság író
ere de ti hi va tá sát te kint ve szín mű vész,
de a díj át adón köl tői kva li tá sa i ról is
meg bi zo nyo sod ha tott a kö zön ség, hi -
szen – mint egy kö szö net kép pen –
Őseimaprédikátorok cí mű ver sét sza -
val ta el. 

Meg ér de melt vas taps ju tal maz ta az
idei kul tu rá lis es tet zá ró Servet csán -
gó ze ne kar rö vid kon cert jét is. Markó
Botond és if jú ba rá tai a nép ze nét
mind annyi an csán gó mes te rek től ta -
nul ták, gya kor la tot pe dig tánc há zak -
ban ze nél ve sze rez tek. A re for má ci ói
gá la est gyü le ke ze té nek idén is meg ada -
tott, hogy az Urá nia Nem ze ti Film szín -
ház ba ne szű rőd je nek „disszo náns”
han gok…

g T. PIN TéR KÁ RoLy

Pro tes táns „össz hang zat” a re for má ci ói gá lán

PásztorlevélaMagyarországiEvangélikusEgyház
gyülekezeteinekaz1956-osforradalomésszabadságharc
hatvanadikévfordulójánakünnepén

SzeverényiJános or szá gos misszi ói lel -
kész kö szön tő je után Szemerei János
misszi ó ért is fe le lős püs pök imád ság gal
és egy igé vel (Zsolt 145,15) in dí tot ta el a
na pot, majd az öt ven éves Hermons
együttes ze nei szol gá la ta kö vet ke zett. Ve -
ze tő je, GyőriJánosSámuel pest er zsé be ti
lel kész a da lok kö zött is mer tet te azok ke -
let ke zé sét is. Ő hir det te ez után az igét is
az Apostolokcselekedetei 14,8–10 ver sei
alap ján, ame lyek a szü le té sé től fog va sán -
ta ember meg gyó gyí tá sá ról szól nak.
Hang sú lyoz ta: ha meg gyó gyul tunk,
fon tos, hogy ne tit kol juk el örö mün ket,
per dül jünk tánc ra örö münk ben, és ne
rejt sük el azt, ami meg tör tént ve lünk. 

Folytatása2.oldalon f

Állj a lá bad ra!
Országosevangelizációt
tartottakaDeáktéren

Rengetegenjöttekszerteazországból,
sőthatárontúlrólisBudapestreaDe-
áktérievangélikustemplombanok-
tóber8-ántartottországosevangeli-
zációra,amelyet idén isegyházunk
misszióibizottságaszervezett.

SzemélyeshiténekmegvallásávalkezdtebeszédétMagyarországigazságügyiminisztereazUrániaNemzetiFilm-
színházbanoktóber16-ántartottreformációigálaesten.Tróc sá nyi Lász ló annakabudapestirendezvénynekvolt
ideifőelőadója,mellyel–azOk tó ber a re for má ció hó nap ja programsorozatkeretében–elsősorbanaprotestánsfe-
lekezetekkulturálisértékeketőrzőésteremtőszerepérekívánjairányítaniafigyelmetaMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsa(MEÖT).

BényiIldikóköszöntiamegjelenteket–háttérbenaKözpontireformátuskórus
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f Folytatásaz1.oldalról
„Nyo mo rú ság ból fel egye ne se dett em -
ber ként, lel ki ér te lem ben Ho mo erec -
tus ként kell szol gál nunk a vi lág ban” –
szólt Győri János Sámuel út ra va ló üze -
ne te a De ák té ri temp lom szó szé ké ről.

Az ige hir de tést DrenyovszkyKinga
és DrenyovszkyPéter ze nei szol gá la ta
kö vet te, majd BaloghTibor és KarsaiIl-
dikó adott elő egy-egy éne ket. Ezt kö -
ve tő en az egy ház köz ség, il let ve a De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um he lyi -
sé ge i ben zaj lot tak szek ció be szél ge té sek
kü lön bö ző té mák ról, la i ku sok és lel ké -
szek – köz tük mind há rom egy ház ke -
rü le tünk püs pö ke – ve ze té sé vel. Az
ebéd szü net ben a Hermons együttes

tag jai a temp lom lép cső jén tet tek ze nei
bi zony sá got a De ák té ren el sé tá lók nak.

Dél után is mét a temp lom ban gyü -
le ke zett min den ki, ahol a Kos suth-dí -
jas CzakóGábor ka to li kus író ta nú ság -
té te le kö vet ke zett. 

LóczyTibort nem ré gi ben küld ték ki
fel vi dé ki lel ké szi mun ka tár si szol gá lat -
ra. Ko ráb ban fo gal ma sem volt a ke -

resz tény élet ről, az egy há zi szol gá lat -
ról, egy bal eset té rí tet te őt Is ten út já -
ra. Bi zony ság té te lé ben őszin tén be szélt
az éle té ben át élt cso dák ról, az Úr sza -
ba dí tó ere jé ről.

A nap úr va cso rás is ten tisz te let tel zá -
rult, me lyen LuptákGyörgy es pe res hir -
det te Is ten igé jét, szin tén az Apostolok
cselekedetei 14,8 és kö vet ke ző ver sei
alap ján. „Ke resz tény sé günk ak kor az
iga zi, ha lán gol és lo bog, és ha ben nünk
van az, ami re a min den ha tó Is ten el -
hí vott – mond ta. – Vissza kell tér nünk
Is ten Igé jé hez, a tisz ta for rás hoz, aho -
gyan a re for má ció ko rá ban is tet ték.
Csak Is ten nél, csak ná la le he tünk erő -
sek, csak ott tu dunk el len áll ni a kor ki -

hí vá sa i nak” – fo gal ma zott a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pök he lyet te se. 

Az úr va cso rai rész ol tá ri szol gá la tát
Gerőfiné dr. BrebovszkyÉva ve zet te,
mel let te szá mos lel kész se géd ke zett Jé -
zus tes té nek és vé ré nek ki osz tá sá ban.
A per sely pénzt a bel- és kül misszió cél -
ja i ra for dít ják.

g HoR VÁTH-BoL LA ZSU ZSAN NA

Állj a lá bad ra!
OrszágosevangelizációttartottakaDeáktéren

Meg h í vó  f e l ügye l ő t a l á l ko zó r a
Ked ves test vé rek!
Idén is meg ren dez zük rév fü lö pön a fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó ját. Az idő -
pont – mint min dig – no vem ber el ső hét vé gé je, most no vem ber 4–6. A szer -
ve zők ne vé ben is sze re tet tel hí vunk és vá runk min den fel ügye lőt (or szá gost,
ke rü le tit, me gye it és gyü le ke ze tit), fel ügye lő he lyet test és – ha ma rad még
hely – ér dek lő dő pres bi te re ket is. (Kez dés no vem ber 4-én, pén te ken es te 18
óra kor, be fe je zés 6-án, va sár nap 13 óra kor.) 

A fel ügye lők kon fe ren ci á já nak té má ja: Kell-e vál toz tat nunk? Egy há zi és vi -
lá gi köz élet a re for má ció kez de te 500. év for du ló já nak kü szö bén. Két „kül ső” elő -
adót vá runk: Re for má ció és nyil vá nos ság – Man chin Ró bert; Re for má ció és gaz -
da ság – Sza bó B. And rás. Be szél ge té sek, fó rum, esz me cse re a le het sé ges szer -
ve ze ti vál toz ta tá sok ról egy há zunk ban. Ige hir de tés sel szol gál nak: Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök, Fa bi ny Ta más püs pök, Sze me rei Já nos püs pök. Je lent kez -
ni le het köz vet le nül az or dass La jos evan gé li kus ok ta tá si Köz pont e-mail-
cí mén: rev fu lop@lu the ran.hu.

sze re tet tel hí vo gat min den kit Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő ne vé ben
az in téz mény há zi gaz dá ja: Ha fen scher Ká roly.

hirdEtés

Kilencedik alkalommal rendezték
megidéna72 óra komp ro misszum
nél kül elnevezésű,háromnaposszo-
ciálisönkéntesakciótaháromtör-
ténelmikeresztényegyházszervezé-
sében,azEmberiErőforrásokMi-
nisztériumánakésBudapestfőváros-
nak a támogatásával. Az október
9-énzárultakciószlogenjeaz„Add
magad!”volt.

A szlo gen je gyé ben or szág szer te kö -
zel 8000 ön kén tes 330 pro jekt ben
vég zett öko ló gi ai, tár sa dal mi és köz -
hasz nú mun kát, hogy szeb bé, él he tőb -
bé te gyék kör nye ze tü ket, és pél dát mu -
tas sa nak: kö zö sen, össze fog va egy má -
sért jobb le het a vi lág. Nem csak 72
órá ra. Az ak ció fő véd nö ke ként Bocs-
korBíborka, a Ma gas he gyi Un derg -
round ze ne kar éne kes nő je is ak tív
részt ve vő je volt a 72 órá nak.

A ki lenc év alatt az ak ció csak nem
50 ezer fi a talt moz ga tott meg or szág -
szer te, akik 150 te le pü lé sen több mint
2500 köz hasz nú pro jekt ben vet tek
részt. Idén is Ma gyar or szág mind a 19
me gyé je be kap cso ló dott, és ez évben
már Er dély, il let ve a Par ti um egy-egy
vá ro sa is csat la ko zott, így össze sen 97
te le pü lé sen te vé keny ked tek fi a ta lok.

ok tó ber 7-én, pén te ken 14 órá tól a
bu da pes ti Va kok Bat thyá ny Lász ló
Ró mai Ka to li kus Gyer mek ott ho ná -
ban hi va ta los saj tó tá jé koz ta tó ke re té -
ben a meg hí vott ven dé gek rész vé te lé -
vel kö zös prog ram ké szült a sé rült
gyer me kek szá má ra. A saj tó ren dez -
vény zá rá sa ként FehérAnna, a Va kok
Batthyá ny Lász ló Ró mai Ka to li kus
Gyer mek ott ho ná nak in téz mény ve ze -
tő je szólt a je len lé vők höz. „A hit cse -
le ke de tek nél kül ha lott” – idéz te a
Bib lia sza va it.

Több ez ren ad ták ma gu kat
a 72 óra komp ro misszum
nél kül ön kén tes ak ci ó hoz

A
 s

z
e

r
z

Ő
 f

e
LV

é
t

e
Le

Aszembenállástólaközösségig–Evan-
gélikus–rómaikatolikusközösmegemlé-
kezésareformációrólkö tet ma gya rul 2016
ele jén je lent meg. A ki ad vány vissza te -
kint a re for má ció óta meg tett út ra és re -
mény tel je sen elő re a kö zös bi zony ság té -
tel re. A fe lek – kü lö nö sen a má so dik va -
ti ká ni zsi nat óta – egy re in kább fel is mer -
ték, hogy sok kal több köt össze ben nün -
ket, mint amennyi el vá laszt. A kö tet a
múlt kö zös fel dol go zá sát, a pár be széd ed -
di gi ered mé nye i nek meg is me ré sét, a
kö zös ün nep lést és a kö zös ség út já ban
ál ló aka dá lyok le bon tá sát kí ván ja se gí -
te ni. En nek je gyé ben szer ve ző dött –
GáncsPéter evan gé li kus el nök-püs pök
ja vas la tá ra – az ok tó ber 12-i ta nul má nyi
nap is, amely nek részt ve vő it dr.Szentpé-
teryPéter,az EHE Val lás- és Tár sa da lom -
tu do má nyi Tan szé ké nek ve ze tő je, a
kon fe ren cia szer ve ző je kö szön töt te.

Adokumentumigvezetőút cím mel dr.
Fabiny Tamás, az észa ki Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke, a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség (LVSZ) kö zép- és ke let-
eu ró pai al el nö ke tar tott fel ve ze tőt. Mint
is me re tes, a Va ti kán és az LVSZ kép vi -

se lői 1999. ok tó ber 31-én Augs burg ban
ír ták alá a meg iga zu lás ta ní tá sá ról szó -
ló kö zös nyi lat ko za tot. Fa bi ny Ta más be -
mu tat ta azt a fil met, ame lyet an nak
ide jén a Du na Te le ví zió meg bí zá sá ból ké -
szí tett az ese mény ről. A film után dr.
ReussAndrás, az EHE pro fes sor eme ri -
tu sa, a má so dik mér föld kő, a ta nul mány -
kö tet ma gyar ki adá sá nak evan gé li kus
lek to ra Aközösségperspektívájaésaka-
dályaievangélikusszemmel cí mű mond -
ta el gon do la ta it.

Dr.BábelBalázs ka lo csa–kecs ke mé ti
ér sek, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia Öku me ni kus Bi zott sá gá nak
el nö ke Katolicitás,katolicizmusésrefor-
máció cím mel tar tot ta meg re fe rá tu mát.
Az ér sek rá mu ta tott, hogy a re for má ció
solafide,solascriptura,solusChristus és
solagratia jel sza vai már Lu ther előtt is
fon tos tan té te lei vol tak az egy ház nak.
„Ke res nünk kell azt, ami össze köt ben -
nün ket, és vissza kell ál lí ta ni a tel jes egy -
sé get” – hang sú lyoz ta dr. Bá bel Ba lázs. 

Dr.KránitzMihály pro fesszor, a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do -
má nyi Ka rá nak dé kán ja, a ma gyar ki adá -

sú kö tet ka to li kus lek to ra – Aközösség
perspektívája és akadályai katolikus
szemmel cí mű elő adá sá ban – a kö zös és
bé kés ta nú ság té tel zá lo ga ként Ferenc
pá pát idéz te: „Együtt za rán do ko lunk.”
Krisz tus vi lá gos sá gá ban kell lát ni, hogy
a vi lág vi lá gos sá gá nak vissz fé nyei le hes -
sünk – zár ta gon do la ta it.

SteinbachJózsef, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let püs pö ke, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak el nö ke a ma gya rul meg je lent kö tet -
ben is meg fo gal ma zott „öt öku me ni kus
fel szó lí tás sal” kap cso lat ban ön kri ti ku san
azt mond ta, hogy a re for má tus egy ház -
ban az egy ség nek ezen a fo kán még nem
tar ta nak, de üd vöz li a tö rek vé se ket, és
sze mé lye sen re mé li, hogy a jö vő ben
eset leg a re for má tus egy ház is csat la koz -
hat majd eh hez a kö zös ség hez. Pün kös -
di szem mel be szélt az öt öku me ni kus fel -
szó lí tás ról a Ma gyar Pün kös di Egy ház el -
nö ke, PatakyAlbert. Örö mét fe jez te ki,
hogy az öt öku me ni kus fel szó lí tás in kább
gya kor la ti, mint teo ló gi ai jel le gű.

Dr. RéthelyiMiklós, a Sem mel weis
Egye tem rec tor eme ri tu sa, ko ráb bi mi -
nisz ter, a Ma gyar UNES Co Bi zott ság el -
nö ke ma ga is ve gyes há zas ság ban él.
A kon fe ren ci án Szembenállás helyett
közösségahívőkközött cí mű elő adá sá -
ban rá mu ta tott, hogy az egy más fe lé va -
ló kö ze le dés so rán rend kí vül fon tos
egy más ér té ke i nek a meg is me ré se. 

A ta nul má nyi nap, ame lyen az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ének ka -
ra is szol gált (ve zé nyelt dr.FeketeAnikó,
zon go rán kí sért dr.FintaGergely), ke rek -
asz tal-be szél ge tés sel zá rult, il le tő leg
Gáncs Pé ter nek, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ké nek zár -
sza vá val és ál dá sá val ért vé get.

g HoR VÁTH-BoL LA ZSU ZSAN NA

A szem ben ál lás tól a kö zös sé gig
Ökumenikustanulmányinapottartottakhittudományiegyetemünkön
ALutheránus–RómaiKatolikusEgységBizottságaáltal2013-bankiadott,A szem -
ben ál lás tól a kö zös sé gig címetviselőtanulmánykapcsánültekasztalhozrómai
katolikus,evangélikus,református,pünkösdiegyházvezetők,teológusok,diá-
kok, hogykimondják:aterhesörökségellenérelátnakmagukelőttpozitívjö-
vőképetazökumenikuspárbeszédterén.Azoktóber12-ikonferenciahelyszí-
neazEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)dísztermevolt.

Ötökumenikusfelszólítás

• A ka to li ku sok és az evan gé li ku sok min dig az egy ség ből in dul ja nak ki;
• en ged jék ér vé nye sül ni az egy más sal va ló ta lál ko zás át ala kí tó ha tá sát;
• kö te lez zék el ma gu kat új ra a lát ha tó egy ség mel lett;
• fe dez zék fel Krisz tus evan gé li u má nak ere jét; 
• kö zö sen te gye nek ta nú sá got Is ten ke gyel mé ről a vi lág ban.

Az egye sült ál la mok be li Chi ca go mel -
let ti Wil low Cre ek Gyü le ke zet ből 375
hely szín re köz ve tí tik élő ben az ese -
ményt, majd szer te a vi lá gon több
mint 120 or szág ban ren de zik meg a lo -
ká lis GLS-kon fe ren ci á kat, ame lye ken
szink ro ni zált vi deó-elő adá so kon kö -
vet he tik a részt ve vők a prog ra mot.
A kül föl di szak em be rek – cég ve ze tők,
si ker köny vek szer zői, lel ké szek – mel -
lett idén a ren dez vény ma gyar elő adó -
ja LénártViktor evan gé li kus lel kész, a
GRoW cso port ve zér igaz ga tó ja volt.
DurkóIstvánnak, a GLS szer ve ző bi -

zott sá ga el nö ké nek, a Ma gyar or szá gi
Bap tis ta Egy ház misszi ói igaz ga tó já nak
kö szön tő jé vel in dult a 2016-os GLS-
kon fe ren cia pén tek dél után. Nyi tó -
prog ram ként Bill Hybels elő adá sát
néz het ték meg a részt ve vők. A Wil low
Cre ek Gyü le ke zet ala pí tó ja, ve ze tő
lel ké sze és a GLS el in dí tó ja az öt leg -
fon to sabb ve ze tői kva li tás ról be szélt,
ezek a ki tar tás, az ön is me ret, a ta lá lé -
kony ság, az ön fel ál do zó sze re tet, il let -
ve a cél és ér te lem meg ha tá ro zá sa.

A GLS 2016 ma gyar elő adó ja, Lé nárt
Vik tor szom ba ti elő adá sá ban a ve ze -

tői hi te les ség té má ját kö rül jár va el -
mond ta: „Egy ve ze tő úgy lesz hi te les,
ha oda ad ja ma gát az őt for má ló Is ten
ke zé be.” Ki emel te: Is ten di rekt ilyen -
nek al ko tott ben nün ket, pont így akar,
hi szen ezek kel az adott sá gok kal va -
gyunk tö ké le te sek ar ra, ami re szánt
min ket. Ha eze ket az ado má nyo kat jól
ért jük, ak kor tu dunk hi telt ad ni és kap -
ni is. Be szé dé ben ar ra is rá vi lá gí tott,
hogy mind annyi unk nak van nak hi á -
nyos sá gai, de egy gyen ge ség nek ere je
van, hi szen ki egé szít he tő, és an nak
meg élé se, hogy a szük ség ben se gí -
tünk egy más nak, a leg erő sebb csa pa -
tot hoz hat ja lét re.

Az elő adá sok lel ki sé gé re, té má já ra
va ló rá han go ló dást a Gol go ta Gyü le -
ke zet di cső í té se és KörnyeiAttila gi tár -
mű vész nek, a Ze ne aka dé mia hall ga tó -
já nak elő adá sai se gí tet ték. (Akonferen-
ciahonlapjánmárelindultakedvezmé-
nyes előregisztráció a következő évi
GLSnemzetközivezetőikonferenciára,
melynekidőpontja2017.október6–7.)

g SZEN CI-Ko VÁCS EME SE

A hi te les ve ze tés mel lett
NemzetközikonferenciaBudapesten
Azüzletiszférábandolgozóvezetők,lelkészek,egyháziéscivilszervezetek
munkatársaivettekrésztahazánkbanharmadikalkalommalmegrendezett
GLSnemzetközivezetőikonferencián.AkétnaposvezetőiműhelytaMOM
KulturálisKözpontbantartottákoktóber7–8-ánaMagyarEvangéliumiSzö-
vetség–AlianszésaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(ME-
ÖT)védnökségével.

Az ülé sen BalogZoltán, az em be ri erő -
for rá sok mi nisz te re, a bi zott ság ügy ve -
ze tő el nö ke hang sú lyoz ta: „A re for má -
ció olyan erő, ami lét fon tos sá gú ér té ke -
ket adott 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.”

Az em lék bi zott ság ülé sén SzabóIst-
ván, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház püs pö ke, a zsi nat lel ké szi el nö ke, va -
la mint Gáncs Péter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke a re -

for má ció ál tal öt száz év vel ez előtt el in -
dí tott szel le mi, kul tu rá lis, tár sa dal mi fo -
lya mat ha tá sá ról, ér té ke i nek meg be -
csü lé sé ről és gaz da gí tá sá ról be szélt. Fa-
zekasLászló,a Szlo vá ki ai Re for má tus Ke -
resz tyén Egy ház püs pö ke a ha tá ron tú -
li, VassZoltán, a ma gyar re for má tus di -
asz pó ra lel ké sze a ten ge ren tú li ma gyar -
ság gaz dag prog ram já ról és meg em lé ke -
zé se i ről szá molt be.

HafenscherKárolyevan gé li kus lel kész,
mi nisz te ri biz tos rá mu ta tott, hogy az el -

múlt két év ben a bi zott ság 552 prog ra -
mot és pro jek tet tá mo ga tott, és a 2017.
évi nagy ren dez vé nye ken túl több mint
400 pro jek tet fog tá mo gat ni. A kul tu rá -
lis, mű vé sze ti, tu do má nyos és kö zös sé -
gi prog ra mok cél ja az öt szá za dik év for -
du ló mél tó meg ün nep lé se. A bi zott ság
ál tal tá mo ga tott és lét re ho zott prog ra -
mok egy aránt meg je len nek a Kár pát-
me den ce ap ró fal va i ban és nagy vá ro sai -
ban, meg szó lít va min den ge ne rá ci ót.
A ju bi le u mi prog ra mok köz pon ti meg -
nyi tó ja 2017. ja nu ár 6-án lesz a Mű vé sze -
tek Pa lo tá já ban – mond ta Ha fen scher
Ká roly, a Re for má ció Em lék bi zott ság mi -
nisz te ri biz to sa a tes tü let őszi ülé sén.

Forrás:MTI 

Ülé se zett az em lék évet elő ké szí tő bi zott ság
Or bán Vik tor kormányfőelnökletéveltartottaősziülésétazOrszágházban
október13-ánaReformációEmlékbizottság.Azülésenegyháziésállamive-
zetőkszámoltakbeazeddigmegvalósulttervekrőlésajelesévfordulóto-
vábbilehetőségeiről.
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AKeresztényértelmiségiFórumkö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII. ker., Kék go lyó u. 17.) ok tó ber 24-
én 18.30-kor A 2016. évi olim pi á ról cím mel No votny Zol tán sport ri por ter elő -
adá sa hang zik el.

AharmatKiadószeretettelmeghívjaÖntVol ker Kess ler A Bib lia négy ve -
ze té si alap el ve, il let ve mart ina & Vol ker Kess ler Ha tal mi csap dák a gyü le ke zet -
ben cí mű köny vé nek be mu ta tó já ra, va la mint az eb ből az al ka lom ból szer -
ve zett ke rek asz tal-be szél ge tés re. Idő pont: ok tó ber 27., csü tör tök, 16 óra. hely -
szín: Ad na ca fé, Bu da pest IX., tö rök Pál u. 6., a Kál vin tér mel lett. A be szél -
ge tés ben részt vesz nek: dr. Mart ina Kess ler teo ló gus és pszi cho ló gi ai ta nács -
adó, ku ta tó (unI sA, Pre to ria) • dr. Tom ka Já nos fő is ko lai ta nár, Ká ro li gás pár
re for má tus egye tem • Hei zer Ta más bap tis ta lel ki pász tor, a Bar na bás cso port
igaz ga tó ja • Re i mer At ti la, a né met or szá gi Ke resz tény Ve ze tők Aka dé mi á já -
nak ku ra tó ri u mi tag ja. A be szél ge tést dr. Her jecz ki Kor nél, a har mat Ki adó igaz -
ga tó ja ve ze ti. Bő vebb in for má ci ót a Har mat.hu web ol da lon ta lál.

Bachh-mollmiséjesopronban.ok tó ber 28-án, pén te ken 19 óra kor a sop -
ro ni evan gé li kus temp lom ban a re for má ció em lék bi zott ság Ze nei hit val lá -
sa ink so ro za ta ke re té ben J. s. Bach h-moll mi sé jét ad ja elő a Lu the rá nia ének -
kar (ve zé nyel: Kamp Sa la mon), a Bu da pes ti Vo nó sok, va la mint Sza bó ki Tün -
de (szop rán), Schöck Ata la (alt), Me gye si Zol tán (te nor) és Ko vács Ist ván (basszus).

ifjúságipályázat.A ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház re for má ci ói em lék -
bi zott sá ga pá lyá za tot hir det gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por tok és evan gé li kus is -
ko lák osz tá lyai szá má ra a ni nirc ga mes ál tal gyár tott Lu ther-kár tya já ték be -
szer zé sé re. A pá lyá zat ke re té ben össze sen har minc da rab já té kot osz tunk ki.

A já ték rö vid le írá sa: já ték idő: 30 perc. Aján lott élet kor: 10 éves kor tól,
2–10 já té kos ré szé re. A já ték cél ja, hogy „meg ír juk” Lu ther éle té nek egyes fe -
je ze te it, az az mi nél több kár tyát te gyünk le a kü lön bö ző élet sza ka szok hoz.
Kö rön ként há rom tet sző le ges ak ci ót hajt ha tunk vég re az aláb bi ak kö zül: kár -
tya hú zás, fe je zet nyi tás, fe je zet írás, ak ció kár tya ki ját szá sa, kár tya cse re, je lö -
lő vissza vé te le, fe je zet le zá rá sa. Az ak ció kár tyák kal egy mást tud juk aka dá lyoz -
ni vagy a sa ját stra té gi án kat erő sí te ni: Plá gi um mal más já té kos tár sunk ke zé -
ből húz ha tunk, Könyv ége tés sel má sok ál tal le ra kott la po kat tün tet he tünk el,
So la gra ti á val a pak li ból húz ha tunk stb. Két fé le já ték mód kö zül vá laszt ha tunk:
több tak ti kai le he tő sé get nyújt az úgy ne ve zett „me lancht hon-já ték mód” (alap -
já ték). ez eset ben mind a hét ak ció ren del ke zé sünk re áll, mely ből kö rön ként
hár mat vé gez he tünk el. A „mün tzer-já ték mód” ez zel szem ben gyors és ha -
tá ro zott dön té sek re ösz tö nöz. A szá mos fó ru mon tesz telt és több nyel ven nem -
zet kö zi for ga lom ba is ke rü lő já ték al ko tó csa pa ta Ben ce Do mon kos, Ben cé né
Hor váth No é mi és Ben ce Áron. rész le tes in for má ció: http://ni nirc ga mes.com/.

A be adott pá lyá zat for mai fel té te lei: a) az if jú sá gi cso port mű kö dé sé nek
rö vid be mu ta tá sa (max. 3000 le ütés, 2-3 fény kép); b) az is ko lai osz tály tan -
órán kí vü li kö zös sé gi, lel ki prog ram ja i nak be mu ta tá sa (max. 3000 le ütés,
2-3 fény kép); öt le tek a tár sas já ték al kal ma zá sá ra. A pá lyá za to kat elekt ro ni -
kus for má ban kér jük be kül de ni az em lék bi zott ság cí mé re: Pap Kin ga Mar -
jat ta, e-mail: kin ga.pap@lu the ran.hu. A le vél tár gya: if jú sá gi pá lyá zat; a be -
nyúj tá si ha tár idő: no vem ber 10. A pá lyá za to kat az mee re for má ci ói em lék -
bi zott sá ga bí rál ja el. Az el bí rá lás szem pont jai: az if jú sá gi cso port ak ti vi tá sa,
fenn tart ha tó sá ga, eset le ges bő vü lé si le he tő sé gei; az is ko lai osz tály kö zös -
sé gi prog ram ja i nak szín vo na la; öt le tes ség. 

reformációiprogrampályázat.A ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház re -
for má ci ói em lék bi zott sá ga pá lyá za tot hir det evan gé li kus egy ház köz sé gek
és evan gé li kus fenn tar tá sú is ko lák szá má ra re for má ci ói te ma ti ká jú ha zai és
ha tá ron tú li prog ra mok tá mo ga tá sá ra. 

Az el nyer he tő összeg 50 ezer – 200 ezer fo rint/pá lyá zó. Ön rész biz to sí tá -
sa nem szük sé ges. A prog ram meg va ló su lá sá nak dá tu ma 2017. ja nu ár 1. – de -
cem ber 31. A be adan dó pá lyá zat for mai fel té te lei: rö vid pro jekt le írás leg fel -
jebb 3000 le ütés ter je de lem ben; költ ség ve té si terv leg fel jebb egy ol dal ban.
A pá lyá za to kat elekt ro ni kus for má ban kér jük be kül de ni az em lék bi zott ság
cí mé re: Pap Kin ga Mar jat ta, kin ga.pap@lu the ran.hu. A le vél tár gya: prog ram -
pá lyá zat; a be nyúj tá si ha tár idő: no vem ber 10. A pá lyá za to kat az mee re for -
má ci ói em lék bi zott sá ga bí rál ja el. Az el bí rá lás szem pont jai: a re for má ci ói év -
for du ló hoz va ló szer ves kap cso ló dás; kö zös ség for má lás, az egy ház meg úju -
lá sá nak mun ká lá sa; új sze rű ség, ere de ti ség. Az el nyert össze get a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház tá mo ga tás ként fi ze ti ki a dí ja zott egy ház köz sé -
gek és in téz mé nyek szá má ra. A pá lyá za ti cél meg va ló su lá sát és a rá for dí tott
össze get rész le te sen do ku men tá ló be szá mo ló be ér ke zé sé nek idő pont ja a
prog ramzárást kö ve tő 90. nap tá ri nap.

ACsikvándiEvangélikusGyülekezetértAlapítvány kö szö ni tá mo ga tó i -
nak adó juk 1%-át! A be folyt össze get szá mí tó gép vá sár lá sá ra és sze re tet ven -
dég ség ren de zé sé re for dí tot tuk.

Fébésegítőszolgálat.Ked ves test vé rek! Öröm mel szá mo -
lunk be a fé bé evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let új ar cu -
la tá ról. Az egye sü let a jö vő ben – a Fé bé Se gí tő Szol gá lat ki -
egé szí tő név vel – az ön kén tes se gít ség nyúj tás meg szer ve -
zé sé vel el ső sor ban csa lá do kat és egye dül ál ló kat sze ret ne tá -
mo gat ni a min den na pi élet ben. sze ret nénk se gí te ni egye -
dül ál lók nak a be vá sár lás ban, ta ka rí tás ban, kí sé rés ben… csa -
lá dok nak gye rek fel ügye let ben, kor re pe tá lás ban, be te gek gon do zá sá ban…
rá szo ru lók nak ru hát és élel mi szert osz ta nánk… be te gek nek, idő sek nek se -
géd esz kö zö ket (ke re kes szé ket, já ró ke re tet stb.) adunk köl csön. 

el ső ak ci ónk azok nak kí ván se gí te ni, akik fek vő be teg hoz zá tar to zó ju kat
ápol ják. 2017. ja nu ár 21-én, szom ba ton a sa rep ta Bu dai evan gé li kus sze re -
tet ott hon ban 10-től 15 órá ig olyan együtt lé tet szer ve zünk, me lyen a konk -
rét ápo lá si is me re te ken túl lel ki kö zös sé get is meg él he tünk a ve lünk együtt
mun kál ko dók kal. Vár juk azok je lent ke zé sét, akik se gít sé get kér nek, vagy se -
gí te ni tud nak! Je lent kez ni le het a fe be.egye su let@gmail.com e-mail-cí men,
vagy ír jon le ve let a 1021 Budapest, hű vös völ gyi út 193. cím re! hon la pun kat
el ér he ti a www.fe be egye su let.hu ol da lon. ha kér dé se van, hív jon a 20/500-
7483-as te le fon szá mon! erős vár a mi Is te nünk!

Üd vöz let tel: Ma do csai Dá ni el ügy ve ze tő és az egye sü let el nök sé ge 

hirdEtés

A pak si evan gé li kus gyü le ke zet több
mint négy száz éves múlt ra te kint
vissza. Az el ső he lyi lu the rá nus kö zös -
ség a re for má ci ót kö ve tő év ti ze dek ben
a Dél-Du nán túl ma gyar re for má to rá -
nak, SztáraiMihálynak a gyü le ke zet -
szer ve ző mun ká ja kö vet kez té ben jött
lét re. A mo há csi csa ta vesz tés után –
mi vel a Bu da fe lé nyo mu ló tö rök ha -
dak fel vo nu lá si út ja itt ha ladt át – a te -
le pü lés tel je sen el nép te le ne dett. Ez
tet te el en ged he tet le nül szük sé ges sé a
szer ve zett be te le pí tést. 

Az 1730-as évek től a mai Né met or -
szág te rü le té ről, Hes sen tar to mány ból
ér kez tek az el ső be ván dor lók, ve lük az
evan gé li ku sok is. Kez det től fog va nagy
össze tar tás jel le mez te őket, egy más kö -
ze lé ben épí tet ték fel há za i kat, így
mind a mai na pig tisz ta evan gé li kus
ut cák jöt tek lét re. A gyü le ke zet csak
II.József tü rel mi ren de le te után, 1783-
ban le he tett ön ál ló, ad dig a ti zen egy ki -
lo mé ter re fek vő Györ köny fi li á ja ként
mű kö dött. 1783-ban, mi vel meg volt az
ön ál ló gyü le ke zet ala pí tá sá hoz szük -
sé ges száz csa lád, a kö zös ség meg kap -

ta az ima házépí té si en ge délyt, majd
meg hív ta el ső lel ké szé nek Mezibrodsz-
kiPált. Ez zel egy idő ben el kez dő dött
az ima ház, az is ko la és a lel kész la kás
épí té se is. 

Az évek so rán az épü le tek több sé -
ge saj nos több ször a tűz mar ta lé ka lett.
A ma ál ló temp lom 1884-ben épült fel,
és az óta is a pak si evan gé li ku sok lel -
ki ott ho na. A temp lom be já ra tá nak két
ol da lán két fe ke te már vány táb la örö -
kí ti meg a gyü le ke zet el ső és má so dik
vi lág há bo rú ban el esett hő se i nek ne vét.

A má so dik vi lág há bo rú ban meg -
sem mi sült a gyü le ke zet két száz éves
irat tá ra és az anya köny vek je len tős
ré sze. Ezt pró bál ta pó tol ni a har minc -
nyolc évig itt szol gá ló SólyomKároly lel -
kész, es pe res, püs pök he lyet tes egy -
ház tör té ne ti mun ká ja, amely Egyevan-
gélikusgyülekezetaDunapartján cím -
mel je lent meg 1991-ben. A re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra
ké szül ve a pak si egy ház köz ség a ju bi -
le u mi al ka lom hoz a könyv új ra ki adá -
sá val sze ret ne hoz zá já rul ni, ez zel fe jez -
ve ki tisz te le tét az ősök hi te előtt.

A je len leg Pak son szol gá ló lel kész,
NeppÉva az egy ház köz ség lel ké sze i -
nek so rá ban a ti zen ket te dik ként 2015.
au gusz tus 3-tól lát ja el a gyü le ke zet
pász to ro lá sát.

A nagy múl tú gyü le ke zet a 2011-es
nép szám lá lá si ada tok sze rint ezer -
egy száz lel ket szám lál, ez zel ma Tol na
me gye leg né pe sebb lu the rá nus kö -
zös sé ge. A gyü le ke ze ti éle tet a ha -
gyo má nyos és új al kal mak mel lett je -
len tős vá ro si és öku me ni kus ren dez -
vé nyek gaz da gít ják. 

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

Be mu tat ko zik a Pak si
Evan gé li kus Egy ház köz ség

Evangélikusistentisztelet
aMagyarrádióban

ok tó ber 30-án,
a szent há rom ság
ün ne pe utá ni 23.
(Bib lia-) va sár na -
pon 10.04-től
is ten tisz te le tet

köz ve tít a Kos suth rá dió a pak si
evan gé li kus temp lom ból. Igét hir -
det Nepp Éva lel kész.

A Bu da vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség
1844-ben ala kult, bár a temp lom elő te -
ré ben ál ló em lék táb la – raj ta Cor da tus
Kon rad és Dé vai Bí ró Má tyás ne vé vel
– ar ra hív ja fel a fi gyel met, hogy már a
re for má ció ko rá ban je len volt az evan -
gé li u mi gon dol ko dás mód Bu dán, te hát
volt, aki re for má to ri szel lem ben hir det -
te az igét, és ta ní tott. A bu dai egy ház -
köz ség azon ban a tör té nel mi hely zet (az
el len re for má ció és a tö rök hó dolt ság)
mi att csak MáriaDorottya–József ná -
dor ke gyes, evan gé li kus fe le sé ge – köz -
ben já rá sá ra ala kul ha tott meg. 

El ső lel ké sze BauhoferGyörgy volt.
Az ő ide jé ben épült fel az el ső temp -
lom a Dísz té ren. Fel szen te lé se 1847
szep tem be ré ben tör tént meg. Temp -
lom, pap lak és is ko la je lez te, hogy az
ige hir de tés és a ta ní tás fon tos a gyü -
le ke zet szá má ra. Ez az el ső temp lom
öt ven évig állt, a mil len ni u mi vá ros ren -
de zés so rán bon tot ták le, he lyén a
Hon véd Fő pa rancs nok ság épült fel. 

A Bé csi ka pu té ren ma is ál ló temp -
lo mot a Hon vé del mi Mi nisz té ri um

épít tet te fel. A temp lom, az is ko la és a
lel kész la kás KallinaMór ter vei alap ján
1895-re ké szült el. A má so dik vi lág há -
bo rú ban az is ko lát bom ba ta lá lat ér te,
meg sem mi sült, a sú lyo san meg ron gá -
ló dott temp lo mot pe dig sok kal egy sze -
rűbb bel ső ki ala kí tás sal épí tet ték új já.
Most ez az egy sze rű, fa bo rí tá sos temp -
lom az evan gé li kus vá ri ak lel ki ott ho na. 

A kö zel há rom ezer ta got szám lá ló
egy ház köz ség szá má ra a va sár na pi
négy is ten tisz te let mel lett több bib lia -
órai kö zös ség, ének kar és if jú sá gi cso -

port mű kö dik. A gyü le ke zet eb ben az
év ben ti zen ki lenc is ko lá ban lát ja el a
hit tan órá kat. 

Szol gá la tá nak két meg ha tá ro zó gon -
do la ta a csa lá di as ság és a ki su gár zás.
Min dent meg tesz a gyü le ke zet, hogy
a kör nye ze té ben élők lel ki ott ho na és
kö zös sé ge le hes sen; a temp lom el he -
lyez ke dé se pe dig még a misszi ó nak is
jó alap ja le het. 

Az egy ház köz ség az észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ki szék he lye s je len leg a
Bu dai Egy ház me gye es pe re si köz -
pont ja is. A gyü le ke zet ben négy lel kész
szol gál: BenceImre igaz ga tó lel kész, bu -
dai egy ház me gyei es pe res, Bencéné
SzabóMárta má sod lel kész, dr.Fabiny
Tamás püs pök és Péter Zoltán lel -
kész.

A re for má ci ói is ten tisz te le tet az
egy ház köz ség együtt ün nep li az egy -
ház me gye több más gyü le ke ze té vel, ez -
zel is je lez ve lel ki kö zös sé gü ket, hi szen
a mai Bu dai Egy ház me gye gyü le ke ze -
tei a Má ria Do rottya ál tal ala pí tott gyü -
le ke zet ből nőt tek ki.

Istentisztelet-közvetítésaDunaTelevízióban

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

Evangélikusistentisztelet
adunatelevízióban

ok tó ber 31-én,
a re for má ció ün -
ne pén 11 órá tól
is ten tisz te le tet
köz ve tít a Du na
te le ví zió a bu da -

vá ri evan gé li kus temp lom ból.
Igét hir det Ben ce Im re es pe res.

A ma gyar or szá gi evan gé li kus egy -
ház Lu ther Ki adó ja és a ma gyar or szá -
gi evan gé li kus egy ház re for má ci ói
em lék bi zott sá ga sze re tet tel meg hív -
ja a Lu ther Már ton éle te cí mű rajz film -
so ro zat (ren dez te Richly Zsolt) 2. és
5. epi zód já nak be mu ta tó já ra ok tó ber
27-én, csü tör tö kön 18 óra kor a Bem

mo zi ba (Bu da pest II., mar git kör út 5.).
A ren dez vényt Ken deh K. Pé ter, a Lu ther
Ki adó igaz ga tó ja  nyit ja meg. A film be -
mu ta tó hoz csat la ko zó öku me ni kus
ke rek asz tal-be szél ge tés mo de rá to ra
dr. Fa bi ny Ta más püs pök, részt ve vői
Mes ter há zy Ba lázs es pe res (ma gyar or -
szá gi evan gé li kus egy ház), Hell Gab ri -

el la hit ok ta tó (ma gyar Ka to li kus egy -
ház) és Cser nák Ist ván nyu gal ma zott
szu per in ten dens (ma gyar or szá gi me -
to dis ta egy ház). A be mu ta tó után koc -
cin tás ra és kö tet len be szél ge tés re hív -
juk Önö ket a mo zi elő te ré be. rész vé -
te li szán dé kát, kér jük, je lez ze a lu the -
rani ma ti on@lu the ran.hu cí men. min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Dr. fA BI ny tA más püs pök,
az em lék bi zott ság el nö ke

Ken Deh K. Pé ter,
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

BemutatjákaLuther-rajzfilmsorozatkétepizódját

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !
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Új nap – új kegyelem
Vasárnap(október23.)Bárcsakszétszakítanádazeget,ésleszállnál! ézs 63,19b
(Mk 13,26; Mt 18,21–35; Fil 1,3–11; Zsolt 143) Bi zo nyá ra so kan imád koz tak hat -
van év vel ez előtt, hogy bár csak meg vál toz hat na az az is ten te len rend szer, hogy
bé ké ben, biz ton ság ban él het nék éle tü ket az em be rek. Öt száz éve is sok em ber
szí vé ben ott le he tett imád ság ként, hogy a te rem tő, meg vál tó, meg szen te lő Is ten
bár csak át lép né a szo kás, a ha gyo mány ke re te it, és meg újí ta ná egy há zát. Ma azon -
ban az Úr a te szí ved be sze ret né be le ül tet ni a vá gyat, hogy sze mé lyes ta lál ko zá -
sod le hes sen ve le az is ten tisz te le ten. Az ige hall ga tá sá ban, az imád ság ban át él -
het néd, hogy az Is ten szét sza kí tot ta az eget ér ted, hogy Fi á ban, az Úr Jé zus Krisz -
tus ban ve le meg bé kél hess.

Hétfő(október24.) Békébenfekszemle,éselisalszom,mertcsakteadodmeg,
Uram,hogybiztonságbanélhessek! Zsolt 4,9 (Ef 2,14; Hós 12,1–7; 2Kor 4,1–6) Gyer -
me kek nagy öröm mel ta nul ják szü le ik től, nagy szü le ik től az es ti imád sá got, amely -
ben há lát ad nak az el múlt nap tör té né se i ért, ké rik az Urat az éj sza ka csend jé -
ért, a más na pi éb re dé sért és a kö vet ke ző nap ál dá sá ért, és hit tel rá mer nek er -
re az alap ra áll ni. Jé zus ta nít ben nün ket: „…hamegnemtértek,ésolyanoknem
lesztek,mintakisgyermekek…” (Mt 18,3), nem lesz olyan a kap cso la to tok az Úr -
ral, hogy gyer me ki bi za lom mal tud ná tok ke zé be ten ni a múl tat ren de zet len sé -
ge i vel, bű ne i vel, a je lent fé lel me i vel, bi zal mat lan sá ga i val, a jö vőt ter ve i vel, re -
mé nye i vel együtt.

Kedd(október25.)Valóbannagyakegyességnekatitka:akimegjelenttestben,
igaznakbizonyultlélekben,megjelentazangyaloknak,hirdettékapogányokkö-
zött,hittekbenneavilágon,felvitetettdicsőségben. 1Tim 3,16 (ézs 42,9; Róm 3,9b–
20; 2Kor 4,7–18) So kan szí ve sen ke re sik el mé le tek ben, iz mu sok ban a ke gyes -
ség tit kát, de Is ten Szent lel ke na gyon ko mo lyan a szí vünk re he lye zi most, hogy
vi tán fe lü li a ke gyes ség tit ka. A meg elő ző ver sek ben ar ról ta nít ben nün ket, hogy
a gyü le ke ze tért fe le lős sé get hor do zó em ber mi ként iga zít sa, mi hez szab ja az éle -
tét. Ez az Úr Jé zus Krisz tus hoz sza bott élet a vi tán fe lü li ke gyes ség. Ami nek az -
tán ve le já ró ja az „igazság,békességésörömaSzentlélekben…” (Róm 14,17)

Szerda(október26.)EztmondjaazÚr:Emlékszemrád:ifjúkorodhűségére,mát-
kaságodszeretetére,amikorkövettélapusztában,abenemvetettföldön. Jer 2,2
(Zsid 10,23b; 1Móz 33,1–11; 2Kor 5,1–10) Is te nünk elő sze re tet tel ha son lít ja a ve -
le va ló kap cso la tun kat a je gyes ség hez, mát ka ság hoz, a há zas ság hoz. A re for má -
ció fo lya ma ta is az el fe le dett if jú ko ri hű ség hez és a mát ka ság sze re te té hez for -
dí tot ta vissza az egy há zat. Azon ban nem csak kö zös sé gi szin ten ér vé nyes ez, ha -
nem a sze mé lyes kap cso lat szint jén is. Mi lyen ál la pot ban van az Úr hoz va ló hű -
sé ged, és mi lyen mély az irán ta va ló sze re te ted? Igénk egy ne héz idő szak el le -
né re jól mű kö dő kap cso lat ról be szél, ami kor nem volt biz tos a meg él he tés, ami -
kor nem volt biz ton sá got nyúj tó me leg ott hon, még is lán golt a sze re tet, és érez -
he tő volt a hű ség az em be rek szí vé ben.

Csütörtök(október27.)Nemmondhatjaaszemakéznek:„Nincsrádszüksé-
gem”,vagyafejalábaknak:„Nincsrátokszükségem!”Ellenkezőleg:atestgyen-
gébbneklátszótagjainagyonisszükségesek. 1Kor 12,21–22 (Zak 7,10; Jel 3,14–22;
2Kor 5,11–15) Az em be ri test Is ten cso dá ja! Nap ról nap ra egy re töb bet tud ha -
tunk meg a mű kö dé sé ről, még sem is me rünk min dent: a ku ta tók a vizs gá la ta -
ik so rán min dig újabb fel is me ré sek kel gaz da god nak; ki de rül, hogy amit ad dig
sza bá lyo zá si köz pont nak gon dol tunk, azt is be fo lyá sol ja egy má sik rend szer, és
va ló já ban csak vég re haj tó sze re pe van. Az egy há zat Jé zus Krisz tus tes té nek áb -
rá zol ja az ige. Az erő sebb nek lát szó ré szek sok szor tet sze leg nek a hely ze tük ben,
de mi tud hat juk, hogy a rend szer mű kö dé se a gyen gék össz hang ján mú lik. Öt -
száz év vel ez előtt X. Leó pá pa erős hely zet ben volt, min den ki úgy ítél het te meg,
hogy az Úr cse le ke de te raj ta ke resz tül kell, hogy ér kez zen. De vol tak gyen ge ré -
szek, akik kö zül egy volt Lu ther Már ton, és a vál to zás még is raj ta ke resz tül jö -
he tett, aki a nagy rend szert az Úr irán ti en ge del mes sé ge és a Bib li á hoz va ló hű -
sé ge ál tal meg for dí tot ta.

Péntek(október28.)FolyamodjatokazÚrhoz,azőhatalmához,keressétekor-
cájátszüntelen! Zsolt 105,4 (Lk 11,1; 1Jn 3,19–24; 2Kor 5,16–21) Lu ther Már ton
so kat em le ge tett mon dá sa: „Bi zony kol du sok va gyunk”, iga zo ló dik eb ben az igé -
ben is. Kol dul já tok el az ő ha tal mát, mert „Istenhatalmaőrizhitáltalazüd-
vösségre…” (1Pt 1,5). Ku tas sá tok a je len lé tét, mert nél kü le sem mit sem ér az éle -
te tek. Az ön ma ga kö rül for gó, sa ját esz mé i be csa va ro dott ke resz tyén em ber és
egy ház ép pen er ről fe led ke zik meg. Úgy gon dol ja, hogy ha ta lom ada tott a ke -
zé be, és meg tud ja fa rag ni az Is ten kép má sát.

Szombat(október29.) Gedeonígyválaszoltnekik:Énnemuralkodomrajta-
tok…AzÚruralkodjékrajtatok! Bír 8,23 (Mk 10,42–43; ézs 1,18–20[21–25]26–
27; 2Kor 6,1–10) Jé zu si gon do lat volt ez Ge de on tól: „…akinaggyáakarlennikö-
zöttetek,azlegyenszolgátok…” (Mk 10,43) Az ura lom pe dig hadd le gyen az Úr
ke zé ben, mert ő lát ja a jö vő pró bá it, ki hí vá sa it, és tud kor má nyoz ni Lel ke ál -
tal. Te csak fi gyelj őrá!
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„…náladvanabocsánat,ezértfélnektéged.” (Zsolt 130,4)

Szent há rom ság ün ne pe után a 22. hé ten az Útmutató reg -
ge li s he ti igéi fi gyel mez tet nek, hogy jár junk ke resz tyén el -
hí vá sunk hoz mél tó an – meg bo csá tás ban (lásd ézs 55,7 s Lk
17,3–4). „Aho gyan kö nyö rül az atya az ő fi a in, úgy kö nyö -
rül az Úr az őt fé lő kön.” (Zsolt 103,13; LK) Az Úr Jé zus ban
az Atya bűn bo csá tó sze re te te öl tött tes tet e vi lág ban, ezért:
„Üd vös ség és sza ba du lás kely hét ve szem, és az Úr ne vét ének -
lem.” (GyLK 750) Pé ter kér dez te: „Uram,hányszorkellmeg-
bocsátanomazellenemvétkezőtestvéremnek?Méghétszer
is?Jézusígyválaszolt:Mondomneked,nemhogyhétszer,ha-
nemméghetvenszerhétszeris.” S a go nosz szol ga pél dá za -
tá val mond ta el: „ÍgyteszmajdazénmennyeiAtyámisve-
letek,haszívetekbőlmegnembocsátotok,mindenkiazőtest-
vérének.” (Mt 18,21–22.35) Luther így ta nít: „A bűn bo csá nat -
nak nincs se ha tá ra, se mér té ke. Ha Is ten ke gyel mé ből a mi
sok bű nünk meg bo csát ja, hogy ne kel le ne ne künk is meg -
bo csá ta ni fe le ba rá tunk nak a ke ve set?” Pál há lát ad és kö nyö -
rög a gyü le ke ze tért: „…azért,hogyaszeretetegyreinkább
gazdagodjékbennetekismerettelésigazimegértéssel,hogymeg-
ítélhessétek,miahelyes[…],ésgazdagonteremjétekazigaz-
sággyümölcsét…” (Fil 1,9–11) Iz rá el né pe foly tat ta ős aty ja,
Já kób bű ne it, ezért a Se re gek Ura fi gyel mez te ti: „Térjhátmeg
Istenedhez,ragaszkodjazirgalomhozésazigazsághoz,ésre-
ménykedjszüntelenülIstenedben!” (Hós 12,7) Pál már be bi -
zo nyí tot ta: „Nincsenigazemberegysem[…],valamennyi-
enmegromlottak[…],Istenfélelmévelnemtörődnek.” S meg -
ál la pít ja: Is ten előtt „atörvénycselekedeteibőlsenkisemfog
megigazulni”. (Róm 3,10.12.18.20) ézsau így bé kült ki Já kób -
bal, aki „hétszerborultleaföldre,amígabátyjáhozért.Ézsau
eléjefutott,megölelte,nyakábaborult,megcsókolta,éssír-
tak”. (1Móz 33,3–4) A fel ma gasz talt Krisz tus nem csak a lao -
di ceai gyü le ke zet nek üze ni: „Tudokcselekedeteidről,hogy
nemvagysemhideg,semforró.[…]Akiténszeretek,meg-
feddemésmegfenyítem:igyekezztehát,éstérjmeg!Íme,az
ajtóelőttállok,észörgetek:havalakimeghalljaahangomat,
és[…].Akigyőz…” (Jel 3,15.19–21) Is ten gyer me kei szív bé li
bi za lom mal szól hat nak, mert meg tart ják pa ran cso la ta it. „Az
őparancsolatapedigaz,hogyhiggyünkazőFia,JézusKrisz-
tusnevében,ésszeressükegymást[…],éshogyőbennünk
marad,aztaLélektőltudjukmeg,akitnekünkadott.” (1Jn 3,23–
24) Is ten íté let tel tisz tít ja meg a tő le el pár tolt né pét: „Havét-
keitekskarlátpirosakis,hófehérekkéválhattok,havörösekis,
mintabíbor,fehérekkélehettek,mintagyapjú.Hakészsége-
senhallgattokrám…” (ézs 1,18–19) „Tisz títsd meg szí ved, Je -
ru zsá lem né pe, / Hogy meg tar tas sál, mo sódj hó fe hér re…”
(Eé 460,1; lásd Lk 11,4) 

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„[Ő]akirályokKirályaésuraknakUra.Övéegyedülahal-
hatatlanság[…]:övéatiszteletésazörökkévalóhatalom.”
(1Tim 6,15b–16)

Szent há rom ság ün ne pe után a 23. hé ten az Útmutató reg ge li
s ün ne pi igé i nek fó ku szá ban Krisz tus és a ben ne hí vők örök
éle te tün dö köl. Bib lia va sár nap üze ne te ez: Is ten igé je élő és ha -
tó! (Lásd Zsid 4,12–13) S e föl di éle tünk ben jár junk el hí vá sunk -
hoz mél tó an – két vi lág pol gá ra i ként! (Lásd Zsid 13,14)
„Áron vé tet te tek meg: di cső ít sé tek te hát Is tent a ti tes te tek ben
és lel ke tek ben, ame lyek Is te néi.” (1Kor 6,20; LK) A kép mu ta -
tó fa ri ze u sok kí sér tő kér dé sé re Jé zus így fe lelt az adó pénz re
utal va: „Adjátokmegtehátacsászárnak,amiacsászáré,ésIs-
tennek,amiIstené!” (Mt 22,21) Pál nem ró mai pol gár jo gá val
di csek szik: „Nekünkpedigamennybenvanpolgárjogunk,ahon-
nanazÚrJézusKrisztustisvárjuküdvözítőül…” (Fil 3,20–21)
A lu the ri re for má ció kez de té nek 499. év for du ló ja fi gyel mez -
tet: „Másalapotsenkisemvethetameglevőnkívül,akiJézus
Krisztus.” (1Kor 3,11; lásd Zsid 13,8) Pál lal és re for má to ra ink -
kal vall juk: Krisz tu sért, ke gye lem ből, hit ál tal, in gyen iga zu -
lunk meg! „IsteningyenigazítmegazőkegyelmébőlaKrisz-
tusJézusbanlettváltságáltal.[…]Hiszenazttartjuk,hogyhit
általigazulmegazember…” (Róm 3,24.28) Urunk ki je len tet -
te: „Boldogokvagytok,haénmiattamgyaláznakésüldöznekti-
teket[…].Örüljetekésujjongjatok,mert…” (Mt 5,11–12) „A Se -
re gek nek Ura ve lünk van, Já kób Is te ne erős vá runk.” (GyLK
707) Pál Thessza lo ni ká ban, a zsi na gó gá ban mond ta, hogy „ez
aJézusaKrisztus,akiténhirdeteknektek”. (Ap Csel 17,3) Ha -
lot ta ink ra em lé kez ve Jé zus ki je len té se ad re mény sé get: „Isten
pedignemaholtakIstene,hanemazélőké.Mertazőszámá-
ramindenkiél.” (Lk 20,38) Já nos lát ta a tíz szar vú és hét fe jű fe -
ne va dat, aki nagy ha tal mát a sár kány tól kap ta: „…ésmegnyi-
tottaszájátkáromlásraIstenellen[…].Megadatottneki,hogy
hadatindítsonaszentekellen…” (Jel 13,6–7) De akik nek a ne -
ve be van ír va a Bá rány élet köny vé be, azok nem imád ták a vad -
ál la tot! Lutherbá to rít: „Áll ja tok meg hát szi lár dan, ke mé nyen,
élet re-ha lál ra a hit val ló hit ben mind ad dig, míg üd vö zí tő Krisz -
tu sunk ere je, győ zel me az ör dö göt egé szen ki nem ve ti!” Je -
ru zsá le mi be vo nu lá sa kor Jé zus meg tisz tí tot ta a temp lo mot,
mert „azénházamatimádságházánaknevezik”. (Mt 21,13) Az
új szö vet sé gi gyü le ke zet Is ten je len lé té nek a hely szí ne: „…mert
Istentemplomaszent,ésezatemplomtivagytok[…].Tiviszont
Krisztuséivagytok…” (1Kor 3,17.23) Pé ter em lé kez tet: el fog jön -
ni az Úr nap ja! „Deazőígéreteszerintújegetésújföldetvá-
runk[…].Titehát[…]növekedjetekakegyelemben[…].Övé
adicsőség…” (2Pt 3,13.17–18) „Té ged ké rünk, mi Krisz tu sunk,
/ Mi vel mi csak ben ned bí zunk. / Se gíts szent ne ved ál tal…”
(Eé 260,4) g GA RAI AND RÁS 9
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Sok szor elő for dul még a rend sze re sen
temp lom ba já rók kal is, hogy nem ar ra
fi gyel nek, ami az ige hir de tés ben el -
hang zik, ha nem ar ra, ami ép pen a szí -
vük ben van. Pé ter rel is ez tör tént. Va jon
mi ért me rült fel ben ne a kér dés, hogy
hány szor kell meg bo csá ta ni? Azért,
mert a meg bo csá tás egy ál ta lán nem ter -
mé sze tes ve le já ró ja az éle tünk nek.

Pé ter kér dé se le lep lez mind nyá jun -
kat. Mi csak egy bi zo nyos mér té kig tu -
dunk és aka runk a má sik nak meg bo -
csá ta ni. Pé ter egy faj ta re cep tet kér Jé -
zus tól, de Jé zus ilyet so ha sen ki nek nem
ad, mert ő en nél min dig töb bet akar.
Vagy is Jé zus min dig a leg töb bet akar -
ja ki hoz ni be lő lünk, mert a hí vő em ber -
nek nem re cept van az éle té re, ha nem
élő Ura és élő kö zös sé ge Jé zus sal. Még is
na gyon jó, hogy Pé ter kér dést tesz fel Jé -
zus nak, mert olyan vá laszt kap rá,
amely mind annyi unk szá má ra ta nul ság.
Eb ből is lát szik, hogy nincs olyan kér -
dés, ame lyet ne te het nénk föl ne ki, és
nincs olyan kér dés, ame lyet ő sze re tet -
tel, tü re lem mel meg ne vá la szol na. 

Hányszor?Még hét szer is meg kell bo -
csá ta ni? Nem hét szer, ha nem het ven -
szer hét szer, vagy is min dig. Há rom szor
vagy hét szer? Het ven szer hét szer?
Nem ez a kér dés. Ha nem az, hogy mi
van a szí vünk ben. Az iga zi kér dés
nem az, hogy va la ki ho gyan ren de zi el
a bo csá nat kér dé sét va la ki vel, ha nem
az a kér dés, ho gyan ren dez zük el az
éle tün ket na pon ta Is ten nel. Mert hogy
mi ként tu dunk és aka runk meg bo csá -
ta ni, az at tól függ, hogy mi lyen a kap -

cso la tunk a min den ha tó Is ten nel.
Ren de zett vagy ren de zet len? Ezen
mú lik min den. Ez ha tá roz za meg a né -
ző pon tun kat, az em be rek kel va ló be -
szé dün ket. Az in du la ta in kat, a szán dé -
ka in kat, a cse le ke de te in ket. 

Azt mond ja Jé zus eb ben a pél dá zat -
ban, hogy ne künk nap mint nap, új ra
és új ra Is ten nel van ren dez ni va lónk el -
ső sor ban, és ak kor tud juk jól el ren dez -
ni a kér dé se ket az em be rek kel is. 

Leszszámonkérés.Jé zus ez zel a pél -
dá zat tal azt is mond ja, hogy ki ke rül -
he tet len a szá mon ké rés. Nem le het el -
ke rül ni. Egy szer meg kell áll nunk Is -
ten íté lő szé ke előtt, és szá mot kell ad -
nunk. Mi nem tud juk en nek az ide jét,
Is ten tud ja, hogy mennyi idő van hát -
ra. Ez az adós szol ga sem ma ga dön -
töt te el, hogy mi kor megy a ki rály elé.
oda vit ték. Nem ő dön töt te el. Egy szer
el jött az idő, és ne ki oda kel lett men -
nie az ura elé, és szá mot kel lett ad nia. 

Fizetésképtelen adósok vagyunk.
A má sik egy ér tel mű ta ní tá sa a pél dá -
zat nak az, hogy ki vé tel nél kül min den
em ber nek adós sá ga van Is ten előtt. Mi
mind nyá jan Ádám és éva le szár ma zot -
tai va gyunk. Az Is ten nél kü li élet be
szült be le min ket az édes anyánk. Sen -
ki nem szü le tik be le az Is ten or szá gá -
ba, min den ki úgy szü le tik meg, hogy
azon kí vül van, és a ne ve mel lett oda
van ír va, hogy fi ze tés kép te len adós.
A pél dá zat be li szol gá nak is olyan nagy
az adós sá ga, hogy nincs olyan hosszú
em be ri élet, amely alatt tör lesz te ni tud -
ná. Még sem a bűn nagy sá ga ren dí tet te
meg, ha nem a szá mon ké rés től félt.
Azon spe ku lált, ho gyan úsz hat ná meg

ezt az egé szet, ho gyan le het ne raj ta túl.
Csak tü rel met kért, és nem ke gyel met. 

So kan va gyunk így ez zel. Időt nyer -
ni Is ten előtt. Nem el hagy ni a bű ne i -
met, meg val la ni, el fo gad ni a bo csá na -
tot, ha nem csak úgy las san ki öre ged -
ni, las san le szok ni ró luk. A bűn re pe -
dig egyet len meg ol dás van csak: ha
meg vall juk, és el fo gad juk a bűn bo csá -
na tot. Ne künk Sza ba dí tó ra van szük -
sé günk, nem tü re lem re. Na gyon
rosszat tett vol na a ki rály, ha tü rel mes,
és vár a tör lesz tés re, mert az adós
vég képp el me rült vol na az adós ság ban. 

Megszán, elbocsát, és elengedi az
adósságot.A pél dá zat be li ki rály és a
min den ha tó Is ten is va la mi mást tesz az
adó sok kal. Úgy ol vas suk, hogy el en ge -
di a szol ga adós sá gát. Er re sen ki nem
gon dolt. Az egész pél dá zat nak ez áll a
kö zép pont já ban. A ki rály el en ge di az
adós adós sá gát, és töb bé már nem az a
fon tos, hogy mit tett az adós, ha nem az,
hogy mit tett a ki rály. Mi min dig ar ra va -
gyunk büsz kék, hogy mi – em be rek –
mit tet tünk, pe dig az em ber éle té ben
min dig az a meg ha tá ro zó, hogy mit tesz
ér te Is ten. Meg szán ja, el bo csát ja, és e ket -
tő ből fa kad, hogy el en ge di az adós sá gát.
Is ten Jé zus ra néz: meg szán min ket, ke -
gyel mé vel meg aján dé koz, és a bű nök
bo csá na tát ad ja. 

Va la ki egy szer azt mond ta ne kem: az
Is ten sze re te te és ke gyel me a menny or -
szág ku tyá ja. Jön utá nunk, még min dig
jön. Sze ret ne be te rel ni az Is ten or szá -
gá ba. Is ten így bá nik, ha akar juk, kér -
jük és el fo gad juk, mind nyá junk kal.
Sze re te té vel és ke gyel mé vel sze ret ne be -
te rel ni min ket az ő or szá gá ba. Ámen.
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Bo csá nat, ke gye lem
A VASÁRNAP IGÉJE


