81.évfolyam,44.szám
2016.november6.
Szentháromságünnepe
utánutolsóelőttitmegelőző
(ítélet-)vasárnap
Ára:100Ft

KRÓNIK A
AzEvangélikusÉletkéthetentemegjelenőhírlevele

Elismerteareformációkedvezőhatásaitapápa
„Hálávalismerjükel,hogyareformációsegítettméginkábbközpontijellegetadniaSzentírásnak”–mondtaFerenc pápaoktóber31-énLundban,areformációkezdetének499.évfordulóján
tartottökumenikusistentiszteleten.Az
1947-benalakultLutheránusVilágszövetség(LVSZ)svédországi„szülővárosának”evangélikusszékesegyházában
tartottközösmegemlékezésnekkétségkívültörténelmijelentőségetadottarómaikatolikusegyházfőlátogatása,aki
–elismerveaLutherMártonáltalelindított reformáció kedvező hatásait –
szembenálláshelyettaláthatóegységrevalótörekvésmellettfoglaltállást.Ezt
juttattakifejezésreazLVSZelnökével
aláírtközösnyilatkozatis.Néhányórávalkésőbb–immáraMalmőiArénában–akatolikusNemzetköziKaritásznakésazLVSZVilágszolgálatánakvezetői írtak alá szándéknyilatkozatot
szeretetszolgálatuk összehangolásáról…(Alapzártánkkalegyidőbenzajlotteseményrőlgazdagösszeállítástalálhatóegyházunkközpontihonlapján,az
Evangélikus.huoldalon.)
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FerencpápaaLutheránusVilágszövetségelnöke,MunibA.Younan(balra)ésfőtitkára,MartinJungeközöttalundiszékesegyházbantartottoktóber31-iökumenikusistentiszteleten

MegemlékezésaReformációiemlékparkban

FischlVilmosmellettHuszárPál

A HÓNAP IGÉJE
„Ezértegészenbizonyosnaktartjuka
prófétaibeszédet,amelyrejólteszitek,ha
ﬁgyeltek, mint sötét helyen világító
lámpásra,amígfelvirradanap,ésfelkelaHajnalcsillagszívetekben.” (2Pt1,19)
Mindmáigtartaszavakelértéktelenedése.Ígérvalakiegykissegítséget,és
„természetes”,hogynemtartjameg.
A szerelő azt mondja, hogy reggel
nyolckorérkezik,ésdélutánötkorsincs
ott.Apolitikusbékéről,megértésrőlnyilatkozik,ésközbenháborútindít.
Ésmi,keresztyénekmitígértünkaz
Úrnakésegymásnak?HogyazUrat
követemteljesszívemből,őráhallgatok,velekezdemanapot,mindennél
előbbre való lesz az Isten Igéje számomra.Abajbanlévőnek,betegnek
ígérem,hogyimádkozomérte,éscsak
hetek múlva jut eszembe az illető,
amikormegköszöniazimádságokat.
Abajbankijelentem,hogymostantól
számíthatsz rám, de a valós nehéz
helyzetidejénéppennemérekrá.
ABibliaszerint–éstapasztalataink
szerintis–Istenszavasúlyos,hangsú-

lyos,ésértékevan.Amitmond,azúgy
történik. Idejében jön a segítsége,
vagymáskorafeddőszótartalmaisvalósággáválik.
Péterapostolegészenbizonyosnak
tartjaaprófétaibeszédet.Mertőbízik
azÚrban,ésrádöbben,hogymireakakasmegszólal,háromszormegtagadtaőt.Megtapasztalja,hogyamikora
Lélekáltalszól,valóbanemberekjutnakhitre.Van,hogyegyszerreháromezeremberismegtér.Ezértazőajkán
isbiztosaprófétaiszó.Azabeszéd,
amikoralázatosanazÚrraﬁgyel,megüresíti magát, engedelmesen megnyitjaaszívét–ésazÚrmellélép,üzenetetad.Mertaprófétaiszóazazüzenet,amelyIstentőlszármazik.Haaző
nevébenítélmegvalamit,aztbűnbánattalelkellhagyni,mertkülönbenjön
azítélet.Haazőnevébenbiztatjaa
csüggedezőhívőt,akkora„reménytelenség ellenére is reménykedve hihetjük”,hogymegsegít.Ésezmegerősítiszívünket,gondolatainkatéslépteinket,merünkindulnianemjártösvényen,ajáratlanútonis.Mertbiztos,
hogyvelünkleszaz,akibiztatástadott
maiprófétája,azigehirdetőésJézus
küldöttekéntjövőemberáltal.

Oratio
œcumenica
MindenhatóIstenünk,mennyeiAtyánk!
Színed elé állva szereteted fényében
látjuk,hogyméltókvagyunkítéletedre,
de egyszülött Fiad keresztjére nézve
aztismegláttatodvelünk,hogytemégsemakarodabűnöshalálát,mertszeretetednagyobbítéletednél.
Hálátadunkazért,hogymaishallgathattukigédet,ésszüntelenülhívsz
minketgyermekeidköz össégébe,ahol
atejelenlétedbensohanemvagyunk
egyedül:nőkhöz,férﬁakhozésgyermekekhez,egészségesekhezésbetegekhez,
épekhezéstesti-szellemisérültekhez
tartozunk,ésmindazokhoz,akikmár
náladvannak.
Könyörgünk egyházadért. Emlékeztessbennünketszüntelenül,hogy
mielőttmegkelljelennünkítélőszéked
előtt, megjelent üdvözítő kegyelmed
mindenembernek.Adjhűségespásztorokat,akikbátranéstisztánhirdetik
törvényedetésevangéliumodat,hogy
megelevenedjenekgyülekezeteink.
Könyörgünkmegbocsátásért:kimondottszavakésvéghezvittcselekedetek
miatt,amelyeketmeggondolatlanulvagy
szeretetnélkülmondtunkvagytettünk;
éskinemmondottszavakésvégheznem
vittcselekedetekmiatt,mulasztásainkért,
amelyekránknehezednek.
Könyörgünkabetegekért:hamég
nemjöttelazidejeannak,hogyszíned
előtt megjelenjenek, gyógyítsd meg
őket;hatávozniukkell,erősítsdhitüket,hogykételkedésnélkülbízzanak
bűnbocsátó szeretetedben, és atyai
kezedbetegyékéletüket!
Könyörgünk mindazokért, akiket
hitükmiattüldöznek,ésmindenszenvedőért,elnyomottértéskiszolgáltatottértaföldön.Ítéldmegabűnt,de
irgalmazzamegtérőbűnösnek!
Hallgassmegminket,Édesatyánk,és
teljesítsdígéretedet:ítéldmegagonoszt,
és hozd el hamar országodat, ahol
nincstöbbébűn,halálésszenvedés,és
gyermekeid örökké láthatják arcod
dicsőségét.Ámen.

AMagyarországiEgyházakÖkumenikus Tanácsának (MEÖT) rendezvényénFischlVilmos evangélikuslelkész,
atanácsfőtitkárakiemelte:1517.október31-én,amikorLutherMártonkiszegeztevitatételeitawittenbergivártemplom kapujára, elindult valami,
ami megmozgatta az egész világot.
Hozzátette:fontos,hogy„necsakemlékezzünkarra,amitörtént,haneméljükismeg,éshagyjuk,hogyareformációújraésújraátformálja,megújítsaéletünket”.
HuszárPál, aMagyarországiReformátusEgyházZsinatánakvilágielnökebeszédébenkiemelte:areformációnakköszönhetőanemzetinyelvűigehirdetés,anemzetinyelvűBibliaésa
nemzetinyelvűiskola.

Amagyarnyelvszempontjábólmeghatározó volt Károli Gáspár bibliafordítása–tettehozzá.AmagyarnyelvűBibliátazonbancsakakkorvoltértelmekinyomtatni,haolyanemberek
kezébelehetettadni,akikeltudtákolvasni.Efelismerésalapjánalapították
aprotestánsiskolákat,kollégiumokat,
aholnemcsakaleendőlelkészeketnevelték,hanemaleendőpolgárokatis–
ismertetteavilágielnök.
A megemlékezés végén a MEÖT
protestáns tagegyházainak képviselői
áldástmondtak,majdarésztvevőkfáklyávalakezükbenátvonultakaWesselényiutcaibaptistaimaházba,aholazistentiszteleten Aradi György, a fasori
evangélikusegyházközséglelkészehirdetteazigét.
g MTI

ABibliaszerintJézusavilágosság,a
világítólámpásésaHajnalcsillag.Haőt
befogadtadaszívedbe,haigéjét(szavát)
gyakranolvasodéshallgatod,akkoregyre helyesebben tudsz dönteni életed
nagy és kis kérdéseiben. Világosság
gyullad a homályos világban, a sötét
üzelmekésazelsötétültemberekközött
is.Ésezavilágosságerőtad,hogykiállj
velemásokeléis.Hogyteisvilágítólámpáslégy,mertJézusvanaszívedben.
HafelkeltaHajnalcsillag,hamegszületettnekedisaMegváltó,akkorteisegy
csillagleszelalelkilegsötétvilágban.Ez
aprófétaihivatásunk.„Szép,fényesHajnalcsillagom,/Ragyogjrám,édesJézusom,/Énlelkemvigassága!/Olysok
szívtégedvárvavár./Azénszívemis
nyitva már, / És jöttödet kívánja. /
Kedves,ékes,/Égikincsem,dicsőségem,gazdagságom!/Üdvösségemtőledvárom.”(EÉ361,1)„SzépHajnalcsillag,/Setétégreírlak,/ÉnmegváltóJézusom!/Mertéjten-éjjel/Tündöklő
fénnyel/Csaktevilágolsz,jóltudom.
/[…]Szentegyházadban/Tisztasugár
lobban,/Lelkedbőlhulltégiláng:/Nagy
világéjben/Reménységképpen,/Míg
öröknapnemtűzreánk.”(EÉ397,1.4)
g SZÉLL BULCSÚ

ÁtadtákaKároliGáspár-díjakat
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Ökumenikusünnepségenemlékeztekmegareformációkezdetérőloktóber
31-énesteBudapesten,aReformációiemlékparkban.MagyarországonehagyományoseseménnyelzárulazOktóberareformációhónapja elnevezésű
rendezvénysorozat.

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

A reformáció emléknapja alkalmábólKároliGáspár-díjjaltüntettékki
GáborjániSzabóBotondot, aDebreceniReformátusKollégiumNagykönyvtárának gyűjteményi igazgatóját és
ŐszSándorElődöt, azErdélyiReformátusEgyházkerületiLevéltárlevéltárosát(képünkönközépen).
AdíjakatBalogZoltán, azemberi
erőforrásokminisztereésFülöpAttila
egyházi,nemzetiségiésciviltársadal-

mikapcsolatokértfelelőshelyettesállamtitkáradtaátoktóber28-ánBudapesten.BalogZoltánünnepibeszédébenkiemelte:huszonhétévvelarendszerváltozásutánmégmindigrengeteg értéket kell megmenteni, közkinccsétenni,kihozniazokbóla„kincstárakból”,amelyekegyszerrevédték,de
eliszártákaszélesebbközönségelőlaz
egyházikultúrakincseit.
g MTI
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Lélekáltalmegelevenítettnépvagyunk

ten megszólítsa őket. A püspök ﬁgyelmeztetett:Istennépénekprófétai
küldetése,hogyintsen,deezazintés
sosemlehetbántó,végképpnemlehet
azacélja,hogyöljön.
„ALélekáltalmegelevenített,szolgálatraelhívottésarraalkalmassáformált
nép vagyunk, hogy Jézust hirdessük,
akiút,igazság,élet,IstenFia,Megváltó”
–jelentettekiazigehirdető.
SteinbachJózsefhangsúlyozta:nem
elég a zsenialitás, elengedhetetlenül
fontosszolgálatunkbanamegbízhatóság,ahitelesség.ALélekmegbízhatóvá
tesz:alkalmassáarra,hogyazújszövetségszolgáilegyünk.Mintmondta,az
embernekelsősorbannemjótékonyságra, társadalmi igazságosságra, hanem
megváltásra,JézusKrisztusravanszüksége.Erreaszolgálatra,szövetségének
szolgálatáraőmagateszinépétalkalmassá:ígéreteiolyanvalóságosak,mintazúr-

Országosreformációiistentisztelet
EgyüttemlékeztekareformációraaMagyarországiEgyházakÖkumenikus
Tanácsának(MEÖT)tagegyházaioktóber30-ánabudapestiAgapéPünkösdiGyülekezetbentartotthálaadóistentiszteleten.Areformációtüzébenmegtisztítottegyházértésszentségekérthálátadóalkalmonazértkönyörögtek,
hogyIstenSzentlelkeoszlassonelmaismindentévedést,ésóvjamegaszentségtelenésüresélettőlnépét,hogyazhűségesszolgánakbizonyulhasson.
„Istennépeélőhitű,aSzentlélekáltal
megelevenítettnép,akiknyomorúságuk
ellenéreismegbízhatók,hitelesekszolgálatukban,azevangéliumhirdetésében
– mondta igehirdetésében Steinbach
József református püspök 2Kor 3,4–8
alapján.–IstennépeJézusKrisztusáltalbízikIstenben.Jóolyankorbanhallaniezt,amelybenazéletmindenszintjéneluralkodottabizalmiválság,ahol

előszörmindigakritikaszólalmeg,ahol
a gyanakvás az általános magatartás.
Egyvalakibiztosanvan,akibenbízhatunk.ÁprilyLajosszavaival:»egyetlen
tornyossziklaszál«azélőIsten,akibekapaszkodhatunk, akire építhetünk, aki
iránytmutat.Haővelünk,kicsodaellenünk?”–tettefelakérdéstaMEÖTelnöke,éshozzátette:azigéreﬁgyelésben
aSzentlélekeleveníti,nyitjamegaholt

betűt,ígyleszazIstenszavává,amelyvezet,vigasztal,bátorít.
Abetűönmagábanölniképesfegyver:csakakkoréltet,haIstenmegnyitjaazt,ésmegelevenítiáltalanépét.
„Mi,azigemaifelekezeteivalljukaz
igehirdetés,abizonyságtételcsodáját,
hogyazazélőIstenszívtőlszívigjutó
szavalehet,amelymegelevenítiazt,aki
hallgatja.Ahívőembermegelevenedik
amegtérésben,amegszentelődésfolyamatábanpedigmagaKrisztusnövekszikbenne”–mondtaSteinbachJózsef,
éshozzátette:élőegyházravanszükségünk, nem minél nagyobb intézményrendszerre,mertazigeélőésható,ésazemberekmaisvárják,hogyIs-

vacsoraijegyek,akenyérésabor,amelyeket az ökumenikus alkalmon ki is
szolgáltattak,hogypecsétjeilegyeneka
Lélekhívásának.
Azigehirdetésésazúrvacsorautána
liturgiábanszolgálóegyházivezetők–
SzemereiJános evangélikuspüspök,PatakyAlbert pünkösdiegyházelnök,Papp
János baptista egyházelnök, Khaled
A.László metodistaszuperintendens,
FischlVilmos evangélikuslelkész,MEÖT-főtitkár–aLélekmegelevenítővezetéséértkönyörögtek,hogyJézusKrisztusnépemegbízhatóanképviselhesseaz
evangéliumot,valaminthálátadtakaz
egyházért,amelytanúskodhatMegváltójáról.Areformációünnepiévérekészülve azt kérték, hogy az Úr újítsa
megnépétitt,Magyarországon,hogytapasztalható legyen szolgálatukban a
Lélekmegelevenítőereje.
g BAGDÁN ZSUZSANNA

Areformációöröksége Lutherrelegyüttkeressükazigazságot!
BemutattákaLuther-rajzﬁlm2.és5.részét
atirpákokközött
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Szombat délelőtt előadások adtak
átfogóképetahitükérttűrő,szenvedő
tirpák lakosok mindennapi életéről,
akikközöttareformációörökségeelevenenélt.LutherMártonnyíregyházi
emlékezetérőlszólvaIlyésGábor tanár,
helytörténész az evangélikus egyház
nyíregyháziemlékeirőlésemlékjeleiről
adottáttekintést.ANagytemplom1996
ótaavároselsőszámúműemléke.Megemlítette,hogyareformációkezdetének
négyszázadikévfordulójaidejénaváros
lakóinaknegyvenszázaléka,mintegy16
ezerembervoltevangélikus.
Abokortanyáktelepülésszerkezetét,
az örökség tovább élését tekintette át
Bácskainédr.PristyákErika főiskolaiadjunktustérképekkelgazdagonillusztrált
előadásában.Asugarasszerkezetű,azott
lakó családokról elnevezett bokortanyáktótajkúnépességétBékésmegyébőltelepítettékazelnéptelenedettNyíregyházára. Ma ötvenkilenc bokortanyavanatérségben,ebbőlközigazgatásilagharminchattartozikNyíregyházához.MégahetvenesévekbenisszerepeltaTirpákföldelnevezésatérképeken.

ALutherMártonélete címűrajzﬁlmsorozatmásodikésötödikepizódjának
bemutatójátoktóber27-énestetartottákabudapestiBemmoziban.ALutherKiadóésaMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizottságaszerveztealkalmonkerekasztal-beszélgetésreissorkerültaﬁlmkapcsán.
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Nyitóáhítatábandr.KovácsLászlóAttila, aNyíregyháziEvangélikusEgyházközség igazgató lelkésze Zsolt 66,2–4
alapjánemlékeztetett:LutheramegfeszítettKrisztusramutatott!Areformációörökségearrakötelezminket,hogy
Isten igéjére ﬁgyeljünk. A gondolatot
folytatvadr.HafenscherKároly, egyházunkzsinatánaklelkészielnöke,akormányzati Reformáció Emlékbizottság
miniszteribiztosaarrólszólt,hogyajubileumi év nagy lehetőség: lehet számunkraegyháztörténetiév,hittanévés
Jézus-év.TanuljukmaisLuthert,ismerjükmegírásait,éstérjünkvisszaaforráshoz!Vegyükkomolyanreformátori
örökségünket!–hívtafelaﬁgyelmet.

Abokortanyákéletképességénekfenntartásáhozacivilszervezetekésazegyházakisjelentősenhozzájárulnak.
A céheknek és az iparosoknak a
nyíregyházi tirpákok életében betöltöttszerepétvizsgáltadr.SzabóSarolta
etnográfus,aSóstóiMúzeumfaluigazgatója.
AgyülekezetfenntartásábanműködőésTúróczyZoltánpüspöknevétviselő általános iskola éttermében elfogyasztottközösebédutánadélelőttelhangzottakelevenedtekmegazonakiállításon,amelyetatemplomkarzatán,
azorgonamögöttifelújítotttérbenrendeztekbeamegyeiJósaAndrásMúzeummunkatársai.Areformációörökségeatirpákokközött„kézzelfogható”közelségbekerült:akiállításivitrinekben
agyülekezetitagokáltalfelajánlotttárgyakishelyetkaptak.Megnyitóbeszédébendr.BeneJános múzeumigazgató
megemlítette:egykivétellelmindiglutheránuspolgármesterevoltavárosnak,
sazállamosításelőtthuszonnégytanyasi
iskolájavoltazevangélikusgyülekezetnek.Végezetüldr.BálintZoltán egyházközségifelügyelőnévszerintismegköszönteakiállításlétrehozásábanközreműködőszakemberekmunkáját.
AvasárnapdélelőttihálaadóistentiszteletenHorváth-HegyiÁron nyíregyháziszármazásúsámsonházilelkészhirdette Isten igéjét a kijelölt evangéliumi
szakasz,Mt18,21–35alapján.Hetvenszer
hétszerismegkellbocsátanunktestvérünknek,hiszenIstennekünkismegbocsátottamindenbűnünket!Éljünka
kegyelemáltal!–helyezteajelenlévők
szívére.
AcsaládiistentiszteletliturgiaiszolgálatátZsarnaiKrisztián esperesvégezte.AzoktóberbenszületetthittestvéreketszólóénekkelköszöntötteZsarnainé
UrbánNóra, DemcsáknéBalczóIldikó
pedigmélyátélésselmondtaelMárai
SándorMennybőlazangyal címűkölteményét,hiszenharmadévesműegyetemistakéntmagaistanújavolt1956-ban
azoktóber23-ifővárosieseményeknek.
Az ünnepségsorozat záróalkalmán
SzitaMiklósnéMegyerMárta, aKistemplomkántoraoboajátékával,agyülekezeténekkaraismertkórusművekmegszólaltatásávaldicsérteazUrat,Kovács
LászlóAttilaorgonakíséretével.Afurulyaverseny többszörös győztese, Kiss
BenedekMáté szolgálatátédesapja,Kiss
Zoltán, aNagytemplomorgonistájakísértezongorán.
ZáróigehirdetésébenAdámiLászló
parókus lelkész az oltárkép felirata,
Zsid9,12alapjánhirdetteazörömhírt,
idézvevégülawestminsterikiskátéegy
mondatát:„Azembervégsőcélja,hogy
dicsőítseIstent,ésörökkégyönyörködjönbenne.”
g GARAI ANDRÁS

CsernákIstván,HellGabriella,MesterházyBalázs,RichlyZsoltésFabinyTamás
ArendezvénytKendehK.Péter, aLuther Kiadó igazgatója nyitotta meg,
majdamásodikepizód,aLutherdiákkorátbemutatórészmegtekintéseután
MesterházyBalázs evangélikusesperes
beszéltarrólasegédanyagról,amelyet
a rajzﬁlmhez alkotnak egy négyfős
stábbal.Egyesfeladatokatisbemuta-

tottaközönségnek,amelynektagjailelkesentippeltékmegaválaszokat.
A ﬁlmbemutatóhoz ökumenikus
kerekasztal-beszélgetés csatlakozott,
amelynekmoderátoradr.FabinyTamás püspök volt, résztvevői pedig
MesterházyBalázs,HellGabriella hitoktató(MagyarKatolikusEgyház)és

CsernákIstván nyugalmazottszuperintendens(MagyarországiMetodista
Egyház).
Arajzﬁlmrendezője,RichlyZsolt elmondta,hogytöbbmintharmincan
dolgoznakaﬁlmen,ésnagyörömére
szolgál,hogysokkezdőművésztsikerültaprojekthezcsábítania.„Luther
nemvoltszent,devoltakálmatlanéjszakáiéskétségei.Ezeketalelkivívódásokatképilegátalakulásokkalpróbáltammegábrázolni,ezmindenegyes
alkalommalkihívástjelentszámomra”
–vallotta.
Mesterházy Balázs esperes hangsúlyozta,hogyazevangélikusegyház
tanítóegyház,ezértfontos,hogyaﬁlmhezkészítettsegédanyagbólplusztudást
kaphatunk,ésakármegisbeszélhetjük
alátottakat-hallottakat.Azeszmecsererésztvevőivégülegyetértettekabban,
hogyhakíváncsiakvagyunkazigazságra,akkoraddigkellkeresnünk,amíg
megnemtaláljuk.Ezutánarésztvevők
még megnézték az ötödik epizódot,
amelyLutherwittenbergiéveitésa95
tételkiszögelésétmutatjabe.
g HORVÁTH-BOLLA ZSUZSANNA

Hogyanlegyünkareménység
emberei?
BeiktattákSzlaukóOrsolyalelkésztCegléden
Kettősünnepetültekaceglédievangélikusgyülekezetbenoktóberutolsó
szombatján:atemplomfelszentelésének120.évfordulójánbeiktattákhivatalábaSzlaukóOrsolyát. Ezazeseménymérföldkövetjelentavárosprotestánsközösségeinekéletében:areformációkezdeténekötszázadikévfordulójaelőttiesztendőbenszolgálelőszörCeglédennőiparókuslelkész.

F otó : K u s t r a C s a B a

263évealapítottákavárostazevangélikustirpákok,és230évvelezelőttszenteltékfelazevangélikusNagytemplomot
Nyíregyházán a rómabeliekhez írott
bibliaiigeverssel:„Bizony,őtőle,őáltalaésőreánézvevanminden:Istenéadicsőségmindörökké.” (Róm11,36)Erre
emlékezettoktóber22-énés23-ánagyülekezet.

A ceglédi híveken kívül a lelkésznő
szűkebb pátriájából, Cinkotáról és
előzőszolgálatihelyeiről,Szegedről,
Makóról, illetve Újp estről is szép
számmalérkeztekvendégekazünnepieseményre.
Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest
MegyeiEgyházmegyeespereseigehirdetésébenJánosevangéliumát idézte

(Jn1,3).Azesperesameghívónállóigeversre utalva úgy fogalmazott: „Egy
gyülekezetjóműködésénekakilátásaiahétköznapiéletlogikájaszerint
rosszak,hiszensokkülönbözőgondolkodásúésérdeklődésűemberalkotja.
AzösszekötőkapocsJézusszeretete,
körészerveződikminden,ígyaremény
eltölt minket, hogy mégis működni
fognakadolgok.”
Azistentiszteletenrésztvevőlelkésztársakbibliaiigékkelmondtakáldást
SzlaukóOrsolyára.AlelkésznőZsid
6,19 alapján tartott igehirdetésében
utaltaCeglédenisszolgálónagyelődre:OrdassLajos püspökre.AzünnepenFabinyTamás püspöknemvehetettrészt,deelküldtelevelét,melyben
aztírta:örül,hogySzlaukóOrsolyakerült a ceglédi gyülekezet élére, mert
nagyszükségvandinamizmusáraésjó
teológiájára.Egyúttalígéretettettarra,hogyhamarosanavárosbalátogat.
A beiktatási ünnep ezt követően
közgyűléssé alakult át. Az egyház-

község felügyelője, Jankovics Árpád
megemlékezettatemplomfelszentelésénekszázhuszadikévfordulójárólis:
aSztehloOttóáltaltervezettépületkét
háborúutánmaisittmagasodik,ésélő
gyülekezettöltimeg.
Az ünnepség talán egyik legfelemelőbb pillanata az volt, amikor a
makóipolgármester,FarkasÉvaErzsébet köszöntötteSzlaukóOrsolyát,és
meggyújtottaaztamécsest,amelyet
eddig összesen háromszor, a három
legfontosabbéleteseményéngyújtott
meg.ACeglédiÖkumenikusLelkészkörnevébenHánkaLevente, anagytemplomi református egyházközség
pásztoraköszöntötteszolgatársát.
SzlaukóOrsolyát2014-benszenteltéklelkésszé,parókuslelkészkéntCeglédazelsőszolgálatihelye;agyülekezetegyhangúlagszavazottmegválasztására.Elődje,PéterZoltán –akiszintén nagy szeretettel köszöntötte őt
beiktatása alkalmából – a Budavári
EvangélikusEgyházközségbenfolytatjalelkészihivatását.
AzünnepségenaceglédiökumenikusHallelujakórusénekelt,akántoriszolgálatotCsehnéSzekerAnikó és
TelekZita végezte.
g BELSő OLGA NOÉMI
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Slovenskápríloha
Stranuzostavila: HILDA GULÁčIOVÁ-FABUĽOVÁ

Pamiatkareformácie
„Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete
vykonávaťžiadostitela.“(Gal.5,16.)
ZamyslenienadBožímslovom:Keďdnessvätíme pamiatku reformácie, pripomeňme si, že
orokuplynieodjejzačitkovpäťstorokov.Dnešnýtextobsahujezákladnévýpovede,ktoréviedlireformátoraMartinaLutheraprinápravestredovekejcirkvi.čonapísal„reformátor“rodiacej
sakresťanskejcirkviapoštolPavel?Jerozhorčený!Počul,ženiektorékresťanskézboryzachovávalistarénáboženskézvyky.Varujeprednebezpečenstvomsfalšovaniaaznehodnoteniazvesti
oJežišoviKristovi.JežišKristusichodnichuž
oslobodil.Pavelnapomína:Nedajtesaznovaviesť
ľudskýmipredpismi!Reakciabolarôzna.KresťaniazožidovstvaeštechcelizachovávaťBožie
prikázania ako vyvolený Boží ľud. Iná skupina
kresťanovzastávalaopačnéstanovisko:bezpredpisovnemožnožiťanivkresťanstve.Láskakblížnemujepeknávec,aleporiadokmusíbyť.Ztohopohľadusiviemepredstaviťajdnešnéproblémy. a ako reagujeme my? Asi podobne. Pavel
zdôrazňuje,žeľudsképredpisynemajúpredBohom cenu, nemôžu nás spasiť. Zachraňuje len
vieravJežišaKrista.Byťlennejakýmiporiadnymiľudminemácenu.Pavelideďalej:keďsabudetespoliehaťnasvojesnahy,JežišKristusjezbytočný, k spáse nepotrebný. Je dobré meditovať
okrížiKristovom,ktorýnásobjímasvojimira-

menami.Vtedypocítimetúoslobodzujúcusilu
znebies.Nebudemeužzotročenípredpismi.Už
niezabezpečenieživotaskutkami,alevierouvJežiša.Pavelzdôrazňuje:slobodnýBohchceznás
maťslobodnýchľudí.Kristusnásoslobodilkslobode. čo to znamená konkrétne dnes? Dôjde
k zmiereniu tam, kde sú rozpory. Skrze vieru
vKristanebudezáležaťnatom,činiektomáiné
kresťanskévierovyznanie.Hlavnéje,žesaúprimneveriacikresťanprejavívskutkochlásky.Žiťtaký život je, prirodzene, ťažké. Duch Svätý nás
však uspôsobí byť slobodnými a úprimnými,
uspôsobínásroztvoriťramenáanezovrieťpäsť
kúderu.„Kristusnásoslobodilkslobode!“píše
apoštolkresťanskýmzboromdneškaizajtraška.
ReformátorLuthertútovetuPísmasvätéhoako
jednuzozákladnýchBožíchprávdpoužilnareformu cirkvi. Preto: preč od predpisov zákona
kslobodeláskeskrzeJežišaKrista!Amen.
Modlitba:PaneBože,ďakujemeTi,žesipriviedolBožíchmužovkpravdámPísmaaskrzenich
knápravesvojejcirkvi,žesijudaločistiťanapraviť.Ďakujeme,ženámdávaščistotneaúprimnezvestovaťspásuvJežišoviKristovi.Nedajnám
ustúpiť od Tvojej pravdy. Pomôž nám stáť na
apoštolskomzákladecirkviavytrvaťvpravejviereaždokonca.Amen.
g MGR.ĽUDOVÍT MUNTÁG
evanjelickýfarár

Meditácia
„KtorýchmocBožiazachovávavierunaspasenie,
pripravenézjaviťsavposlednomčase...“(1.Pt.1:5.)
2.Kor.6:1-10.Charakteristickéčrtyosobnostievanjelikaalebočojetypickyevanjelické.ApoštolPavel
predstavujekorintskýmkresťanomkresťanskýspôsobživota.Taký,kuktorémusananovoprihlásilareformáciaaktorýsmesiosvojiliakoevanjelický.
1. Úplneprvoradýmznakomjevzťahkmilosti
Božej.Evanjelikvie,žežijeznejakochudobný
zbankovéhoúčtu,ktorýmuotvorilOtecnebeský(svojdávnopremrhal).Účtu,naktoromsú
vloženétakéhodnoty,akoláska,radosť,pokoj,
zhovievavosť,nežnosť,vernosť,zdržanlivosť.To
hovediekpokoreavylučujepýchu.Nikdytúto
milosťnezneužíva,neberiejunadarmo,alerozhojňujearozdávaju.Vie,žejetodrahámilosť,
poznačenáutrpenímakrvouBožiehoSyna.

2.Jehosprávaniesanesievznameníslov„terazječaspríhodný“.Naslová„predtým“ a„potom“ zabudol.Žijeaktívnevprítomnostivmoci
Kristovej.
3. Nikomuvničomnedávadôvodnapohoršenie,apredsavnášarozruchvšadetam,kdeje
mrtvo,spánok,nedbalosť,povrchnosť,nevera…
4.Vďalšíchveršochpredstavujeapoštolpodrobnýaobšíršenyopisevanjeliovýchvlastností. Spomeniem aspoň jednu: ako smutní, ale
vždyveselí.Skresťanom-evanjelikomjeradosť
spolunažívať,lebojevždyveselý,dokoncaaj
vtedy, keď mu srdce smúti a plače: to neznamená,žemáústaneustáleroztiahnutédoširokého úsmevu, ale jeho správanie je plné radostnejnádeje,pretoževidí„zahorizont“ prítomnýchdní.(Zj.21,3-5.)
g JOZEF GRExA

čo jereformácia?
Legenda hovorí, že v elsasskom Mühlhausene
stálakedysislávnakaplnka,vktorejBožieslovo
kázalisamívýznamníkazatelia.No,raz,keďvytrhlidoElsaskaFrancúzi,kaplnkuspolovicezrúcali.Kedženebolavôľaobnoviťju,takjupredali.
Nový majiteľ bol usilovný človek. Uskladnil si
v nej slamu a seno a zriadil kováčsku dielňu.
Vnejukovanépredmetypredávalazarábal.Po
rokochsijedenfarárspomenul,ženiekedytobol
kostolanedalomutopokoj.
Šielzakováčomabývalúkaplnkuodkúpil.Povyhadzovalznejslamuaseno.Zrušilkováčsku
dielňu,odstánilodtiaľvšetko,čotamnepatrí,a
obnoviloltárikazateľňu.OpäťsavnejzačalokázaťaveriacitamspievaliaslúžiliHospodinovi.
Tentopríbehmožnopripodobniťkcirkviareformácii.Starokresťanskúapoštolskúcirkevľudia

poškodili.MiestoBožiehoslovajunaplnilislamouasenomľudskýchbludovapápežskýchvýmyslov.NamiestosviatostiVečerePánovej,vktorejsaľudomdostávalospasiteľnejBožejmilosti,
zriadilivnejdielňunadobréskutkyazapeniazepredávaliodpusteniehiechov.
MartinLutherzistil,žezcirkvisastallenobchod prestáva slúžiť pôvodnému účelu. Nepostavilvšaknovúcirkev,lenjuobnovilaočistil
odľudskýchbludovavýmyslov.NazákladeBožiehoslovaznejpovyhadzovalvšetko,čodonej
nepatrilo-senoislamuľudskejmúdrosti,kováčskudielňudobrýchskutkovaobnovilkazateľňu,
abysaznejkázaločistéBožieslovoaoltár,pri
ktorommohliveriacidostaťodpusteniehriechov
zmilostiskrzevieru.
g M.KOVÁčIKOVÁ

HradprepevnýjePánBohnáš

J.POTÚčEK

Lutherova
modlitba

Čočiniť,Hospodine,Bože,
keďdušavžializovretá?
Vzkries,pomôžvtejtosmrtihrôze,
vohnivomzjavsa,Pane,voze,
byprišlaTvojaodveta.

Hľa,Hospodine,cirkevhnije,
koltelaovíjasahad
ivlcidraví,mnohézmije
zožierajútelo,polnocbije
pastierizlí,nepasústád.

Dajsilykboju,TvojhoDucha
podoprisvojímramenom,
doSlovapravdyoblečrúcha,
byvstalamnohádušahluchá,
zasiahnipravdyplameňom.

Avrahakrutárukavšade
rozsievasvojusmrtnúsieť,
ach,koľkédušehynúvhlade
poSloveprahnúcžízniavsmäde,
tmyobkľúčilicelýsvet.

MôjživotvTvojejruke,Pane,
takidemsmelesšelmouvboj,
lenTvojavôľanechsastane,
hocpôjdemvsúženíahane,
o,Pane,všetkyranyzhoj.

Luthertútopieseňnapísal–atoslováimelodiu,
niekedymedzirokmi1527a1529.Základnýnámet
prevzalzoŽalmu46.Vôsmomatiežvzáverečnomdvanástomveršistojí:„Hospodinzástupov
jesnami,BohJákobov,hradnášnedobitný.“Na
koncistredoveku,keďLutheržil,sivšetciuvedomovalivojenskúmockamennýchpevnostíahradov(pretožeužvtejdobepoznalistrelnýprach
ikanon).
Luthersasám powormskomsnemevroku
1521muselakovyhnanecpodkliatbouskororok
skrývaťnahradeWartburg.Jepravdepodobné,že
neskôr,keďskladalpieseňHradprepevný,samu
vybavovalobrázokvysokýchamasívnychhradiebWartburgu,zaktorýmivtedynašielbezpečný úkryt pred nepriateľmi evanjelia. Luther
vosvojejpiesnitrefnepremietolvšetkypozemské hrozby a útrapy, o ktorých hovorí 46. žalm
doduchovnejoblasti.
Kresťanovým nepriateľom totiž nie je ani
takprírodnápohromaalebopolitickýprevrat,
ikeďfyzickénebezpečenstvo,choroby,nehody
a ďalšie spoločenské nepríjemnosti človeku
strpčujúživotavyvolávajúvnáspocityneistoty a ohrozenia. Predsa však, najväčším nepriateľom ostáva „ten starý nepriateľ“, Satan.
KeďsamalLutherstretnúťvAugsburgustými, ktorí mali moc a svoju pravdu postavili
nadevanjelium,jehopriateliahovarovali,že
hoodsúdiaaupália.NoLuthernašielpevnúpôdupodnohamivuisteniachsvojhoPána.Odpovedal:„IvAugsburgu,uprostredsvojichnepriateľov, kraľuje Kristus.“ Luther mohol prísť
oživotiočesť.Alenemoholprísťovieru,ktorú
mudávaloevanjeliumavďakaktorémumalpodielnavečnomživote.
Hrad prepevný je Pán Boh náš. U Neho je
ochranapredkniežaťomtohtosveta,ktoréhoilen
„slovíčko“Písmaporazí.

Lutherovaruža
VlastnýerbMartinaLutheraprijalaEvanjelická
cirkev augsburgského vyznania za svoj inštitucionálnyznak.Tvoríhočiernykrížvčervenom
srdci,lebokrížsíceumrtvuje,aleponechávasrdcu
jehofarbu.Srdcejeponorenévbielejruži,lebo
vieradávapokoj,radosťapotešenie.BielasymbolizujefarbuanjelovaDuchaSvätého.Ružasa
nachádzavbelasompoli,symbolizujúcompriestor nebeskej oblohy, lebo radosť v Duchu a vo
vierejepočiatkomnebeskejradosti.Belasépolelemuje zlatá obruč, dokumentajúca nebeské blahoslavenstvo,kroréjevečné,bezkoncaavzácne
akozlato.Znakjevýrazomvyznania:Spravodlivýzvierybudežiť.
g M.KOVÁčIKOVÁ
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Redakteurin:PFARRERIN ESZTER HEINRICHS

Sárvár–eineWiegederReformationinUngarn

zu ausländischen Studien verholfen. Aus den
SchriftenderKirchengeschichtekannmanmit
mehroderwenigerPräzisiondieNamensliste
derPredigerundLehrerim16.Jahrhundertzusammenstellen.(InersterLinieistdasderVerdienstvonSándorPayr,der–nichtnurnebenbei–abSeptember1886bisMärz1887Vikarin
Sárvárwar.)

NebendengriechischenundjüdischenHandelsleutenzogzudieserZeiteineansehnliche
ZahlandeutschenevangelischenHandwerkern
indieNähevonSárvár.AmEndedes18.Jahrhundertsbildetensieetwa40%derwiedererstarkendenGemeinde.
DasToleranzediktvon1781schaffteüberall
neueMöglichkeiten,soauchinSárvár.Zuerst
wurdeeineKircheausHolzgebaut,dieimJahre 1829 samt mehreren Gebäuden den FlammenzumOpferﬁel.InfolgedesGroßbrandes
verließenderPfarrerundauchderLehrerdie
Gemeinde, da die Gemeindemitglieder zahlungsunfähiggewordenwaren.
DieOrtsbewohner–hieristbesondersder
NamedesBlaufärbersKarlKlugezuerwähnen
–veranstalteteneinegroßeSammlung.
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D

assSárvárinWest-Transdanubien
im16.JahrhundertdieWiegeder
Reformation werden konnte, ist
anersterStelledemPalatinThomasNádasdy,demBibelübersetzerJohannSylvesterundderimJahre1537errichtetenDruckereizuverdanken.
DieBurgvonSárvárunddiedazugehörendenBesitztümerwarenindiesemJahrhundert
noch im Besitz der Familie Kanizsai. Als der
kleinadeligeThomasNádasdyUrsulaKanizsai
geheiratet hatte, kam er zu einem mächtigen
Vermögen.ErwareinhochgebildeterPolitiker
seiner Zeit, der als Beamter in der Rangleiter
immerhöheremporstieg:1534warerObergespanvonEisenburg,1537BanusvonKroatien
undSlowenien,1540Landesrichter,1542wurde
er zum Landeshauptkapitän. Am Hofe Sárvár
lebtenundverkehrten,inderZeitvonThomas
Nádasdy,dermitdemProtestantismussympathisierte,berühmteGelehrte,ÄrzteundPrediger.Unteranderen:KasparSzegediKőrös,SebastianTinódi,MatthiasDévaiBíró,PeterMeliusd.Jüngere,JohannSylvester.
JohannSylvesterkamaufThomasNádasdys
EinladungnachSárvár.DerreicheAristokraternanntedenGelehrten,dereinausgezeichneter
Kennerderlateinischen,griechischenundhebräischenSprachewar,zumSchulmeister.
1537wurdeeineDruckereigegründet,deren
Leitung ebenfalls Sylvester übertragen wurde.
Im Jahre 1539 erschien die lateinisch-ungarische Grammatik dieses humanistischen Gelehrten,welchedieerstewissenschaftlicheSystematisierungderungarischenSprachedarstellt,
dannfolgteimJahre1541dieÜbersetzungdes
NeuenTestamentes.Mankannnichtoftgenug
betonen,dassdiesesWerkdasersteinungarischerSprachegedruckteBuchinUngarnwar.
Übrigensbegannendieerstenungarländischen
DruckereieninderMehrheitaufdenvonden
TürkenbesetztenGebietenzuarbeiten.Erstin
unserenTagenwurdeallgemeinbekannt,dass
der Beginn und die Entwicklung des ungarischen Buchdrucks dem Humanismus, beziehungsweisedessengeistigemErbe,derReformationzuverdankenist.
1542verließJohannSylvesterSárvár,erging
nach Wien, wo er an der Wiener Universität
Professor des hebräischen Lehrstuhles wurde.
SárvárbliebvorübergehendohneDruckerei.
Etwanach60JahrenfolgteihmdannJohann
Manlius,einWanderbuchdrucker,derimJahr
1602dasgegendiekatholischenGläubigengeschriebene,historisierendeWerkvonStephan
Magyari „Von den Gründen der vielen Verschlechterungen in den Ländern...“ herausgebrachthat.
Wie Sylvester, so hat auch Johann Manlius
hervorragendeBeiträgeimDienstedesProtestantismusunddesUngartumsgeleistet.
InderNachfolgevonJohannSylvesterverkehrtenocheinReformatorvongroßemFormat
inSárvár:MatthiasDévaiBíró,der„Ungarische
Luther“.
ErkamimJahre1535nachSárvár.HierunterrichteteerauchinderSchule,dievonNádasdy
gegründetwurde.VermutlichschrieberzudieserZeitseineFlugschrift:„Disputatio“.Obwohler
imHerbstdesfolgendenJahresnachNürnberg
zog, wurde der Briefwechsel mit Thomas Nádasdyauchspäternichtvonihmunterlassen.
MehrereSchülerderSchuleinSárvársindberühmtgeworden.EinigenhatThomasNádasdy

leichnamschonnachderneuenOrdnungzur
KirchevonSáriführte.VonNádasdysFrauwurdedasAbendmahlimJahre1554unterbeiderleiGestalt(BrotundWein)empfangen.Abdiesem Zeitpunkt gab es immer einen evangelischenPfarreramHof.
Im Jahre 1643 ist der damalige Gutsherr,
Franz Nádasdy III. – der später enthauptete
obersteLandesrichter–samtHofgesindezum
katholischen Glauben übergetreten. Die protestantischenPfarrerundLehrermussteneine
harteSchicksalsprüfungdurchmachen.Vonjenen,dieihrenGlaubenbehaltenwollten,wurdenvielezurGaleerenstrafeverurteilt.
EineZeitlangschmachtetenimKerkerder
Burg Sárvár acht evangelische und sieben reformiertePfarrer.ImInnenhofderBurgbeﬁn-
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NebenÖdenburgundDebrecenwirdauchdieländlicheKleinstadtSárvárzueinembevorzugtenVeranstaltungsortderFeiernzumJubiläum„500JahreReformation“.BiszumBeginndesJubiläumsjahreswirddieErneuerungdesInnenraumesderKircheerfolgreichabgeschlossenwerden.DieAltarwandunddieOrgelwurdenunteranderemdurcheineFörderungderRegierung
restauriert.DieKirchebekamneueFliesen,unddieGemeindegliedervonSárvárkönnenderVerkündigungderWorteGottesinneuenBänkenzuhören.DankderSelbstverwaltungderStadtbekommtderPlatzvorderKircheeinneuesAntlitz.DenPlänennachwirdauchdasDenkmaldes
humanistischenGelehrtenundBibelübersetzersJohannSylvesterhierPlatzﬁnden.

DierekonstruierteSylvester-DruckereiimNádasdyMuseum

EsmussjetztnocheinNameerwähntwerden:MatthäusSzegedy,der1555schonPrediger
amHofvonSárvárundderErzieherdeskleinen
FranzNádasdywar.
ImJahre1576wurdeSárvárzumBischofssitz,
daMatthäusSzegedyvomTransdanubischenKirchenbezirkzumerstenBischofgewähltwurde.
Die komplizierten gesellschaftlichen Verhältnissedes16.Jahrhundertssindauchinden
kirchlichenBräuchennachvollziehbar.VomHof
vonNádasdykennenwirauchdieNamender
römisch-katholischenPriester.
DieFamilievonThomasNádasdyhatauch
nochzuOstern1547geweihtesFleischvomKalb
undgeweihtenSpinatgegessen.Wirwissenaber
vonGeorgParneszith,demVerwalterdesPalatins,dassdieProzessionimJahre1551zuFron-

ThomasNádasdy

detsicheineGedenktafelmitihrenNamenals
ErinnerungandieseschwerenZeiten.
In der Geschichte unserer Kirchen dauerte
dieZeitdersogenanntenArtikulationskirchen
hundertJahrelang-von1681bis1781.AusheutigerSichtmusstenunsereAhnenverblüffende
Opferbringen,umihrenGlaubenbewahrenzu
können. Sie mussten anstrengende Wege auf
sichnehmen,wennsiedenGottesdienstbesuchenwollten.
InSárvárhäuftensichdieSchwierigkeiten,als
derRatderStadtzuBeginnder1700erJahreein
AnsiedlungsverbotfürEvangelischeinderStadt
erließ.IndendamalsalleinstehendenDörfern,
in Vármellék, Sári, Tizenháromváros, wurden
siegeduldet.(DieseDörfergehöreninzwischen
seitmehralshundertJahrenzuSárvár.)

DenBaueinerneuenKirchewurde–unter
anderen–vondenGemeindenÖdenburgund
Raabgefördert.
Mit dem Bau der Kirche wurde der BaumeisterSamuelGeschreybeauftragt.(SeineFamiliekam1830nachVármellék).
DiefeierlicheKirchweihewaram17.Juli1836.
ZudiesemAnlasswurdeauchdererstePfarrer
der Gemeinde Matthäus Rahner inauguriert.
Die Geschehen vor 500 Jahren haben auch
heutenochAuswirkungenaufdasGlaubenslebenvonMillionenMenschen.HoffentlichgehendieOpferunsererAhnennichtspurlosan
uns vorbei! Lasst uns das Wort Gottes möglichstofthören!
g ZOLTÁN V.MOLNÁR
(ÜbersetztvonMagdolnaGritsch)
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Azéneklésünnepeészakon
Hármaseseményttartottakoktóber22-énazAszódiEvangélikusPetőﬁGimnáziumban:aMagyarországiEvangélikusEgyházészakiEgyházkerületegyülekezetiénekkarainaktalálkozóját,azországoskórustalálkozórakészülve
válogatót,valaminta2016.évikorálünnepet.
A program nyitányaként dr. Roncz
Béla – a gimnázium igazgatója, az
Észak-PestMegyeiEgyházmegyefelügyelője–,dr.EcsediZsuzsa, azEvangélikusKántorképzőIntézettudományosmunkatársa,azeseményfelelős
szervezőjeésdr.FabinyTamás püspök
köszöntötteazegybegyűlteket,illetve
aházigazdaintézménykórusaszolgált
énekkel,SzabóAndrásné vezetésével.
RonczBélautaltarra,hogyazegyházkerülethategyházmegyéjeközülaz
Észak-Pestmegyeialeggazdagabbaz
egyházi kórusok működése szempontjából. Jól látszott ez a részvételi
arányokon is: a megjelent tizenhét

kórusközül(közelháromszázötvenfő)
tízérkezettazőfelügyeletealátartozóegyházmegyéből.
EcsediZsuzsaakóruséneklésközösségalkotószerepérőlbeszélt,valamint
felolvastaLutherMártonFrauMusica címűversét,amelybőlkiderül,hogy
azeneelűziagonoszt,ésvigasztalást
adanehézidőkben.FabinyTamásszavaitszinténEcsediZsuzsatolmácsolta:apüspökmegállapításaszerintareformációkulturáliskincseinekgondozása felvirágoztathatja a gyülekezeti
életet.Szorosankapcsolódottehheza
gondolathozMekisÁdám házigazda
espereszáróáhítata,amelybenkiemel-

te,hogyéppenazegyházizene,akorálénekaz,amitanélkülistovábbadhatunkazújabbgenerációknak,hogy
aztelavultnakéreznék.
A2017.éviországoskórustalálkozó
válogatójárahétkórusjelentkezett,ők
hosszabbprogrammalálltakaközönségelé,közülükválasztottaháromfős
zsűri.Wulfnédr.KinczlerZsuzsanna,
azEvangélikusHittudományiEgyetem
EgyházzeneiTanszékénekadjunktusa,
KendehGusztáv, egyházunkegyházzeneibizottságánakelnökeésSzebikAttila, abizottságtagjaamaglódiMagdalakórust(vezető:SimonBarbara),a
kelenföldievangélikusgyülekezeténekkarát(vezető:dr.BenceGábor)ésamiskolciLutherkórust(vezető:Halmainé
UjváriMária)javasoltaazországoskórustalálkozóra.
g REMENÁR KRISZTINA

AholJézusiskórustagvolt
ADéliEgyházkerületkórustalálkozójaBékéscsabán
Jézusiskórustagvolt–mutatottráazéneklésIstenhezésegymáshozfűző
szerepéreGáncsPéter püspökBékéscsabán,aholoktóber29-éntartottakórustalálkozójátaDéliEgyházkerület.Arendezvényreérkezetthétgyülekezetiénekkarszakmaizsűrielőttmutatottbeízelítőtrepertoárjából.AzsűriáltalkiválasztottháromkórusvehetmajdrésztazegyházkerületképviseletébenazországoskórustalálkozónjövőmájusbanSzarvason.
Azegyütténeklésnekazacélja,hogy
azaValakikerüljönközelhozzánk,aki
mindenekfölöttvan,deugyanakkor
magátmegalázvalehajolakicsihez,az
alacsonyhoz,alegkisebbhezisJézus
Krisztusban – fogalmazta meg igei
gondolataitGáncsPétera113.zsoltár
alapján.Apüspökszerinteztacsodát
élhettékátaKistemplomfalaiközött
is,aholegyütténekelhettekazegyházkerületmindenszegletébőlérkezettkórusoktagjai.
Atalálkozóházigazdája,egybenaBékéscsabaievangélikusvegyeskarkar-

nagyaelmondta:egyrekevesebbkórus
működikagyülekezetekben,ezértmindigörömlátni,amikortöbbszázanénekelnekegyütt.KutyejnéAblonczyKatalin hozzátette:akórusok–amelyeknek
atagjaijellemzőenszabadidejükben,általábanhetenteegyalkalommaltudnak
próbáttartani–leginkábbazegyházi
ünnepeken szolgálnak énekükkel a
templomokban,ámtelepülésükzenei
életébőliskiveszikarészüket,például
városirendezvényekenisfellépnek.
Azsűritagjaikéntaházigazdamellett
Wulfnédr.KinczlerZsuzsanna, azEvan-

gélikus Hittudományi Egyetem Egyházzenei Tanszékének adjunktusa és
KendehGusztáv, egyházunkegyházzenei bizottságának elnöke értékelték a
kecskeméti, kondorosi, békéscsabai,
orosházi,bonyhádi,nyíregyháziéspécsiegyházközségikórusteljesítményét.
Azénekkaronkénttízpercesműsorokbanlegalábbegykorálfeldolgozásnakkellettszerepelnie.Előadásaalapjánazsűri
végülakecskeméti,abonyhádiésapécsigyülekezetkórusáthívtamegazországostalálkozóra,derajtukkívülBékéscsabaésNyíregyházaismeghívástkapott.
KendehGusztávelmondta:folyamatosandolgoznakazon,hogymegújítsák,élőbbétegyékagyülekezetek
zeneiéletét,amirenagyonjóalkalmat
kínálareformációkezdeténekötszázadikévfordulójais.
g ZSÍROS ANDRÁS

Nyugatipedagógusoktalálkozója
Bakonycsernyéntartottákhagyományostalálkozójukatoktóber22-éna
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerületterületén élő evangélikus pedagógusok.AzalkalomazIstenveteményeskertje címetkapta,mottójáulakövetkező igevers szolgált: „Én ültettem,
Apollósöntözte,deanövekedéstazIstenadta.” (1Kor3,6)
JakabnéTekeÁgota,MargittaiEndreAntalné,VissinéBerényiEdit
AcsendesnapkezdeténaszervezőknevébenSzemereiJános püspökésPongrácznéGaálElvira, agyőrságitagiskolaintézményvezetőjeüdvözölteazérkezőket,majdReformációésoktatás
címmel tartott előadást dr. Korányi
András, azEvangélikusHittudományi
EgyetemEgyháztörténetiTanszékének
professzora. Miután Turi Balázs, a
településpolgármestererövidenköszöntötteamegjelenteket,LassuTamásnénak, avárpalotaiForrásEvangélikusKeresztyénÓvodavezetőjének
személyes hangú bizonyságtételével
ésRajnaiKárolynak, asoproniHunyadiJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIskolaigazgatójánakahozzászólásával folytatódott a program. Az
ehhezkapcsolódófórumbeszélgetésen

bárkimegoszthattagondolataitajelenlévőkkel.Egyebekmellettacsaládiés
azintézményinevelésegymástkiegészítő voltával kapcsolatos kérdések
kerültekszóba.
Ebédreabakonycsernyeievangélikusóvodamunkatársailáttákvendégül a mintegy ötven résztvevőt,
akik kívülről-belülről megcsodálhatták az épületet. Ezután – már a
templomban–azóvodásokműsora
következett, majd Szarka István és
Éva helyilelkészekagyülekezetiéletet,OsgyánGáborné vezetőóvónőpedigazintézménybenfolyómunkát
mutattabe.
Atalálkozótúrvacsoraiistentiszteletzárta,amelyenCsorbánéFarkasZsó-

hirdetés

Újramegnyílikazevangélikusmúzeum.november 11-én 15 órakor nyitja meg
kapuit a felújított evangélikus országos Múzeum a Lutheröröksége című új állandó kiállításával a budapesti Belváros szívében (v. ker., Deák tér 4.). az eseményen részt vesz GáncsPéter elnök-püspök, PrőhleGergely, egyházunk országos felügyelője, HarmatiBélaLászló, a múzeum igazgatója, valamint BalogZoltán emberierőforrás-miniszter és MonokIstván, az Mta Könyvtárának főigazgatója. Közreműködik FintaGergely orgonaművész, GryllusDorka színművész
és a Deák téri evangélikus gimnázium kórusa BenceGábor vezetésével.

ﬁa győriiskolalelkészhirdetteIstenigéjét1Kor3,6–11alapján.
Azegyüttlétvégénkerültsorazegyházkerület Gyurátz Ferenc-díjának
ünnepélyesátadására.Azevangélikus
pedagógusoknakadható,példáséletetésszakmaimunkátelismerőkitüntetéstezúttalhármanvehettékát:JakabnéTekeÁgota, apápaiGyurátzFerencEvangélikusÁltalánosIskolatanítója, Margittai Endre Antalné, a
soproni Eötvös József Evangélikus
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumtanára,valamintVissiné
BerényiEdit, azalaegerszegigyülekezettagja,akinemevangélikusintézménybenvégzimunkáját.
g ADÁMI MÁRIA

REGIONáLISÖKuMENé.Október
30-ánreformációsünnepettartottaka
gyónilutheránustemplombanatérség
protestáns lelkészeinek és kórusainak
szolgálatával.IgéthirdetettBalogEszter
dabas–gyónievangélikuslelkész.Areformációjubileumiévébenatérségprotestánsaihavontatartanakközösistentiszteletet–mindigmásgyülekezetben–,
imádkozvaazegyházláthatóegységéért.

hirdetés

Fogadóórámatminden hónap első hétfőjén tartom. Mindenkit szeretettel
várok délután 3 órától 5 óráig a Déli egyházkerület székházában (1088 Budapest, Puskin u. 12.).
raDosné lengyel anna országosfelügyelő-helyettes,
aDéliEgyházkerületfelügyelője
taizé-imaésénekegyüttlét.a rákosszentmihály–sashalmi evangélikus gyülekezetben (1161 Budapest, hősök tere 10–11.) minden hónap második keddjén, legközelebb november 8-án 18 órától taizé-ima és énekegyüttlét. Minden
alkalommal van igehirdetés is. információ: Gyertyafeny.lutheran.hu.
ANyugati(dunántúli)egyházkerületközgyűlésenovember 10-én, csütörtökön 17 órai kezdettel ülést tart az ordass lajos evangélikus oktatási Központban (révfülöp, Füredi út 1.). tisztelettel és szeretettel hívjuk a közgyűlés szavazati és tanácskozási joggal rendelkező tagjait, valamint minden
érdeklődőt.
ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületelnöksége
Adélievangélikusegyházkerületközgyűlése november 11-én, pénteken
10 órai kezdettel ülést tart a Deák téri evangélikus gimnázium dísztermében (Budapest v., sütő u. 1.). erre az alkalomra a közgyűlési tagokat és minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. erős vár a mi istenünk!
raDosné lengyel anna egyházkerületifelügyelő, gánCs Péter püspök
Azészakievangélikusegyházkerületaközgyűlését a 2005. évi iv. tv.
84. § alapján november 11-én, pénteken (a szokásostól eltérő időpontban)
11 órakor tartja a Budahegyvidéki evangélikus egyházközség közösségi termében (1123 Budapest, Kék golyó u. 17.). a közgyűlést követően együtt megyünk át a Deák téri templomba az evangélikus országos Múzeum új kiállítóterének 15 órától kezdődő megnyitóünnepségére, amelynek keretében
egyházunk hivatalosan megnyitja a reformációi jubileumi emlékévet.
Amagyartudományünnepeazevangélikushittudományiegyetemen.
2016. november 16–17. a megújulás igénye és követelménye nemcsak a reformációra vonatkozik mint mozgalomra és teológiai iskolára, hanem ezek
kutatására és tudományos értelmezésére is. természetes ezért, hogy a reformációra, sőt reformációkra vonatkozó felfogások mozgásban vannak, néha igen gyorsan megváltoznak. Konferenciánk nyolc előadása olyan kérdéseket közelít meg, melyekre a kortárs kutatók a hagyományos megítéléstől
igen eltérő válaszokat adnak.
Das Prinzip semper reformari in der Reformationsauffassung. schnappschüsse aus der reformationsforschung. reformationsgeschichtliche Werkstatt
am 16. november 2016. Mittwoch um 16.00–18.30 im hörsaal 10. Moderation:
ZoltánCsepregi–AndrásKorányi.
16.00: Wolfgang Breul (universität Mainz): MartinLutherunddieEhe• 16.40:
Maciej Ptaszyński (universität Warschau): Esel,PapageienundParmesan:HerzogAlbrechtvonPreußenundReformationinPolen,alteFreundschaftenund
neue Kommunikationsräume• 17.20: Pause • 17.30: szabolcs varga (Fünfkirchen, Pécs): ReformationundKatholizismusunterTürkenherrschaft• 18.00:
istván h. németh (Budapest): Konfessionswechsel oder Zusammenleben:
dasSchicksalderKirchenindenköniglichenFreistädten.
Asemper reformari elveareformációértelmezésben. Pillanatfelvételek a reformációkutatásból. 2016. november 17., csütörtök 10.00–13.00, díszterem.
Moderál: CsepregiZoltánés KorányiAndrás.
10.00: Köszöntő (Korányi andrás rektorhelyettes) • 10.15: ősz sándor előd
(Kolozsvár): KálvinhatásaazErdélyiReformátusEgyházban• 10.40: Kolumbán
vilmos (Kolozsvár): Areformátoriteológiaújszerűmegközelítésea18.századierdélyieretnekeknél • 11.10: szünet • 11.30: erdélyi gabriella (Budapest): Areformáció:aszerzetességforradalma? • 12.00: szabó andrás Péter (Budapest):
Reformációésperegrináció• 12.30: Korányi andrás: AzEHEEgyháztörténetiKutatócsoportjánakmegalakulása• 12.45: Csepregi Zoltán: BelépésaRefo500ResearchConsortiumba.
részvételi szándékát, kérjük, jelezze – a november 17-re vonatkozó ebédigény megjelölésével – november 10-ig a teologia@lutheran.hu e-mail-címen vagy a +36-1/469-1050-es telefonszámon.
Abudavárievangélikusszabadegyetemkövetkező alkalmát november
14-én, hétfőn 19 órai kezdettel tartjuk a Bécsi kapu téri evangélikus templom kápolnájában (1014 Budapest, táncsics Mihály u. 28.). Dr.FabinyTamás
püspök bevezetőjét követően SzelényiIván széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár tart előadást Avilágvarázstalanítása–akorosodóWeberkétségei
amodernitássalkapcsolatban címmel. a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Prófétaasajáthazájában?a hegyvidék díszpolgárait megszólaltató beszélgetéssorozat november 16-án, szerdán 18 órától folytatódik az északi egyházkerület Püspöki hivatalának épületében (1125 Budapest, szilágyi erzsébet fasor 24.). a soron következő alkalom vendége LambertZoltánprotonotárius kanonok, érseki tanácsos, a városmajori jézus szíve templom plébánosa. a programsorozatot a hegyvidéki Önkormányzat, az északi egyházkerület és a MoM Kulturális Központ közösen szervezi. védnök: PokorniZoltánpolgármester; házigazda: dr.FabinyTamás püspök; moderátor: IlliszLászló, az evangélikus információs szolgálat vezetője. a program regisztrációs jeggyel látogatható, amely korlátozott számban áll rendelkezésre. érdeklődni a püspöki hivatalban lehet az 1/394-2335-ös telefonszámon.
Nyíltnapazegyetemen.az evangélikus hittudományi egyetem szeretettel meghív minden érdeklődő középiskolást és gyülekezeti tagot a november 23-án, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődő nyílt napra. jelentkezni november 18-ig lehet az
ebédigény megjelölésével a teologia@lutheran.hu e-mail-címen. további információ és részletes program a rektori hivatalban kérhető. Cím: 1141 Budapest,
rózsavölgyi köz 3.; tel.: 1/469-1050, 20/770-3529; e-mail: teologia@lutheran.hu.
harmat-könyvvásár.a harmat Kiadó idén is sok szeretettel várja az érdeklődőket éves könyvvásárára november 10-én, 11-én és 12-én (csütörtök–péntek–
szombat) 9 és 19 óra között. a kiadó könyveihez 20–70 százalékos kedvezménnyel
lehet hozzájutni. a vásár helyszíne a kiadó irodája, címe: 1113 Bp., Karolina út 62.
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Szentháromságünnepeutolsóelőttitmegelőző(ítélet-)vasárnap–Jób14,1–17

Istenútjain
A VASÁRNAP IGÉJE
Naivmegközelítésbenaztgondolhatjuk,hogyazolyankiszolgáltatotthelyzetben,amelybenJóbvan,Istenmint
végsőmegoldásjelenikmeg.Jóbkönyvének egyiknehézsége,provokációja
az,hogyIstenéppellenkezőlegjelenik
megJóbszámára:aszenvedésvelesem
nyerértelmet.Sőt!Azéletésahalál,
aszenvedésésafájdalommindIsten
eszközei.Ennekfelismerésemégdrámaibbátesziaszenvedőhelyzetét:Istencsakcsúfjátékotűzazesendőtörékenységével,ahalandóigazságtalanulrövidéletével.
EmberiérzékelésünkszámáranagyongyakranjelenikmegIstenebben
alogikusnaktűnő,mégistorzformában.Ezenapontonérthetjükmegakinyilatkoztatásfontosságát:Istenlerántjaazőteltakaróleplet,hogypontosan
lássuk,kiisővalójában,éskiazőszeretettteremtménye.Amainapjóbitextusaisezenanemkönnyűútonvezet
végigminket.

protokollszempontok, tabuk, elhallgatottfélelmek,kinemmondottsérelmek.Kérdezhetünkésvitatkozhatunk,
kiálthatunkéshallgathatunk:gyógyítójelenlétvancsak.JóbebbenafolyamatbanértimegIstentésönmagát.
Korlátainkelfogadása.Jób,ajólszituáltgazdagemberegyikpillanatrólamásikraafeneketlenmélységbentalálja
magát.Asikeresésmegbecsültembernekittkellelfogadniasajátsebezhetőségét, felismerni azt, hogy korlátok
közöttélünk.Noémilányunkhároméveslehetett,amikoregyszeraszobaközepéntaláltamegyszékenállva.Kétkarjábólszárnyatformált,ésahároméves
gyermekmindenőszintefájdalmával
sírt.Kérdeztemtőle:mibajvan?Eztválaszoltakönnyesszemmel:nemtudok
repülni,túlkicsiaszárnyam!„…határt
szabtálneki,amitnemléphetát…”

emberilegpontos,hitelesleírástaderrőlafolyamatról.Azonbanﬁgyelmen
kívülhagyjaazIstennélmegtapasztalt
„függőség”szabadságát.
Megváltásraszorultságunkfelfedezése.Mindennekfelismerése,amélységek bejárása azonban soha nem a
megsemmisítéselőszobája.Arrakészít
fel minket, hogy el tudjuk fogadni:
megváltásraszoruló,esendőteremtményekvagyunk.Ezafelismeréslehetegy
meghatározó,katartikusesemény,mint
Sauldamaszkusziföldrezuhanása,lehet egy életen át tartó naponkénti
megtérés, Istenre ﬁgyelő folyamatos
pályamódosítás.

Újnap– újkegyelem
Vasárnap(november6.)Istenmegítélmindentettet,mindentitkoltdolgot,akár
jó,akárrosszaz. Préd12,14(Lk18,8b;Lk17,20–24[25–30];Róm14,7–9;Zsolt
90)Halottaknapjaután,azegyháziévvégefeléközeledve,ítéletvasárnapján
elgondolkozunksajátéletünkvégérőlis.HogyanállunkmajdmegIstenelőtt?
Ott,aholnemszámít,hogymilyenszerepeinkésálarcainkvoltakmásokszimpátiájánakkivívásáért.Nemszámít,hogyakülvilágfelésikerült-ejólpalástolnibotlásainkat.Csupánazszámít,hogyazÚrmitlátbennünk.Titkoltés
akármégönmagunkelőlismélyretemetettbűnöketvagyIstennekafelénkJézusKrisztuskeresztjébenésfeltámadásáb anmegnyilvánultszeretetébőlélőés
azőszeretetévelbetöltöttszívet.
Hétfő(november7.)Hagyjaelagonosztmindenki,akiazÚrnevétvallja! 2Tim
2,19b(Jer9,23;1Pt4,7–11;2Kor10,12–18)Akompromisszumkészségjótulajdonságnakszámít.Aztfejeziki,hogyvalakinemnyakas,hajthatatlan,fafejű,
hanemképesasajátálláspontjábólaközöseredményeléréseérdekébenengedni.Vanazonban,amibennemlenneszabadkompromisszumokatkötnünk.
AkiazÚr,azazJézusKrisztusnevétvallja,nemsántikálhatkétfelé.Eznempusztánerkölcsikívánalom,hanemegyszerűenpraktikustény:akétfelésántikálóegylépéstsemtudelőrehaladniakijelöltúton,mivelnemmehetünkegyszerreelőreismeghátrafeléis.ASzentlélekgyümölcseicsakakkortudnakmegérniéletünkfáján,hanemmegyünkbeleabba,hogytudatosanmegtűrtbűnökférgeirágjákmegzsengehajtásainkat.

Azelengedettadósságöröme. Jóbkorában,Jézusidejébenésnapjainkban
issokanvergődtek-vergődnekazeladósodáscsapdájában.Ebbőlaspirálból
semanyagilag,semspirituálisannem
tudunk megszabadulni. Szükségünk
vankülső,szeretetbőlfakadóbeavatkozásra.Ekkorérthetjükmegazelengedetttartozásörömét,felszabadítóerejét.Valamintazt,hogyazörömmekkoraajándék,amelyetakkorbecsülünk
megalegjobban,hatovábbadjuk.
g LABORCZI GÉZA

Kedd(november8.)ALélekmegnyilvánulásapedigmindenkinekazértadatik,hogyhasználjonvele. 1Kor12,7(Ézs6,8;Jer18,1–10;2Kor11,1–15)Divatos
letta„magunkmódján”vallásosnaklenni.„Ahitmagánügy,hogyhogyanéljükmeg,azleginkábbcsakránktartozik.”Pálapostolgondolkodásátólnagyon
messzeálltbármiféleindividualista,„szabadúszó”keresztényéletlehetőségénekgondolata.Mindazazajándék,lelkikészségésképesség,amelybenIstennelvalókapcsolatunkbanaSzentlélekrészesítminket,határozottcéltszolgál.
Mégpedigahívőközösségépülésénekésépítésénekcélját.Azegyház,agyülekezetatermészetesközegeésacélközönségemindannakazáldásnak,amellyel
Istenamisajáthitünkönkeresztülmegakarjagazdagítaniazőnépét.

Imádkozzunk!Jézusunk,akiasszonytólszülettél,ésvégigjártadaszenvedés
mélységét,farkasszemetnéztélahalállal,irgalmazznekünk.Jézusunk,akiférﬁkéntmeghaltál,lehanyatlottál,hogy
utattörjnekünkahalálcsapdájából
mennyei Atyánkhoz, irgalmazz nekünk.Jézusunk,akinemtartodszámon
vétkeinket,hanemeltörlödőket,irgalmazznekünk.Ámen.

Szerda(november9.)Ésláttamamegnyílteget:íme,egyfehérló,ésakirajtaül,annakneveHűésIgaz,mertigazságosanítélésharcol. Jel19,11(Ézs26,9b;
Zsid13,1–9b;2Kor11,16–33)Korunkbanafilmekből,ahíradókbóláradazerőszak.UgyanakkorJézussalkapcsolatbanszinteautomatikusanapacifizmusra,azerőszakmentességreasszociálunk.AJelenésekkönyvének apokaliptikus
víziójábanazonbanKrisztusmintakirályokKirályajelenikmegfehérlovon,
szájábólkijövőéleskarddal,akitapossamajdamindenhatóIstenbúsultharagjánakborsajtóját(15.v.).Abennehívőknekazonbanélőreménységelehetagolgotaikereszt,amelyenmagaazÚrJézusKrisztustaposódottmegértünk.

„Íme,mostvanakegyelemideje!Íme,mostvanazüdvösségnapja!” (2Kor6,2b)

„Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus
ítélőszékeelé.” (2Kor5,10a)

SzentháromságünnepeutánazutolsóelőttitmegelőzőhétenazÚtmutató reggelishetiigéiemlékeztetikakeresztyéneket:nekünkisodakellállnunkIstenítélőszékeelé!AzÖrökkévalóélőkésholtakBírájávátetteegyszülöttFiát(lásdJn
5,22),ezért„mindnyájunknakmegkelljelennünkaKrisztusítélőszékeelőtt,hogymindenkielvegyejutalmátaszerint,
amiatestbencselekedett:vagyjót,vagyrosszat”.(2Kor5,10;
LK)„Bizony,bizony,mondomtinéktek:mind,akimegtartjaazénbeszédemet,azhaláltnemlátörökké.”(GyLK702;
lásdJn5,24)Jézusatanítványainakmondja:„Mertahogyan
avillámazegészégboltonegyszerrevillanfelésfénylik,úgy
jönelazEmberﬁaisazőnapján.” (Lk17,24)EzPálbizonyságtétele:Krisztusazélőkéselhunytakuralkodója,„tehátakár
éljünk,akárhaljunk,azÚréivagyunk”. (Róm14,8)Azítélet
felé haladóknak üzeni Luther: „Az irgalmas Isten nem
akarta,hogyazítéletnaphirtelenséggellepjenmegbennünket. Ezért kegyelmével megtisztelve híven ﬁgyelmeztet.
Hirdettetiigéjét,megtérésrehív,sKrisztusbanmindenbűnünkbocsánatátkínálja.”Péterisemlékeztet:„Mindennek
avégepedigmárközelvan:legyetektehátbölcsekésjózanok,
hogyimádkozhassatok.” (1Pt4,7)JeremiásnakafazekasházábanmondtaazÚr:„…olyanokvagytokakezemben,Izráelháza,mintazagyagafazekaskezében. […]Dehamegtér
gonoszságábólazanép,amelyrőlbeszéltem,akkorén…” (Jer
18,6.8)Nemcsakzsidóknakíródottebuzdításésazóvás:
„Atestvériszeretetmaradjonmegközöttetek.[…]JézusKrisztustegnap,maésmindörökkéugyanaz. Különféleidegentanításoktólnehagyjátokmagatokatfélrevezetni.Mertazajó,
hakegyelemmelerősödikmegaszív…” (Zsid13,1.8–9b)Az533
éveszületettLutherMártontismegtaláltaakegyelmesIsten.
Aszeretetapostolakéri:maradjunkmegKrisztusban!„Ha
tudjátok,hogyőigaz,ismerjétekfelaztis,hogyakiazigazságotcselekszi,azmindtőleszületett.” (1Jn2,29)Sokantikrisztustámad,sezektagadjákazAtyátésaFiút.Ámmivalljuk:
JézusaKrisztus,őIsten,ésörökéletetígértnekünk.Pálapróféciátidézve(lásdÉzs49,8)szólvezérigénkbenazüdvösség
napjáról, és Krisztussal együtt munkálkodva int minket:
„…úgyéljetek,mintakiknemhiábakaptákIstenkegyelmét.”
(2Kor6,1)ReformátorunknévünnepénPálszolgálatánakgyalázataésdicsőségeadokotahálaadásra(lásd2Kor6,3–10).
Jézusígyjövendölajeruzsálemitemplompusztulásáról:„Nem
maradittkőkövön…” Sﬁgyelmeztetanagymegpróbáltatás
idején:„Vigyázzatok,hogysenkimegnetévesszentiteket!” (Mk
13,2.5)„Bizonybetelikazidő,/ÉsIstenFiaeljő,/Avilágbíró,adicső,/Azítélősmegmentő.”(EÉ502,1)

SzentháromságünnepeutánazutolsóelőttihétenazÚtmutató reggelishetiigéibátorítanak:reménységgelvárjukazÚr
visszajövetelét(lásdTit2,13),akiazeljövendővilágbanuralkodnifogmindenekfölött!„Tökéletesenreménykedjetekabbanakegyelemben,amelyetJézusKrisztusmegjelenésekorkaptok.”(1Pt1,13;LK)„OlyjónékemIstenközelsége!ReménységemetazÚrbavetem…”(GyLK723,11)Azutolsóítéletről
ígytanítJézus:„AmikorpedigazEmberﬁaeljönaződicsőségében…” Sazirgalmassághatfélecselekedetétfelsorolvaszól
azigazakhoz:„Jöjjetek,Atyámáldottai,örököljétekazországot…” Ítéletétígyindokolja:„…valahányszormegtettétekezeketakárcsakeggyelisazénlegkisebbtestvéreimközül,velem
tettétekmeg.” (Mt25,31.34.40)PálígyvallIstengyermekeinek
reménységéről:„…üdvösségünkreménységreszól.[…]Hapedigaztreméljük,amitnemlátunk,akkorállhatatossággalvárjuk.” (Róm8,24.25)Luther ígytanít:„Atürelemkitartóvátesz,
akitartásreménységetnemz,areménységpedignemszégyenítmeg.Miöröküdvösségetremélünk.MindeztIstenkegyelmeművelibennünkakereszttel.”HegyibeszédébenJézusﬁgyelmeztet:„Nemmindenkimegybeamennyekországába[…],
hanemcsakaz,akicseleksziazénmennyeiAtyámakaratát.
[…]Akiteháthalljatőlemezeketabeszédeket,éscseleksziazokat,hasonlóabölcsemberhez,akikőszikláraépítetteaházát.”
(Mt7,21.24)Azembereföldöndöntöröksorsafelől:„Mert
Isten[…]azértküldteelaFiút[…],hogyüdvözüljönavilág
általa.Akihiszőbenne,aznemjutítéletre,akipedignemhisz,
márítéletalattvan…” (Jn3,17.18)Sígyönmagátzárjakiazörök
életből.Ahamvazószerdáhozhasonlójellegűmaibűnbánati
ésimanaponaterméketlenfügefasorsakerülelénk.Avincellérközbenjárérdekébenagazdánál:„Uram,hagydmegmég
ebbenazévben,mígkörülásomésmegtrágyázom,háthaterem
jövőre,hapedignem,akkorvágdki!” (Lk13,8–9;lásdZsid9,12.15)
Avámszedőkésbűnösökbarátjaaszázbólazegyelveszettjuh
ésatízbőlazegyelveszettdrahmamegtalálásakapcsánszólt
amennyeiörökörömről:„[…]ígyfognakörülniazIstenangyalaiegyetlenmegtérőbűnösnek.” (Lk15,10)Sezazáldáskívánásnekünkisszól:„AbékességIstenepedig[…]munkálja
bennünkazt,amikedvesőelőtteJézusKrisztusáltal,akinekdicsőségörökkönörökké. […]Akegyelemlegyenmindnyájatokkal!” (Zsid13,20.21.25)Jánosírja:„Ésláttamegynagyfehértrónt
ésarajtaülőt[…],ahalottak[…]atrónelőttállnak,és[…].
Havalakinemvoltbeírvaazéletkönyvébe,azatűztavábavettetett.[…]Ezamásodikhalál…” (Jel20,11.12.15.14)Kérheted:
„Írdazéletkönyvébe/Megváltottadnevét…”(EÉ505,4)
g GARAI ANDRÁS

Csütörtök(november10.)Fekvőhelyemenisrádgondolok,mindenőrváltáskorróladelmélkedem. Zsolt63,7(Róm11,33;1Jn2,18–26[27–29];2Kor12,1–10)
Meglehetősenéletszerűtlennektűnhetezakijelentésarohanóvilágrohanóemberének,méghaistenhívőis.Pedigaszüntelenimádság(1Thessz5,17)vagy
amindenmozzanatábantudatosanIstenjelenlétébenmegéltélet(1Kor10,31)
nagyonisajézusikeskenyösvényvándoránaksajátja.
Péntek(november11.)Mindengazdagságnálnagyobböröm,haintelmeidszerintélhetek. Zsolt119,14(Mt13,45–46;2Kor6,1–10;2Kor12,11–21)Ezazsoltárbeliértékhierarchiamanagyonnem„trendi”.Vajonhaőszinténönmagambatekintek,énismegtudomeztígyfogalmazniimádságombanIstennek?TörekszemegyáltalánazÚrintelmeiszerintvalóéletre?Shaigen,azvalóbanmindenmateriálisgyarapodásnálhőbbvágyamkéntésnagyobbörömkéntjelenik
megazéletemben?Aválasszalönmagamnaktartozom,Istenúgyispontosan
látjaavalót.
Szombat(november12.)AtürelemésvigasztalásIstenepedigadjamegnektek,hogyegyetértésleg yenközöttetekJézusKrisztusakarataszerint,hogyegy
szívvel,egyszájjaldicsőítsétekamiUrunkJézusKrisztusIstenétésAtyját. Róm
15,5–6(Zsolt22,23;Mk13,1–8;2Kor13,1–13)Szívfájdító,amikortorzsalkodás,
viszálykodás,amásikgőgöslenézése,megvetésejellemziahívők,atestvérekközösségét.Hiteltelennéválikadicsőítés,mertméghaazegyszájjaltörténikis,egyszívvelbiztosannem.Isten,amiAtyánktürelmesvelünk,gyermekeivel,leg yünktehátmiisazokegymással.Haőrátekintünk,hafig yelmünkfókuszábanőáll,ésnemsajátönösérdekeinkésmásokkalszembeni
jogosvagyjogtalanértékítéleteinkbőlfakadónegatívérzelmeink,akkoraJézusKrisztusakarataszerintiegyetértéslelkületeismegvalósulhatközöttünk.
Esélyünkleszarra,hogyösszejöveteleinknepusztán„rendezvények”leg yenek„résztvevőkkel”,hanemegy szívbőljövőistendicsőítések.AdjaIsten,hogy
ígyleg yen!
g LÁSZLÓ VIRGIL
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PárbeszédIstennel. Asajátfantáziánk
helyett bátran kezdeményezhetünk
párbeszédetIstennel.Jóbazértelmetlennek tűnő szenvedés mélységéből
Isten felé indul. Pontosan tudhatjuk,
hogyaszenvedésneknagyonsokelágazása,kijáratavan.Indulhatunkavégsőmegsemmisülésfelé,gondolhatunk
avelünkcsakjátszmáznitudóIstenre,
dekiálthatunkishozzá.őkezdeményeziapárbeszédet:„Szólnálhozzám,ésén
válaszolnék…” Ebbenakülönösésszemélyiségünklegmélyétátjáróbeszélgetésbennincsenekudvariasságikörök,

Istenreutaltságunkfelismerése. Ebbenamélységben,kiszolgáltatottságban,
az Istennel való perlekedésben érti
megaszenvedőJób:nemcsupánkorlátokközöttélőemberekvagyunk,hanemalapvetőenIstenreutaltteremtmények.Mikéntagyermekszorula
szülőiszeretetre,gondoskodásra.Végiglehet–sőtkellis–járnunkatékozlóﬁúútját,deettőlmégránkisigaza
tételésalehetőség:csakazatyaiházban van esélyünk a teljes és boldog
életre.ErichFromm, a20.századnagy
humanistagondolkodójaaMenekülés
aszabadságelől címűkönyvébenazt
írja,hogyaszabadságterheelőlmenekülőembervagyújfüggőségekbe,
vagyújalávetettségbemenekül.Aﬁlozófus-szociálpszichológus szerző
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