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MindenhatóIstenünk,mennyeiAtyánk!
Színed elé állva szereteted fényében
látjuk,hogyméltókvagyunkítéletedre,
de egyszülött Fiad keresztjére nézve
aztismegláttatodvelünk,hogytemég-
semakarodabűnöshalálát,mertsze-
retetednagyobbítéletednél.
Hálátadunkazért,hogymaishall-

gathattukigédet,ésszüntelenülhívsz
minketgyermekeidközösségébe,ahol
atejelenlétedbensohanemvagyunk
egyedül:nőkhöz,férfiakhozésgyerme-
kekhez,egészségesekhezésbetegekhez,
épekhezéstesti-szellemisérültekhez
tartozunk,ésmindazokhoz,akikmár
náladvannak.
Könyörgünk egyházadért. Emlé-

keztessbennünketszüntelenül,hogy
mielőttmegkelljelennünkítélőszéked
előtt,megjelentüdvözítőkegyelmed
mindenembernek.Adjhűségespász-
torokat,akikbátranéstisztánhirdetik
törvényedetésevangéliumodat,hogy
megelevenedjenekgyülekezeteink.
Könyörgünkmegbocsátásért:kimon-

dottszavakésvéghezvittcselekedetek
miatt,amelyeketmeggondolatlanulvagy
szeretetnélkülmondtunkvagytettünk;
éskinemmondottszavakésvégheznem
vittcselekedetekmiatt,mulasztásainkért,
amelyekránknehezednek.
Könyörgünkabetegekért:hamég

nemjöttelazidejeannak,hogyszíned
előtt megjelenjenek, gyógyítsd meg
őket;hatávozniukkell,erősítsdhitü-
ket,hogykételkedésnélkülbízzanak
bűnbocsátó szeretetedben, és atyai
kezedbetegyékéletüket!
Könyörgünkmindazokért, akiket

hitükmiattüldöznek,ésmindenszen-
vedőért,elnyomottértéskiszolgálta-
tottértaföldön.Ítéldmegabűnt,de
irgalmazzamegtérőbűnösnek!
Hallgassmegminket,Édesatyánk,és

teljesítsdígéretedet:ítéldmegagonoszt,
és hozd el hamar országodat, ahol
nincstöbbébűn,halálésszenvedés,és
gyermekeid örökké láthatják arcod
dicsőségét.Ámen.
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KRÓNIK A

„Ezértegészenbizonyosnak tartjuka
prófétaibeszédet,amelyrejólteszitek,ha
figyeltek, mint sötét helyen világító
lámpásra,amígfelvirradanap,ésfel-
kelaHajnalcsillagszívetekben.” (2Pt1,19)

Mindmáigtartaszavakelértéktelene-
dése.Ígérvalakiegykissegítséget,és
„természetes”,hogynemtartjameg.
A szerelő azt mondja, hogy reggel
nyolckorérkezik,ésdélutánötkorsincs
ott.Apolitikusbékéről,megértésrőlnyi-
latkozik,ésközbenháborútindít.
Ésmi,keresztyénekmitígértünkaz

Úrnakésegymásnak?HogyazUrat
követemteljesszívemből,őráhallga-
tok,velekezdemanapot,mindennél
előbbre való lesz az Isten Igéje szá-
momra.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,
vagymáskorafeddőszótartalmaisva-
lósággáválik.
Péterapostolegészenbizonyosnak

tartjaaprófétaibeszédet.Mertőbízik
azÚrban,ésrádöbben,hogymireaka-
kasmegszólal,háromszormegtagad-
taőt.Megtapasztalja,hogyamikora
Lélekáltalszól,valóbanemberekjut-
nakhitre.Van,hogyegyszerrehárom-
ezeremberismegtér.Ezértazőajkán
isbiztosaprófétaiszó.Azabeszéd,
amikoralázatosanazÚrrafigyel,meg-
üresíti magát, engedelmesen meg-
nyitjaaszívét–ésazÚrmellélép,üze-
netetad.Mertaprófétaiszóazazüze-
net,amelyIstentőlszármazik.Haaző
nevébenítélmegvalamit,aztbűnbá-
nattalelkellhagyni,mertkülönbenjön
az ítélet.Haazőnevébenbiztatjaa
csüggedezőhívőt,akkora„reményte-
lenség ellenére is reménykedve hi-
hetjük”,hogymegsegít.Ésezmegerő-
sítiszívünket,gondolatainkatéslép-
teinket,merünkindulnianemjártös-
vényen,ajáratlanútonis.Mertbiztos,
hogyvelünkleszaz,akibiztatástadott
maiprófétája,azigehirdetőésJézus
küldöttekéntjövőemberáltal.

ABibliaszerintJézusavilágosság,a
világítólámpásésaHajnalcsillag.Haőt
befogadtadaszívedbe,haigéjét(szavát)
gyakranolvasodéshallgatod,akkoregy-
re helyesebben tudsz dönteni életed
nagy és kis kérdéseiben. Világosság
gyullad a homályos világban, a sötét
üzelmekésazelsötétültemberekközött
is.Ésezavilágosságerőtad,hogykiállj
velemásokeléis.Hogyteisvilágítólám-
páslégy,mertJézusvanaszívedben.
HafelkeltaHajnalcsillag,hamegszü-

letettnekedisaMegváltó,akkorteisegy
csillagleszelalelkilegsötétvilágban.Ez
aprófétaihivatásunk.„Szép,fényesHaj-
nalcsillagom,/Ragyogjrám,édesJézu-
som,/Énlelkemvigassága!/Olysok
szívtégedvárvavár./Azénszívemis
nyitva már, / És jöttödet kívánja. /
Kedves,ékes,/Égikincsem,dicsősé-
gem,gazdagságom!/Üdvösségemtő-
ledvárom.”(EÉ361,1)„SzépHajnalcsil-
lag,/Setétégreírlak,/ÉnmegváltóJé-
zusom!/Mertéjten-éjjel/Tündöklő
fénnyel/Csaktevilágolsz,jóltudom.
/[…]Szentegyházadban/Tisztasugár
lobban,/Lelkedbőlhulltégiláng:/Nagy
világéjben/Reménységképpen,/Míg
öröknapnemtűzreánk.”(EÉ397,1.4)

g SZÉLL BULCSÚ

A reformáció emléknapja alkalmá-
bólKároliGáspár-díjjal tüntettékki
GáborjániSzabóBotondot, aDebrece-
niReformátusKollégiumNagykönyv-
tárának gyűjteményi igazgatóját és
ŐszSándorElődöt, azErdélyiRefor-
mátusEgyházkerületiLevéltárlevél-
tárosát(képünkönközépen).
AdíjakatBalogZoltán, azemberi

erőforrásokminisztereésFülöpAttila
egyházi,nemzetiségiésciviltársadal-

mikapcsolatokértfelelőshelyettesál-
lamtitkáradtaátoktóber28-ánBuda-
pesten.BalogZoltánünnepibeszédé-
benkiemelte:huszonhétévvelarend-
szerváltozásutánmégmindigrenge-
teg értéket kell megmenteni, köz-
kinccsétenni,kihozniazokbóla„kincs-
tárakból”,amelyekegyszerrevédték,de
eliszártákaszélesebbközönségelőlaz
egyházikultúrakincseit.

g MTI

A HÓNAP IGÉJE ÁtadtákaKároliGáspár-díjakat

AMagyarországiEgyházakÖkumeni-
kusTanácsának (MEÖT) rendezvé-
nyénFischlVilmos evangélikuslelkész,
atanácsfőtitkárakiemelte:1517.októ-
ber31-én,amikorLutherMártonki-
szegeztevitatételeitawittenbergivár-
templom kapujára, elindult valami,
ami megmozgatta az egész világot.
Hozzátette:fontos,hogy„necsakem-
lékezzünkarra,amitörtént,hanemél-
jükismeg,éshagyjuk,hogyarefor-
mációújraésújraátformálja,megújít-
saéletünket”.
HuszárPál, aMagyarországiRefor-

mátusEgyházZsinatánakvilágielnö-
kebeszédébenkiemelte:areformáció-
nakköszönhetőanemzetinyelvűige-
hirdetés,anemzetinyelvűBibliaésa
nemzetinyelvűiskola.

Amagyarnyelvszempontjábólmeg-
határozó volt Károli Gáspár biblia-
fordítása–tettehozzá.Amagyarnyel-
vűBibliátazonbancsakakkorvoltér-
telmekinyomtatni,haolyanemberek
kezébelehetettadni,akikeltudtákol-
vasni.Efelismerésalapjánalapították
aprotestánsiskolákat,kollégiumokat,
aholnemcsakaleendőlelkészeketne-
velték,hanemaleendőpolgárokatis–
ismertetteavilágielnök.
A megemlékezés végén a MEÖT

protestáns tagegyházainak képviselői
áldástmondtak,majdarésztvevőkfák-
lyávalakezükbenátvonultakaWesse-
lényiutcaibaptistaimaházba,aholazis-
tentiszteleten Aradi György, a fasori
evangélikusegyházközséglelkészehir-
detteazigét. g MTI

MegemlékezésaReformációiemlékparkban
Ökumenikusünnepségenemlékeztekmegareformációkezdetérőloktóber
31-énesteBudapesten,aReformációiemlékparkban.Magyarországoneha-
gyományoseseménnyelzárulazOktóberareformációhónapja elnevezésű
rendezvénysorozat.

FischlVilmosmellettHuszárPál

Elismerteareformációkedvezőhatásaitapápa

FerencpápaaLutheránusVilágszövetségelnöke,MunibA.Younan(balra)ésfőtitkára,MartinJungeközöttalundiszékes-
egyházbantartottoktóber31-iökumenikusistentiszteleten

„Hálávalismerjükel,hogyareformá-
ciósegítettméginkábbközpontijelle-
getadniaSzentírásnak”–mondtaFe-
renc pápaoktóber31-énLundban,are-
formációkezdetének499.évfordulóján
tartottökumenikusistentiszteleten.Az
1947-benalakultLutheránusVilágszö-
vetség(LVSZ)svédországi„szülőváro-
sának”evangélikusszékesegyházában
tartottközösmegemlékezésnekkétség-
kívültörténelmijelentőségetadottaró-
maikatolikusegyházfőlátogatása,aki
–elismerveaLutherMártonáltalelin-
dított reformáció kedvező hatásait –
szembenálláshelyettaláthatóegység-
revalótörekvésmellettfoglaltállást.Ezt
juttattakifejezésreazLVSZelnökével
aláírtközösnyilatkozatis.Néhányórá-
valkésőbb–immáraMalmőiAréná-
ban–akatolikusNemzetköziKaritász-
nakésazLVSZVilágszolgálatánakve-
zetői írtak alá szándéknyilatkozatot
szeretetszolgálatuk összehangolásá-
ról…(Alapzártánkkalegyidőbenzaj-
lotteseményrőlgazdagösszeállítástalál-
hatóegyházunkközpontihonlapján,az
Evangélikus.huoldalon.) g EÉ
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Aceglédihívekenkívüla lelkésznő
szűkebb pátriájából, Cinkotáról és
előzőszolgálatihelyeiről,Szegedről,
Makóról, illetve Újpestről is szép
számmalérkeztekvendégekazünne-
pieseményre.
Győri Péter Benjámin, aDél-Pest

MegyeiEgyházmegyeespereseigehir-
detésébenJánosevangéliumát idézte

(Jn1,3).Azesperesameghívónállóige-
versreutalvaúgy fogalmazott: „Egy
gyülekezetjóműködésénekakilátá-
saiahétköznapiéletlogikájaszerint
rosszak,hiszensokkülönbözőgondol-
kodásúésérdeklődésűemberalkotja.
AzösszekötőkapocsJézusszeretete,
körészerveződikminden,ígyaremény
eltöltminket, hogymégisműködni
fognakadolgok.”
Azistentiszteletenrésztvevőlelkész-

társakbibliaiigékkelmondtakáldást
SzlaukóOrsolyára.AlelkésznőZsid
6,19 alapján tartott igehirdetésében
utaltaCeglédenisszolgálónagyelőd-
re:OrdassLajos püspökre.Azünne-
penFabinyTamás püspöknemvehe-
tettrészt,deelküldtelevelét,melyben
aztírta:örül,hogySzlaukóOrsolyake-
rültaceglédigyülekezetélére,mert
nagyszükségvandinamizmusáraésjó
teológiájára.Egyúttalígéretettettar-
ra,hogyhamarosanavárosbalátogat.
A beiktatási ünnep ezt követően

közgyűléssé alakult át. Az egyház-

község felügyelője, Jankovics Árpád
megemlékezettatemplomfelszente-
lésénekszázhuszadikévfordulójárólis:
aSztehloOttóáltaltervezettépületkét
háborúutánmaisittmagasodik,ésélő
gyülekezettöltimeg.
Az ünnepség talán egyik legfel-

emelőbbpillanata az volt, amikor a
makóipolgármester,FarkasÉvaErzsé-
bet köszöntötteSzlaukóOrsolyát,és
meggyújtottaaztamécsest,amelyet
eddigösszesenháromszor, ahárom
legfontosabbéleteseményéngyújtott
meg.ACeglédiÖkumenikusLelkész-
körnevébenHánkaLevente, anagy-
templomi református egyházközség
pásztoraköszöntötteszolgatársát.
SzlaukóOrsolyát2014-benszentel-

téklelkésszé,parókuslelkészkéntCeg-
lédazelsőszolgálatihelye;agyüleke-
zetegyhangúlagszavazottmegválasz-
tására.Elődje,PéterZoltán –akiszin-
tén nagy szeretettel köszöntötte őt
beiktatása alkalmából – a Budavári
EvangélikusEgyházközségbenfolytat-
jalelkészihivatását.
Azünnepségenaceglédiökumeni-

kusHallelujakórusénekelt,akánto-
riszolgálatotCsehnéSzekerAnikó és
TelekZita végezte.

g BELSő OLGA NOÉMI

Hogyanlegyünkareménység
emberei?
BeiktattákSzlaukóOrsolyalelkésztCegléden
Kettősünnepetültekaceglédievangélikusgyülekezetbenoktóberutolsó
szombatján:atemplomfelszentelésének120.évfordulójánbeiktattákhiva-
talábaSzlaukóOrsolyát. Ezazeseménymérföldkövetjelentavárosprotes-
tánsközösségeinekéletében:areformációkezdeténekötszázadikévfordu-
lójaelőttiesztendőbenszolgálelőszörCeglédennőiparókuslelkész.

Nyitóáhítatábandr.KovácsLászlóAtti-
la, aNyíregyháziEvangélikusEgyház-
község igazgató lelkészeZsolt 66,2–4
alapjánemlékeztetett:Lutheramegfe-
szítettKrisztusramutatott!Areformá-
cióörökségearrakötelezminket,hogy
Isten igéjérefigyeljünk.Agondolatot
folytatvadr.HafenscherKároly, egyhá-
zunkzsinatánaklelkészielnöke,akor-
mányzatiReformációEmlékbizottság
miniszteribiztosaarrólszólt,hogyaju-
bileumi évnagy lehetőség: lehet szá-
munkraegyháztörténetiév,hittanévés
Jézus-év.TanuljukmaisLuthert,ismer-
jükmegírásait,éstérjünkvisszaafor-
ráshoz!Vegyükkomolyanreformátori
örökségünket!–hívtafelafigyelmet.

Szombat délelőtt előadások adtak
átfogóképetahitükérttűrő,szenvedő
tirpák lakosok mindennapi életéről,
akikközöttareformációörökségeele-
venenélt.LutherMártonnyíregyházi
emlékezetérőlszólvaIlyésGábor tanár,
helytörténész az evangélikus egyház
nyíregyháziemlékeirőlésemlékjeleiről
adottáttekintést.ANagytemplom1996
ótaavároselsőszámúműemléke.Meg-
említette,hogyareformációkezdetének
négyszázadikévfordulójaidejénaváros
lakóinaknegyvenszázaléka,mintegy16
ezerembervoltevangélikus.
Abokortanyáktelepülésszerkezetét,

azörökség tovább élését tekintette át
Bácskainédr.PristyákErika főiskolaiad-
junktustérképekkelgazdagonillusztrált
előadásában.Asugarasszerkezetű,azott
lakó családokról elnevezett bokorta-
nyáktótajkúnépességétBékésmegyé-
bőltelepítettékazelnéptelenedettNyír-
egyházára. Ma ötvenkilenc bokorta-
nyavanatérségben,ebbőlközigazgatá-
silagharminchattartozikNyíregyházá-
hoz.Mégahetvenesévekbenisszere-
peltaTirpákföldelnevezésatérképeken.

Abokortanyákéletképességénekfenn-
tartásáhozacivilszervezetekésazegy-
házakisjelentősenhozzájárulnak.
A céheknek és az iparosoknak a

nyíregyházi tirpákok életében betöl-
töttszerepétvizsgáltadr.SzabóSarolta
etnográfus,aSóstóiMúzeumfaluigaz-
gatója.
Agyülekezetfenntartásábanműkö-

dőésTúróczyZoltánpüspöknevétvi-
selőáltalános iskolaéttermébenelfo-
gyasztottközösebédutánadélelőttel-
hangzottakelevenedtekmegazonaki-
állításon,amelyetatemplomkarzatán,
azorgonamögöttifelújítotttérbenren-
deztekbeamegyeiJósaAndrásMúze-
ummunkatársai.Areformációöröksé-
geatirpákokközött„kézzelfogható”kö-
zelségbekerült:akiállításivitrinekben
agyülekezetitagokáltalfelajánlotttár-
gyakishelyetkaptak.Megnyitóbeszé-
débendr.BeneJánosmúzeumigazgató
megemlítette:egykivétellelmindiglu-
theránuspolgármesterevoltavárosnak,
sazállamosításelőtthuszonnégytanyasi
iskolájavoltazevangélikusgyülekezet-
nek.Végezetüldr.BálintZoltán egyház-
községifelügyelőnévszerintismegkö-
szönteakiállításlétrehozásábanközre-
működőszakemberekmunkáját.
Avasárnapdélelőttihálaadóistentisz-

teletenHorváth-HegyiÁronnyíregyhá-
ziszármazásúsámsonházilelkészhirdet-
te Isten igéjét a kijelölt evangéliumi
szakasz,Mt18,21–35alapján.Hetvenszer
hétszerismegkellbocsátanunktestvé-
rünknek,hiszenIstennekünkismeg-
bocsátottamindenbűnünket!Éljünka
kegyelemáltal!–helyezteajelenlévők
szívére.
Acsaládiistentiszteletliturgiaiszol-

gálatátZsarnaiKrisztián esperesvégez-
te.Azoktóberbenszületetthittestvére-
ketszólóénekkelköszöntötteZsarnainé
UrbánNóra, DemcsáknéBalczóIldikó
pedigmélyátélésselmondtaelMárai
SándorMennybőlazangyal címűköl-
teményét,hiszenharmadévesműegye-
temistakéntmagaistanújavolt1956-ban
azoktóber23-ifővárosieseményeknek.
Az ünnepségsorozat záróalkalmán

SzitaMiklósnéMegyerMárta,aKistemp-
lomkántoraoboajátékával,agyüleke-
zeténekkaraismertkórusművekmeg-
szólaltatásávaldicsérteazUrat,Kovács
LászlóAttilaorgonakíséretével.Afuru-
lyaverseny többszörös győztese, Kiss
BenedekMáté szolgálatátédesapja,Kiss
Zoltán, aNagytemplomorgonistájakí-
sértezongorán.
ZáróigehirdetésébenAdámiLászló

parókus lelkész az oltárkép felirata,
Zsid9,12alapjánhirdetteazörömhírt,
idézvevégülawestminsterikiskátéegy
mondatát:„Azembervégsőcélja,hogy
dicsőítseIstent,ésörökkégyönyörköd-
jönbenne.”

g GARAI ANDRÁS

Areformációöröksége
atirpákokközött
263évealapítottákavárostazevangé-
likustirpákok,és230évvelezelőttszen-
teltékfelazevangélikusNagytemplomot
Nyíregyházán a rómabeliekhez írott
bibliaiigeverssel:„Bizony,őtőle,őálta-
laésőreánézvevanminden:Istenéadi-
csőségmindörökké.” (Róm11,36)Erre
emlékezettoktóber22-énés23-ánagyü-
lekezet.

„Istennépeélőhitű,aSzentlélekáltal
megelevenítettnép,akiknyomorúságuk
ellenéreismegbízhatók,hitelesekszol-
gálatukban,azevangéliumhirdetésében
– mondta igehirdetésében Steinbach
József református püspök 2Kor 3,4–8
alapján.–IstennépeJézusKrisztusál-
talbízikIstenben.Jóolyankorbanhal-
laniezt,amelybenazéletmindenszint-
jéneluralkodottabizalmiválság,ahol

előszörmindigakritikaszólalmeg,ahol
a gyanakvás az általánosmagatartás.
Egyvalakibiztosanvan,akibenbízha-
tunk.ÁprilyLajosszavaival:»egyetlen
tornyossziklaszál«azélőIsten,akibeka-
paszkodhatunk, akire építhetünk, aki
iránytmutat.Haővelünk,kicsodaelle-
nünk?”–tettefelakérdéstaMEÖTel-
nöke,éshozzátette:azigérefigyelésben
aSzentlélekeleveníti,nyitjamegaholt

betűt,ígyleszazIstenszavává,amelyve-
zet,vigasztal,bátorít.
Abetűönmagábanölniképesfegy-

ver:csakakkoréltet,haIstenmegnyit-
jaazt,ésmegelevenítiáltalanépét.
„Mi,azigemaifelekezeteivalljukaz

igehirdetés,abizonyságtételcsodáját,
hogyazazélőIstenszívtőlszívigjutó
szavalehet,amelymegelevenítiazt,aki
hallgatja.Ahívőembermegelevenedik
amegtérésben,amegszentelődésfolya-
matábanpedigmagaKrisztusnövek-
szikbenne”–mondtaSteinbachJózsef,
éshozzátette:élőegyházravanszük-
ségünk, nem minél nagyobb intéz-
ményrendszerre,mertazigeélőésha-
tó,ésazemberekmaisvárják,hogyIs-

ten megszólítsa őket. A püspök fi-
gyelmeztetett:Istennépénekprófétai
küldetése,hogyintsen,deezazintés
sosemlehetbántó,végképpnemlehet
azacélja,hogyöljön.
„ALélekáltalmegelevenített,szolgá-

latraelhívottésarraalkalmassáformált
nép vagyunk, hogy Jézust hirdessük,
akiút,igazság,élet,IstenFia,Megváltó”
–jelentettekiazigehirdető.
SteinbachJózsefhangsúlyozta:nem

elég a zsenialitás, elengedhetetlenül
fontosszolgálatunkbanamegbízható-
ság,ahitelesség.ALélekmegbízhatóvá
tesz:alkalmassáarra,hogyazújszövet-
ségszolgáilegyünk.Mintmondta,az
embernekelsősorbannemjótékonyság-
ra, társadalmi igazságosságra, hanem
megváltásra,JézusKrisztusravanszük-
sége.Erreaszolgálatra,szövetségének
szolgálatáraőmagateszinépétalkalmas-
sá:ígéreteiolyanvalóságosak,mintazúr-

vacsoraijegyek,akenyérésabor,ame-
lyeket az ökumenikus alkalmon ki is
szolgáltattak,hogypecsétjeilegyeneka
Lélekhívásának.
Azigehirdetésésazúrvacsorautána

liturgiábanszolgálóegyházivezetők–
SzemereiJános evangélikuspüspök,Pa-
takyAlbertpünkösdiegyházelnök,Papp
János baptista egyházelnök, Khaled
A.László metodistaszuperintendens,
FischlVilmos evangélikuslelkész,ME-
ÖT-főtitkár–aLélekmegelevenítőve-
zetéséértkönyörögtek,hogyJézusKrisz-
tusnépemegbízhatóanképviselhesseaz
evangéliumot,valaminthálátadtakaz
egyházért,amelytanúskodhatMegvál-
tójáról.Areformációünnepiévéreké-
szülve azt kérték, hogy az Úr újítsa
megnépétitt,Magyarországon,hogyta-
pasztalható legyen szolgálatukban a
Lélekmegelevenítőereje.

g BAGDÁN ZSUZSANNA

EgyüttemlékeztekareformációraaMagyarországiEgyházakÖkumenikus
Tanácsának(MEÖT)tagegyházaioktóber30-ánabudapestiAgapéPünkös-
diGyülekezetbentartotthálaadóistentiszteleten.Areformációtüzébenmeg-
tisztítottegyházértésszentségekérthálátadóalkalmonazértkönyörögtek,
hogyIstenSzentlelkeoszlassonelmaismindentévedést,ésóvjamegaszent-
ségtelenésüresélettőlnépét,hogyazhűségesszolgánakbizonyulhasson.

Lélekáltalmegelevenítettnépvagyunk
Országosreformációiistentisztelet

ArendezvénytKendehK.Péter, aLu-
ther Kiadó igazgatója nyitotta meg,
majdamásodikepizód,aLutherdiák-
korátbemutatórészmegtekintéseután
MesterházyBalázs evangélikusesperes
beszéltarrólasegédanyagról,amelyet
a rajzfilmhez alkotnak egy négyfős
stábbal.Egyesfeladatokatisbemuta-

tottaközönségnek,amelynektagjailel-
kesentippeltékmegaválaszokat.
A filmbemutatóhoz ökumenikus

kerekasztal-beszélgetés csatlakozott,
amelynekmoderátoradr.FabinyTa-
más püspök volt, résztvevői pedig
MesterházyBalázs,HellGabriella hit-
oktató(MagyarKatolikusEgyház)és

CsernákIstván nyugalmazottszuper-
intendens(MagyarországiMetodista
Egyház).
Arajzfilmrendezője,RichlyZsolt el-

mondta,hogytöbbmintharmincan
dolgoznakafilmen,ésnagyörömére
szolgál,hogysokkezdőművésztsike-
rültaprojekthezcsábítania.„Luther
nemvoltszent,devoltakálmatlanéj-
szakáiéskétségei.Ezeketalelkivívó-
dásokatképilegátalakulásokkalpróbál-
tammegábrázolni,ezmindenegyes
alkalommalkihívástjelentszámomra”
–vallotta.
Mesterházy Balázs esperes hang-

súlyozta,hogyazevangélikusegyház
tanítóegyház,ezértfontos,hogyafilm-
hezkészítettsegédanyagbólplusztudást
kaphatunk,ésakármegisbeszélhetjük
alátottakat-hallottakat.Azeszmecse-
rerésztvevőivégülegyetértettekabban,
hogyhakíváncsiakvagyunkazigazság-
ra,akkoraddigkellkeresnünk,amíg
megnemtaláljuk.Ezutánarésztvevők
mégmegnézték az ötödik epizódot,
amelyLutherwittenbergiéveitésa95
tételkiszögelésétmutatjabe.

g HORVÁTH-BOLLA ZSUZSANNA

ALutherMártonélete címűrajzfilmsorozatmásodikésötödikepizódjának
bemutatójátoktóber27-énestetartottákabudapestiBemmoziban.ALu-
therKiadóésaMagyarországiEvangélikusEgyházReformációiEmlékbizott-
ságaszerveztealkalmonkerekasztal-beszélgetésreissorkerültafilmkapcsán.

Lutherrelegyüttkeressükazigazságot!
BemutattákaLuther-rajzfilm2.és5.részét
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CsernákIstván,HellGabriella,MesterházyBalázs,RichlyZsoltésFabinyTamás



KRÓNIK A l 2016. november 6. Szlovák oldal l 3

Slovenskápríloha
Stranuzostavila:HILDA GULÁčIOVÁ-FABUĽOVÁ

Luthertútopieseňnapísal–atoslováimelodiu,
niekedymedzirokmi1527a1529.Základnýnámet
prevzalzoŽalmu46.Vôsmomatiežvzávereč-
nomdvanástomveršistojí:„Hospodinzástupov
jesnami,BohJákobov,hradnášnedobitný.“Na
koncistredoveku,keďLutheržil,sivšetciuvedo-
movalivojenskúmockamennýchpevnostíahra-
dov(pretožeužvtejdobepoznalistrelnýprach
ikanon).
Luthersasámpowormskomsnemevroku

1521muselakovyhnanecpodkliatbouskororok
skrývaťnahradeWartburg.Jepravdepodobné,že
neskôr,keďskladalpieseňHradprepevný,samu
vybavovalobrázokvysokýchamasívnychhra-
diebWartburgu,zaktorýmivtedynašielbezpeč-
ný úkryt pred nepriateľmi evanjelia. Luther
vosvojejpiesnitrefnepremietolvšetkypozems-
kéhrozbyaútrapy,oktorýchhovorí46. žalm
doduchovnejoblasti.
Kresťanovýmnepriateľom totiž nie je ani

takprírodnápohromaalebopolitickýprevrat,
ikeďfyzickénebezpečenstvo,choroby,nehody
a ďalšie spoločenské nepríjemnosti človeku
strpčujúživotavyvolávajúvnáspocityneis-
totyaohrozenia.Predsavšak,najväčšímne-
priateľomostáva„tenstarýnepriateľ“,Satan.
KeďsamalLutherstretnúťvAugsburgustý-
mi, ktorímalimoc a svoju pravdu postavili
nadevanjelium,jehopriateliahovarovali,že
hoodsúdiaaupália.NoLuthernašielpevnúpô-
dupodnohamivuisteniachsvojhoPána.Od-
povedal:„IvAugsburgu,uprostredsvojichne-
priateľov, kraľujeKristus.“ Luthermohol prísť
oživotiočesť.Alenemoholprísťovieru,ktorú
mudávaloevanjeliumavďakaktorémumalpo-
dielnavečnomživote.
Hradprepevný jePánBohnáš.UNeho je

ochranapredkniežaťomtohtosveta,ktoréhoilen
„slovíčko“Písmaporazí.

Lutherovaruža
VlastnýerbMartinaLutheraprijalaEvanjelická
cirkev augsburgskéhovyznania za svoj inštitu-
cionálnyznak.Tvoríhočiernykrížvčervenom
srdci,lebokrížsíceumrtvuje,aleponechávasrdcu
jehofarbu.Srdcejeponorenévbielejruži,lebo
vieradávapokoj,radosťapotešenie.Bielasym-
bolizujefarbuanjelovaDuchaSvätého.Ružasa
nachádzavbelasompoli,symbolizujúcompries-
tornebeskej oblohy, lebo radosť vDuchua vo
vierejepočiatkomnebeskejradosti.Belasépolele-
muje zlatáobruč,dokumentajúcanebeskébla-
hoslavenstvo,kroréjevečné,bezkoncaavzácne
akozlato.Znakjevýrazomvyznania:Spravodli-
výzvierybudežiť.

g M.KOVÁčIKOVÁ

„Hovorím však:Žite podľaDuchaanebudete
vykonávaťžiadostitela.“(Gal.5,16.)

ZamyslenienadBožímslovom:Keďdnessvätí-
mepamiatku reformácie, pripomeňme si, že
orokuplynieodjejzačitkovpäťstorokov.Dneš-
nýtextobsahujezákladnévýpovede,ktorévied-
lireformátoraMartinaLutheraprinápravestre-
dovekejcirkvi.čonapísal„reformátor“rodiacej
sakresťanskejcirkviapoštolPavel?Jerozhorče-
ný!Počul,ženiektorékresťanskézboryzachová-
valistarénáboženskézvyky.Varujeprednebez-
pečenstvomsfalšovaniaaznehodnoteniazvesti
oJežišoviKristovi.JežišKristusichodnichuž
oslobodil.Pavelnapomína:Nedajtesaznovaviesť
ľudskýmipredpismi!Reakciabolarôzna.Kres-
ťaniazožidovstvaeštechcelizachovávaťBožie
prikázaniaakovyvolenýBoží ľud. Iná skupina
kresťanovzastávalaopačnéstanovisko:bezpred-
pisovnemožnožiťanivkresťanstve.Láskakblíž-
nemujepeknávec,aleporiadokmusíbyť.Zto-
hopohľadusiviemepredstaviťajdnešnéproblé-
my. a ako reagujememy?Asi podobne.Pavel
zdôrazňuje,žeľudsképredpisynemajúpredBo-
homcenu,nemôžunás spasiť.Zachraňuje len
vieravJežišaKrista.Byťlennejakýmiporiadny-
miľudminemácenu.Pavelideďalej:keďsabu-
detespoliehaťnasvojesnahy,JežišKristusjezby-
točný, k spásenepotrebný. Je dobrémeditovať
okrížiKristovom,ktorýnásobjímasvojimira-

menami.Vtedypocítimetúoslobodzujúcusilu
znebies.Nebudemeužzotročenípredpismi.Už
niezabezpečenieživotaskutkami,alevierouvJe-
žiša.Pavelzdôrazňuje:slobodnýBohchceznás
maťslobodnýchľudí.Kristusnásoslobodilkslo-
bode.čo to znamenákonkrétnednes?Dôjde
k zmiereniu tam, kde sú rozpory. Skrze vieru
vKristanebudezáležaťnatom,činiektomáiné
kresťanskévierovyznanie.Hlavnéje,žesaúprim-
neveriacikresťanprejavívskutkochlásky.Žiťta-
ký život je, prirodzene, ťažké.Duch Svätýnás
všakuspôsobí byť slobodnými aúprimnými,
uspôsobínásroztvoriťramenáanezovrieťpäsť
kúderu.„Kristusnásoslobodilkslobode!“píše
apoštolkresťanskýmzboromdneškaizajtraška.
ReformátorLuthertútovetuPísmasvätéhoako
jednuzozákladnýchBožíchprávdpoužilnare-
formucirkvi.Preto:prečodpredpisov zákona
kslobodeláskeskrzeJežišaKrista!Amen.

Modlitba:PaneBože,ďakujemeTi,žesiprivie-
dolBožíchmužovkpravdámPísmaaskrzenich
knápravesvojejcirkvi,žesijudaločistiťana-
praviť.Ďakujeme,ženámdávaščistotneaúprim-
nezvestovaťspásuvJežišoviKristovi.Nedajnám
ustúpiť odTvojej pravdy.Pomôžnám stáť na
apoštolskomzákladecirkviavytrvaťvpravejvie-
reaždokonca.Amen.

g MGR.ĽUDOVÍT MUNTÁG
evanjelickýfarár

Pamiatkareformácie

J.POTÚčEK
Lutherova
modlitba
Hľa,Hospodine,cirkevhnije,
koltelaovíjasahad
ivlcidraví,mnohézmije
zožierajútelo,polnocbije
pastierizlí,nepasústád.

Avrahakrutárukavšade
rozsievasvojusmrtnúsieť,
ach,koľkédušehynúvhlade
poSloveprahnúcžízniavsmäde,
tmyobkľúčilicelýsvet.

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

Dajsilykboju,TvojhoDucha
podoprisvojímramenom,
doSlovapravdyoblečrúcha,
byvstalamnohádušahluchá,
zasiahnipravdyplameňom.

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

Meditácia
„KtorýchmocBožiazachovávavierunaspasenie,
pripravenézjaviťsavposlednomčase...“(1.Pt.1:5.)

2.Kor.6:1-10.Charakteristickéčrtyosobnostievan-
jelikaalebočojetypickyevanjelické.ApoštolPavel
predstavujekorintskýmkresťanomkresťanskýspô-
sobživota.Taký,kuktorémusananovoprihlásilare-
formáciaaktorýsmesiosvojiliakoevanjelický.
1.Úplneprvoradýmznakomjevzťahkmilosti

Božej.Evanjelikvie,žežijeznejakochudobný
zbankovéhoúčtu,ktorýmuotvorilOtecnebe-
ský(svojdávnopremrhal).Účtu,naktoromsú
vloženétakéhodnoty,akoláska,radosť,pokoj,
zhovievavosť,nežnosť,vernosť,zdržanlivosť.To
hovediekpokoreavylučujepýchu.Nikdytúto
milosťnezneužíva,neberiejunadarmo,aleroz-
hojňujearozdávaju.Vie,žejetodrahámilosť,
poznačenáutrpenímakrvouBožiehoSyna.

2.Jehosprávaniesanesievznameníslov„te-
razječaspríhodný“.Naslová„predtým“ a„po-
tom“ zabudol.Žijeaktívnevprítomnostivmoci
Kristovej.
3. Nikomuvničomnedávadôvodnapohor-

šenie,apredsavnášarozruchvšadetam,kdeje
mrtvo,spánok,nedbalosť,povrchnosť,nevera…
4.Vďalšíchveršochpredstavujeapoštolpod-

robnýaobšíršenyopisevanjeliovýchvlastnos-
tí. Spomeniem aspoň jednu: ako smutní, ale
vždyveselí.Skresťanom-evanjelikomjeradosť
spolunažívať,lebo jevždyveselý,dokoncaaj
vtedy,keďmusrdce smútiaplače: tonezna-
mená,žemáústaneustáleroztiahnutédoširo-
kého úsmevu, ale jeho správanie je plné ra-
dostnejnádeje,pretoževidí„zahorizont“ prí-
tomnýchdní.(Zj.21,3-5.)

g JOZEF GRExA

čo jereformácia?
Legendahovorí, že v elsasskomMühlhausene
stálakedysislávnakaplnka,vktorejBožieslovo
kázalisamívýznamníkazatelia.No,raz,keďvy-
trhlidoElsaskaFrancúzi,kaplnkuspolovicezrú-
cali.Kedženebolavôľaobnoviťju,takjupredali.
Novýmajiteľ bol usilovný človek.Uskladnil si
vnej slamu a seno a zriadil kováčskudielňu.
Vnejukovanépredmetypredávalazarábal.Po
rokochsijedenfarárspomenul,ženiekedytobol
kostolanedalomutopokoj.
Šielzakováčomabývalúkaplnkuodkúpil.Po-

vyhadzovalznejslamuaseno.Zrušilkováčsku
dielňu,odstánilodtiaľvšetko,čotamnepatrí,a
obnoviloltárikazateľňu.Opäťsavnejzačaloká-
zaťaveriacitamspievaliaslúžiliHospodinovi.
Tentopríbehmožnopripodobniťkcirkviare-
formácii.Starokresťanskúapoštolskúcirkevľudia

poškodili.MiestoBožiehoslovajunaplnilisla-
mouasenomľudskýchbludovapápežskýchvý-
myslov.NamiestosviatostiVečerePánovej,vkto-
rejsaľudomdostávalospasiteľnejBožejmilosti,
zriadilivnejdielňunadobréskutkyazapenia-
zepredávaliodpusteniehiechov.
MartinLutherzistil,žezcirkvisastallenob-

chodprestáva slúžiť pôvodnémuúčelu.Nepo-
stavilvšaknovúcirkev, len juobnovilaočistil
odľudskýchbludovavýmyslov.NazákladeBo-
žiehoslovaznejpovyhadzovalvšetko,čodonej
nepatrilo-senoislamuľudskejmúdrosti,kováčs-
kudielňudobrýchskutkovaobnovilkazateľňu,
abysaznejkázaločistéBožieslovoaoltár,pri
ktorommohliveriacidostaťodpusteniehriechov
zmilostiskrzevieru.

g M.KOVÁčIKOVÁ

HradprepevnýjePánBohnáš
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DassSárvárinWest-Transdanubien
im16.JahrhundertdieWiegeder
Reformationwerdenkonnte, ist
anersterStelledemPalatinTho-
masNádasdy,demBibelüberset-

zerJohannSylvesterundder imJahre1537er-
richtetenDruckereizuverdanken.
DieBurgvonSárvárunddiedazugehören-

denBesitztümerwarenindiesemJahrhundert
noch imBesitz der FamilieKanizsai.Als der
kleinadeligeThomasNádasdyUrsulaKanizsai
geheiratet hatte, kam er zu einemmächtigen
Vermögen.ErwareinhochgebildeterPolitiker
seinerZeit,deralsBeamter inderRangleiter
immerhöheremporstieg:1534warerOberge-
spanvonEisenburg,1537BanusvonKroatien
undSlowenien,1540Landesrichter,1542wurde
erzumLandeshauptkapitän.AmHofeSárvár
lebtenundverkehrten,inderZeitvonThomas
Nádasdy,dermitdemProtestantismussympa-
thisierte,berühmteGelehrte,ÄrzteundPredi-
ger.Unteranderen:KasparSzegediKőrös,Se-
bastianTinódi,MatthiasDévaiBíró,PeterMe-
liusd.Jüngere,JohannSylvester.
JohannSylvesterkamaufThomasNádasdys

EinladungnachSárvár.DerreicheAristokrater-
nanntedenGelehrten,dereinausgezeichneter
Kennerderlateinischen,griechischenundheb-
räischenSprachewar,zumSchulmeister.
1537wurdeeineDruckereigegründet,deren

LeitungebenfallsSylvesterübertragenwurde.
Im Jahre 1539 erschien die lateinisch-ungari-
scheGrammatik dieses humanistischenGe-
lehrten,welchedieerstewissenschaftlicheSys-
tematisierungderungarischenSprachedarstellt,
dannfolgteimJahre1541dieÜbersetzungdes
NeuenTestamentes.Mankannnichtoftgenug
betonen,dassdiesesWerkdasersteinungari-
scherSprachegedruckteBuchinUngarnwar.
Übrigensbegannendieerstenungarländischen
DruckereieninderMehrheitaufdenvonden
TürkenbesetztenGebietenzuarbeiten.Erstin
unserenTagenwurdeallgemeinbekannt,dass
der Beginn und die Entwicklung des ungari-
schenBuchdrucks demHumanismus, bezie-
hungsweisedessengeistigemErbe,derRefor-
mationzuverdankenist.
1542verließJohannSylvesterSárvár,erging

nachWien,wo er an derWienerUniversität
ProfessordeshebräischenLehrstuhleswurde.
SárvárbliebvorübergehendohneDruckerei.
Etwanach60JahrenfolgteihmdannJohann

Manlius,einWanderbuchdrucker,derimJahr
1602dasgegendiekatholischenGläubigenge-
schriebene,historisierendeWerkvonStephan
Magyari „VondenGründen der vielenVer-
schlechterungen indenLändern...“herausge-
brachthat.
Wie Sylvester, sohat auch JohannManlius

hervorragendeBeiträgeimDienstedesProtes-
tantismusunddesUngartumsgeleistet.
InderNachfolgevonJohannSylvesterver-

kehrtenocheinReformatorvongroßemFormat
inSárvár:MatthiasDévaiBíró,der„Ungarische
Luther“.
ErkamimJahre1535nachSárvár.Hierunter-

richteteerauchinderSchule,dievonNádasdy
gegründetwurde.Vermutlichschrieberzudie-
serZeitseineFlugschrift:„Disputatio“.Obwohler
imHerbstdesfolgendenJahresnachNürnberg
zog,wurdederBriefwechselmitThomasNá-
dasdyauchspäternichtvonihmunterlassen.
MehrereSchülerderSchuleinSárvársindbe-

rühmtgeworden.EinigenhatThomasNádasdy

zu ausländischen Studien verholfen.Aus den
SchriftenderKirchengeschichtekannmanmit
mehroderwenigerPräzisiondieNamensliste
derPredigerundLehrerim16.Jahrhundertzu-
sammenstellen.(InersterLinieistdasderVer-
dienstvonSándorPayr,der–nichtnurneben-
bei–abSeptember1886bisMärz1887Vikarin
Sárvárwar.)

EsmussjetztnocheinNameerwähntwer-
den:MatthäusSzegedy,der1555schonPrediger
amHofvonSárvárundderErzieherdeskleinen
FranzNádasdywar.
ImJahre1576wurdeSárvárzumBischofssitz,

daMatthäusSzegedyvomTransdanubischenKir-
chenbezirkzumerstenBischofgewähltwurde.
Die komplizierten gesellschaftlichenVer-

hältnissedes16.Jahrhundertssindauchinden
kirchlichenBräuchennachvollziehbar.VomHof
vonNádasdykennenwirauchdieNamender
römisch-katholischenPriester.
DieFamilievonThomasNádasdyhatauch

nochzuOstern1547geweihtesFleischvomKalb
undgeweihtenSpinatgegessen.Wirwissenaber
vonGeorgParneszith,demVerwalterdesPala-
tins,dassdieProzessionimJahre1551zuFron-

leichnamschonnachderneuenOrdnungzur
KirchevonSáriführte.VonNádasdysFrauwur-
dedasAbendmahlimJahre1554unterbeider-
leiGestalt(BrotundWein)empfangen.Abdie-
semZeitpunkt gab es immer einen evangeli-
schenPfarreramHof.
Im Jahre 1643 ist der damalige Gutsherr,

FranzNádasdy III. – der später enthauptete
obersteLandesrichter–samtHofgesindezum
katholischenGlauben übergetreten.Die pro-
testantischenPfarrerundLehrermussteneine
harteSchicksalsprüfungdurchmachen.Vonje-
nen,dieihrenGlaubenbehaltenwollten,wur-
denvielezurGaleerenstrafeverurteilt.
EineZeitlangschmachtetenimKerkerder

BurgSárvár acht evangelischeund sieben re-
formiertePfarrer.ImInnenhofderBurgbefin-

detsicheineGedenktafelmitihrenNamenals
ErinnerungandieseschwerenZeiten.
InderGeschichteunsererKirchendauerte

dieZeitdersogenanntenArtikulationskirchen
hundertJahrelang-von1681bis1781.Ausheu-
tigerSichtmusstenunsereAhnenverblüffende
Opferbringen,umihrenGlaubenbewahrenzu
können. Siemussten anstrengendeWege auf
sichnehmen,wennsiedenGottesdienstbesu-
chenwollten.
InSárvárhäuftensichdieSchwierigkeiten,als

derRatderStadtzuBeginnder1700erJahreein
AnsiedlungsverbotfürEvangelischeinderStadt
erließ.IndendamalsalleinstehendenDörfern,
inVármellék, Sári,Tizenháromváros,wurden
siegeduldet.(DieseDörfergehöreninzwischen
seitmehralshundertJahrenzuSárvár.)

NebendengriechischenundjüdischenHan-
delsleutenzogzudieserZeiteineansehnliche
ZahlandeutschenevangelischenHandwerkern
indieNähevonSárvár.AmEndedes18.Jahr-
hundertsbildetensieetwa40%derwiederer-
starkendenGemeinde.
DasToleranzediktvon1781schaffteüberall

neueMöglichkeiten,soauchinSárvár.Zuerst
wurdeeineKircheausHolzgebaut,dieimJah-
re 1829 samtmehrerenGebäuden den Flam-
menzumOpferfiel.InfolgedesGroßbrandes
verließenderPfarrerundauchderLehrerdie
Gemeinde, da dieGemeindemitglieder zah-
lungsunfähiggewordenwaren.
DieOrtsbewohner–hier istbesondersder

NamedesBlaufärbersKarlKlugezuerwähnen
–veranstalteteneinegroßeSammlung.

DenBaueinerneuenKirchewurde–unter
anderen–vondenGemeindenÖdenburgund
Raabgefördert.
Mit demBau derKirchewurde der Bau-

meisterSamuelGeschreybeauftragt.(SeineFa-
miliekam1830nachVármellék).
DiefeierlicheKirchweihewaram17.Juli1836.

ZudiesemAnlasswurdeauchdererstePfarrer
derGemeindeMatthäusRahner inauguriert.
DieGeschehenvor 500 Jahrenhabenauch

heutenochAuswirkungenaufdasGlaubensle-
benvonMillionenMenschen.Hoffentlichge-
hendieOpferunsererAhnennichtspurlosan
uns vorbei! Lasst uns dasWortGottesmög-
lichstofthören!

g ZOLTÁN V.MOLNÁR
(ÜbersetztvonMagdolnaGritsch)

Sárvár–eineWiegederReformationinUngarn
NebenÖdenburgundDebrecenwirdauchdieländlicheKleinstadtSárvárzueinembevorzug-
tenVeranstaltungsortderFeiernzumJubiläum„500JahreReformation“.BiszumBeginndesJu-
biläumsjahreswirddieErneuerungdesInnenraumesderKircheerfolgreichabgeschlossenwer-
den.DieAltarwandunddieOrgelwurdenunteranderemdurcheineFörderungderRegierung
restauriert.DieKirchebekamneueFliesen,unddieGemeindegliedervonSárvárkönnenderVer-
kündigungderWorteGottesinneuenBänkenzuhören.DankderSelbstverwaltungderStadtbe-
kommtderPlatzvorderKircheeinneuesAntlitz.DenPlänennachwirdauchdasDenkmaldes
humanistischenGelehrtenundBibelübersetzersJohannSylvesterhierPlatzfinden.

ThomasNádasdyDierekonstruierteSylvester-DruckereiimNádasdyMuseum
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Fogadóórámatmin den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re tet tel
vá rok dél után 3 órá tól 5 órá ig a Dé li egy ház ke rü let szék há zá ban (1088 Bu -
da pest, Pus kin u. 12.). ra Dos né len gyel an na országosfelügyelő-helyettes,

aDéliEgyházkerületfelügyelője

taizé-imaésénekegyüttlét.a rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü -
le ke zet ben (1161 Bu da pest, hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd -
jén, leg kö ze lebb no vem ber 8-án 18 órá tól ta izé-ima és ének együtt lét. Min den
al ka lom mal van ige hir de tés is. in for má ció: Gyertyafeny.lutheran.hu.

ANyugati(dunántúli)egyházkerületközgyűléseno vem ber 10-én, csü -
tör tö kön 17 órai kez det tel ülést tart az or dass la jos evan gé li kus ok ta tá si Köz -
pont ban (rév fü löp, Fü re di út 1.). tisz te let tel és sze re tet tel hív juk a köz gyű -
lés sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it, va la mint min den
ér dek lő dőt. ANyugati(Dunántúli)Egyházkerületelnöksége

Adélievangélikusegyházkerületközgyűlése no vem ber 11-én, pén te ken
10 órai kez det tel ülést tart a De ák té ri evan gé li kus gim ná zi um dísz ter mé -
ben (Bu da pest v., sü tő u. 1.). er re az al ka lom ra a köz gyű lé si ta go kat és min -
den ked ves ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk. erős vár a mi is te nünk!

ra Dos né len gyel an na egyházkerületifelügyelő, gánCs Pé ter püspök

Azészakievangélikusegyházkerületaközgyűlését a 2005. évi iv. tv.
84. § alap ján no vem ber 11-én, pén te ken (a szo ká sos tól el té rő idő pont ban)
11 óra kor tart ja a Bu da hegy vi dé ki evan gé li kus egy ház köz ség kö zös sé gi ter -
mé ben (1123 Bu da pest, Kék go lyó u. 17.). a köz gyű lést kö ve tő en együtt me -
gyünk át a De ák té ri temp lom ba az evan gé li kus or szá gos Mú ze um új ki ál -
lí tó te ré nek 15 órá tól kez dő dő meg nyi tó ün nep sé gé re, amely nek ke re té ben
egy há zunk hi va ta lo san meg nyit ja a re for má ci ói ju bi le u mi em lék évet.

Amagyartudományünnepeazevangélikushittudományiegyetemen.
2016. no vem ber 16–17. a meg úju lás igé nye és kö ve tel mé nye nem csak a re -
for má ci ó ra vo nat ko zik mint moz ga lom ra és teo ló gi ai is ko lá ra, ha nem ezek
ku ta tá sá ra és tu do má nyos ér tel me zé sé re is. ter mé sze tes ezért, hogy a re -
for má ci ó ra, sőt re for má ci ók ra vo nat ko zó fel fo gá sok moz gás ban van nak, né -
ha igen gyor san meg vál toz nak. Kon fe ren ci ánk nyolc elő adá sa olyan kér dé -
se ket kö ze lít meg, me lyek re a kor társ ku ta tók a ha gyo má nyos meg íté lés től
igen el té rő vá la szo kat ad nak.

Das Prinzip sem per re for mari in der Reformationsauffassung. sch nap ps -
chüs se aus der re for mati onsforschung. re for mati onsge schicht li che Werk statt
am 16. no vem ber 2016. Mitt woch um 16.00–18.30 im hör saal 10. Mo de ra ti on:
ZoltánCsepregi–AndrásKorányi.

16.00: Wolf gang Bre ul (uni ver sität Ma inz): MartinLutherunddieEhe• 16.40:
Ma ci ej Ptaszyński (uni ver sität Warschau): Esel,PapageienundParmesan:Her-
zogAlbrechtvonPreußenundReformationinPolen,alteFreundschaftenund
neue Kommunikationsräume• 17.20: Pa u se • 17.30: sza bolcs var ga (Fünf -
kirchen, Pécs): ReformationundKatholizismusunterTürkenherrschaft• 18.00:
ist ván h. né meth (Bu da pest): Konfessionswechsel oder Zusammenleben:
dasSchicksalderKirchenindenköniglichenFreistädten.

Asem per re for mari elveareformációértelmezésben. Pil la nat fel vé te lek a re -
for máció ku ta tás ból. 2016. no vem ber 17., csü tör tök 10.00–13.00, dísz te rem.
Mo de rál: CsepregiZoltánés KorányiAndrás.

10.00: Kö szön tő (Ko rá nyi and rás rek tor he lyet tes) • 10.15: ősz sán dor előd
(Ko lozs vár): KálvinhatásaazErdélyiReformátusEgyházban• 10.40: Ko lum bán
vil mos (Ko lozs vár): Areformátoriteológiaújszerűmegközelítésea18.száza-
dierdélyieretnekeknél • 11.10: szü net • 11.30: er dé lyi gab ri el la (Bu da pest): Are-
formáció:aszerzetességforradalma? • 12.00: sza bó and rás Pé ter (Bu da pest):
Reformációésperegrináció• 12.30: Ko rá nyi and rás: AzEHEEgyháztörténetiKu-
tatócsoportjánakmegalakulása• 12.45: Csep re gi Zol tán: BelépésaRefo500Re-
searchConsortiumba.

rész vé te li szán dé kát, kér jük, je lez ze – a no vem ber 17-re vo nat ko zó ebéd -
igény meg je lö lé sé vel – no vem ber 10-ig a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail-cí -
men vagy a +36-1/469-1050-es te le fon szá mon.

Abudavárievangélikusszabadegyetemkö vet ke ző al kal mát no vem ber
14-én, hét főn 19 órai kez det tel tart juk a Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp -
lom ká pol ná já ban (1014 Bu da pest, tán csics Mi hály u. 28.). Dr.FabinyTamás
püs pök be ve ze tő jét kö ve tő en SzelényiIván szé che nyi-dí jas szo cio ló gus, egye -
te mi ta nár tart elő adást Avilágvarázstalanítása–akorosodóWeberkétségei
amodernitássalkapcsolatban cím mel. a be lé pés in gye nes, min den ér dek -
lő dőt sze re tet tel vá runk.

Prófétaasajáthazájában?a hegy vi dék dísz pol gá ra it meg szó lal ta tó be -
szél ge tés so ro zat no vem ber 16-án, szer dán 18 órá tól foly ta tó dik az észa ki egy -
ház ke rü let Püs pö ki hi va ta lá nak épü le té ben (1125 Bu da pest, szi lá gyi er zsé -
bet fa sor 24.). a so ron kö vet ke ző al ka lom ven dé ge LambertZoltánpro to no -
tá ri us ka no nok, ér se ki ta ná csos, a vá ros ma jo ri jé zus szí ve temp lom plé bá no -
sa. a prog ram so ro za tot a hegy vi dé ki Ön kor mány zat, az észa ki egy ház ke rü -
let és a MoM Kul tu rá lis Köz pont kö zö sen szer ve zi. véd nök: PokorniZoltánpol -
gár mes ter; há zi gaz da: dr.FabinyTamás püs pök; mo de rá tor: IlliszLászló, az evan -
gé li kus in for má ci ós szol gá lat ve ze tő je. a prog ram re giszt rá ci ós jeggyel lá -
to gat ha tó, amely kor lá to zott szám ban áll ren del ke zés re. ér dek lőd ni a püs -
pö ki hi va tal ban le het az 1/394-2335-ös te le fon szá mon.

Nyíltnapazegyetemen.az evan gé li kus hit tu do má nyi egye tem sze re tet tel meg -
hív min den ér dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 23-án, szer -
dán dél előtt 9 óra kor kez dő dő nyílt nap ra. je lent kez ni no vem ber 18-ig le het az
ebéd igény meg je lö lé sé vel a te o lo gia@lu the ran.hu e-mail-cí men. to váb bi in for -
má ció és rész le tes prog ram a rek to ri hi va tal ban kér he tő. Cím: 1141 Bu da pest,
ró zsa völ gyi köz 3.; tel.: 1/469-1050, 20/770-3529; e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu.

harmat-könyvvásár.a har mat Ki adó idén is sok sze re tet tel vár ja az ér dek lő -
dő ket éves könyv vá sá rá ra no vem ber 10-én, 11-én és 12-én (csü tör tök–pén tek–
szom bat) 9 és 19 óra kö zött. a ki adó köny ve i hez 20–70 szá za lé kos ked vez ménnyel
le het hoz zá jut ni. a vá sár hely szí ne a ki adó iro dá ja, cí me: 1113 Bp., Ka ro li na út 62.

hirdetés

A program nyitányaként dr. Roncz
Béla – a gimnázium igazgatója, az
Észak-PestMegyeiEgyházmegyefel-
ügyelője–,dr.EcsediZsuzsa, azEvan-
gélikusKántorképzőIntézettudomá-
nyosmunkatársa,azeseményfelelős
szervezőjeésdr.FabinyTamás püspök
köszöntötteazegybegyűlteket,illetve
aházigazdaintézménykórusaszolgált
énekkel,SzabóAndrásné vezetésével.
RonczBélautaltarra,hogyazegy-

házkerülethategyházmegyéjeközülaz
Észak-Pestmegyeialeggazdagabbaz
egyházi kórusok működése szem-
pontjából. Jól látszott ez a részvételi
arányokon is: a megjelent tizenhét

kórusközül(közelháromszázötvenfő)
tízérkezettazőfelügyeletealátarto-
zóegyházmegyéből.
EcsediZsuzsaakóruséneklésközös-

ségalkotószerepérőlbeszélt,valamint
felolvastaLutherMártonFrauMusi-
ca címűversét,amelybőlkiderül,hogy
azeneelűziagonoszt,ésvigasztalást
adanehézidőkben.FabinyTamássza-
vaitszinténEcsediZsuzsatolmácsol-
ta:apüspökmegállapításaszerintare-
formációkulturáliskincseinekgondo-
zása felvirágoztathatja a gyülekezeti
életet.Szorosankapcsolódottehheza
gondolathozMekisÁdám házigazda
espereszáróáhítata,amelybenkiemel-

te,hogyéppenazegyházizene,ako-
rálénekaz,amitanélkülistovábbad-
hatunkazújabbgenerációknak,hogy
aztelavultnakéreznék.
A2017.éviországoskórustalálkozó

válogatójárahétkórusjelentkezett,ők
hosszabbprogrammalálltakaközön-
ségelé,közülükválasztottaháromfős
zsűri.Wulfnédr.KinczlerZsuzsanna,
azEvangélikusHittudományiEgyetem
EgyházzeneiTanszékénekadjunktusa,
KendehGusztáv, egyházunkegyházze-
neibizottságánakelnökeésSzebikAt-
tila, abizottságtagjaamaglódiMag-
dalakórust(vezető:SimonBarbara),a
kelenföldievangélikusgyülekezetének-
karát(vezető:dr.BenceGábor)ésamis-
kolciLutherkórust(vezető:Halmainé
UjváriMária)javasoltaazországoskó-
rustalálkozóra.

g REMENÁR KRISZTINA

Azegyütténeklésnekazacélja,hogy
azaValakikerüljönközelhozzánk,aki
mindenekfölöttvan,deugyanakkor
magátmegalázvalehajolakicsihez,az
alacsonyhoz,a legkisebbhezisJézus
Krisztusban – fogalmazta meg igei
gondolataitGáncsPétera113.zsoltár
alapján.Apüspökszerinteztacsodát
élhettékátaKistemplomfalaiközött
is,aholegyütténekelhettekazegyház-
kerületmindenszegletébőlérkezettkó-
rusoktagjai.
Atalálkozóházigazdája,egybenaBé-

késcsabaievangélikusvegyeskarkar-

nagyaelmondta:egyrekevesebbkórus
működikagyülekezetekben,ezértmin-
digörömlátni,amikortöbbszázanéne-
kelnekegyütt.KutyejnéAblonczyKata-
lin hozzátette:akórusok–amelyeknek
atagjaijellemzőenszabadidejükben,ál-
talábanhetenteegyalkalommaltudnak
próbáttartani–leginkábbazegyházi
ünnepeken szolgálnak énekükkel a
templomokban,ámtelepülésükzenei
életébőliskiveszikarészüket,például
városirendezvényekenisfellépnek.
Azsűritagjaikéntaházigazdamellett

Wulfnédr.KinczlerZsuzsanna, azEvan-

gélikus Hittudományi Egyetem Egy-
házzenei Tanszékének adjunktusa és
KendehGusztáv, egyházunkegyházze-
nei bizottságának elnöke értékelték a
kecskeméti, kondorosi, békéscsabai,
orosházi,bonyhádi,nyíregyháziéspé-
csiegyházközségikórusteljesítményét.
Azénekkaronkénttízpercesműsorok-
banlegalábbegykorálfeldolgozásnakkel-
lettszerepelnie.Előadásaalapjánazsűri
végülakecskeméti,abonyhádiésapé-
csigyülekezetkórusáthívtamegazor-
szágostalálkozóra,derajtukkívülBékés-
csabaésNyíregyházaismeghívástkapott.
KendehGusztávelmondta: folya-

matosandolgoznakazon,hogymeg-
újítsák,élőbbétegyékagyülekezetek
zeneiéletét,amirenagyonjóalkalmat
kínálareformációkezdeténekötszá-
zadikévfordulójais.

g ZSÍROS ANDRÁS

Acsendesnapkezdeténaszervezőkne-
vébenSzemereiJános püspökésPong-
rácznéGaálElvira, agyőrságitagisko-
laintézményvezetőjeüdvözölteazér-
kezőket,majdReformációésoktatás
címmel tartott előadást dr. Korányi
András, azEvangélikusHittudományi
EgyetemEgyháztörténetiTanszékének
professzora. Miután Turi Balázs, a
településpolgármestererövidenkö-
szöntötteamegjelenteket,LassuTa-
másnénak, avárpalotaiForrásEvan-
gélikusKeresztyénÓvodavezetőjének
személyes hangú bizonyságtételével
ésRajnaiKárolynak, asoproniHunya-
diJánosEvangélikusÓvodaésÁltalá-
nosIskolaigazgatójánakahozzászó-
lásával folytatódott a program. Az
ehhezkapcsolódófórumbeszélgetésen

bárkimegoszthattagondolataitajelen-
lévőkkel.Egyebekmellettacsaládiés
azintézményinevelésegymástkiegé-
szítő voltával kapcsolatos kérdések
kerültekszóba.
Ebédreabakonycsernyeievangé-

likusóvodamunkatársailáttákven-
dégül a mintegy ötven résztvevőt,
akik kívülről-belülről megcsodál-
hattákaz épületet.Ezután–mára
templomban–azóvodásokműsora
következett,majd Szarka István és
Éva helyilelkészekagyülekezetiéle-
tet,OsgyánGáborné vezetőóvónőpe-
digaz intézménybenfolyómunkát
mutattabe.
Atalálkozótúrvacsoraiistentiszte-

letzárta,amelyenCsorbánéFarkasZsó-

fia győriiskolalelkészhirdetteIstenigé-
jét1Kor3,6–11alapján.
Azegyüttlétvégénkerültsorazegy-

házkerület Gyurátz Ferenc-díjának
ünnepélyesátadására.Azevangélikus
pedagógusoknakadható,példáséle-
tetésszakmaimunkátelismerőkitün-
tetéstezúttalhármanvehettékát:Ja-
kabnéTekeÁgota, apápaiGyurátzFe-
rencEvangélikusÁltalánosIskolata-
nítója,Margittai Endre Antalné, a
soproni Eötvös József Evangélikus
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
gimnáziumtanára,valamintVissiné
BerényiEdit, azalaegerszegigyüleke-
zettagja,akinemevangélikusintéz-
ménybenvégzimunkáját.

g ADÁMI MÁRIA

Azéneklésünnepeészakon
Hármaseseményttartottakoktóber22-énazAszódiEvangélikusPetőfiGim-
náziumban:aMagyarországiEvangélikusEgyházészakiEgyházkerületegyü-
lekezetiénekkarainaktalálkozóját,azországoskórustalálkozórakészülve
válogatót,valaminta2016.évikorálünnepet.

AholJézusiskórustagvolt
ADéliEgyházkerületkórustalálkozójaBékéscsabán
Jézusiskórustagvolt–mutatottráazéneklésIstenhezésegymáshozfűző
szerepéreGáncsPéter püspökBékéscsabán,aholoktóber29-éntartottakó-
rustalálkozójátaDéliEgyházkerület.Arendezvényreérkezetthétgyüleke-
zetiénekkarszakmaizsűrielőttmutatottbeízelítőtrepertoárjából.Azsű-
riáltalkiválasztottháromkórusvehetmajdrésztazegyházkerületképvi-
seletébenazországoskórustalálkozónjövőmájusbanSzarvason.

Nyugatipedagógusoktalálkozója
Bakonycsernyéntartottákhagyomá-
nyostalálkozójukatoktóber22-éna
Nyugati(Dunántúli)Egyházkerülette-
rületén élő evangélikus pedagógu-
sok.AzalkalomazIstenveteményes-
kertje címetkapta,mottójáulakövet-
kező igevers szolgált: „Én ültettem,
Apollósöntözte,deanövekedéstazIs-
tenadta.” (1Kor3,6)

JakabnéTekeÁgota,MargittaiEndreAntalné,VissinéBerényiEdit

Újramegnyílikazevangélikusmúzeum.no vem ber 11-én 15 óra kor nyit ja meg
ka pu it a fel újí tott evan gé li kus or szá gos Mú ze um a Lutheröröksége cí mű új ál -
lan dó ki ál lí tá sá val a bu da pes ti Bel vá ros szí vé ben (v. ker., De ák tér 4.). az ese -
mé nyen részt vesz GáncsPéter el nök-püs pök, PrőhleGergely, egy há zunk or szá -
gos fel ügye lő je, HarmatiBélaLászló, a mú ze um igaz ga tó ja, va la mint BalogZol-
tán em be ri erő for rás-mi nisz ter és MonokIstván, az Mta Könyv tá rá nak fő igaz -
ga tó ja. Köz re mű kö dik FintaGergely or go na mű vész, GryllusDorka szín mű vész
és a De ák té ri evan gé li kus gim ná zi um kó ru sa BenceGábor ve ze té sé vel.

hirdetés REGIONáLISÖKuMENé.Október
30-ánreformációsünnepettartottaka
gyónilutheránustemplombanatérség
protestáns lelkészeinek és kórusainak
szolgálatával.IgéthirdetettBalogEszter
dabas–gyónievangélikuslelkész.Arefor-
mációjubileumiévébenatérségprotes-
tánsaihavontatartanakközösistentisz-
teletet–mindigmásgyülekezetben–,
imádkozvaazegyházláthatóegységéért.
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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,hogymilyenszerepeinkésálarcainkvoltakmásokszim-
pátiájánakkivívásáért.Nemszámít,hogyakülvilágfelésikerült-ejólpalás-
tolnibotlásainkat.Csupánazszámít,hogyazÚrmitlátbennünk.Titkoltés
akármégönmagunkelőlismélyretemetettbűnöketvagyIstennekafelénkJé-
zusKrisztuskeresztjébenésfeltámadásábanmegnyilvánultszeretetébőlélőés
azőszeretetévelbetöltöttszívet.

Hétfő(november7.)Hagyjaelagonosztmindenki,akiazÚrnevétvallja! 2Tim
2,19b(Jer9,23;1Pt4,7–11;2Kor10,12–18)Akompromisszumkészségjótulaj-
donságnakszámít.Aztfejeziki,hogyvalakinemnyakas,hajthatatlan,fafejű,
hanemképesasajátálláspontjábólaközöseredményeléréseérdekébenen-
gedni.Vanazonban,amibennemlenneszabadkompromisszumokatkötnünk.
AkiazÚr,azazJézusKrisztusnevétvallja,nemsántikálhatkétfelé.Eznempusz-
tánerkölcsikívánalom,hanemegyszerűenpraktikustény:akétfelésántiká-
lóegylépéstsemtudelőrehaladniakijelöltúton,mivelnemmehetünkegy-
szerreelőreismeghátrafeléis.ASzentlélekgyümölcseicsakakkortudnakmeg-
érniéletünkfáján,hanemmegyünkbeleabba,hogytudatosanmegtűrtbű-
nökférgeirágjákmegzsengehajtásainkat.

Kedd(november8.)ALélekmegnyilvánulásapedigmindenkinekazértada-
tik,hogyhasználjonvele. 1Kor12,7(Ézs6,8;Jer18,1–10;2Kor11,1–15)Divatos
letta„magunkmódján”vallásosnaklenni.„Ahitmagánügy,hogyhogyanél-
jükmeg,azleginkábbcsakránktartozik.”Pálapostolgondolkodásátólnagyon
messzeálltbármiféleindividualista,„szabadúszó”keresztényéletlehetőségé-
nekgondolata.Mindazazajándék,lelkikészségésképesség,amelybenIsten-
nelvalókapcsolatunkbanaSzentlélekrészesítminket,határozottcéltszolgál.
Mégpedigahívőközösségépülésénekésépítésénekcélját.Azegyház,agyü-
lekezetatermészetesközegeésacélközönségemindannakazáldásnak,amellyel
Istenamisajáthitünkönkeresztülmegakarjagazdagítaniazőnépét.

Szerda(november9.)Ésláttamamegnyílteget:íme,egyfehérló,ésakiraj-
taül,annakneveHűésIgaz,mertigazságosanítélésharcol. Jel19,11(Ézs26,9b;
Zsid13,1–9b;2Kor11,16–33)Korunkbanafilmekből,ahíradókbóláradazerő-
szak.UgyanakkorJézussalkapcsolatbanszinteautomatikusanapacifizmus-
ra,azerőszakmentességreasszociálunk.AJelenésekkönyvének apokaliptikus
víziójábanazonbanKrisztusmintakirályokKirályajelenikmegfehérlovon,
szájábólkijövőéleskarddal,akitapossamajdamindenhatóIstenbúsultha-
ragjánakborsajtóját(15.v.).Abennehívőknekazonbanélőreménységele-
hetagolgotaikereszt,amelyenmagaazÚrJézusKrisztustaposódottmegér-
tünk.

Csütörtök(november10.)Fekvőhelyemenisrádgondolok,mindenőrváltás-
korróladelmélkedem. Zsolt63,7(Róm11,33;1Jn2,18–26[27–29];2Kor12,1–10)
Meglehetősenéletszerűtlennektűnhetezakijelentésarohanóvilágrohanóem-
berének,méghaistenhívőis.Pedigaszüntelenimádság(1Thessz5,17)vagy
amindenmozzanatábantudatosanIstenjelenlétébenmegéltélet(1Kor10,31)
nagyonisajézusikeskenyösvényvándoránaksajátja.

Péntek(november11.)Mindengazdagságnálnagyobböröm,haintelmeidsze-
rintélhetek. Zsolt119,14(Mt13,45–46;2Kor6,1–10;2Kor12,11–21)Ezazsoltár-
beliértékhierarchiamanagyonnem„trendi”.Vajonhaőszinténönmagam-
batekintek,énismegtudomeztígyfogalmazniimádságombanIstennek?Tö-
rekszemegyáltalánazÚrintelmeiszerintvalóéletre?Shaigen,azvalóbanmin-
denmateriálisgyarapodásnálhőbbvágyamkéntésnagyobbörömkéntjelenik
megazéletemben?Aválasszalönmagamnaktartozom,Istenúgyispontosan
látjaavalót.

Szombat(november12.)AtürelemésvigasztalásIstenepedigadjamegnek-
tek,hogyegyetértéslegyenközöttetekJézusKrisztusakarataszerint,hogyegy
szívvel,egyszájjaldicsőítsétekamiUrunkJézusKrisztusIstenétésAtyját. Róm
15,5–6(Zsolt22,23;Mk13,1–8;2Kor13,1–13)Szívfájdító,amikortorzsalkodás,
viszálykodás,amásikgőgöslenézése,megvetésejellemziahívők,atestvé-
rekközösségét.Hiteltelennéválikadicsőítés,mertméghaazegyszájjaltör-
ténikis,egyszívvelbiztosannem.Isten,amiAtyánktürelmesvelünk,gyer-
mekeivel,legyünktehátmiisazokegymással.Haőrátekintünk,hafigyel-
münkfókuszábanőáll,ésnemsajátönösérdekeinkésmásokkalszembeni
jogosvagyjogtalanértékítéleteinkbőlfakadónegatívérzelmeink,akkoraJé-
zusKrisztusakarataszerintiegyetértéslelkületeismegvalósulhatközöttünk.
Esélyünkleszarra,hogyösszejöveteleinknepusztán„rendezvények”legye-
nek„résztvevőkkel”,hanemegy szívbőljövőistendicsőítések.AdjaIsten,hogy
ígylegyen!
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„Íme,mostvanakegyelemideje!Íme,mostvanazüdvös-
ségnapja!” (2Kor6,2b)

Szentháromságünnepeutánazutolsóelőttitmegelőzőhé-
tenazÚtmutató reggelishetiigéiemlékeztetikakeresztyé-
neket:nekünkisodakellállnunkIstenítélőszékeelé!AzÖrök-
kévalóélőkésholtakBírájávátetteegyszülöttFiát(lásdJn
5,22),ezért„mindnyájunknakmegkelljelennünkaKrisz-
tusítélőszékeelőtt,hogymindenkielvegyejutalmátaszerint,
amiatestbencselekedett:vagyjót,vagyrosszat”.(2Kor5,10;
LK)„Bizony,bizony,mondomtinéktek:mind,akimegtart-
jaazénbeszédemet,azhaláltnemlátörökké.”(GyLK702;
lásdJn5,24)Jézusatanítványainakmondja:„Mertahogyan
avillámazegészégboltonegyszerrevillanfelésfénylik,úgy
jönelazEmberfiaisazőnapján.” (Lk17,24)EzPálbizony-
ságtétele:Krisztusazélőkéselhunytakuralkodója,„tehátakár
éljünk,akárhaljunk,azÚréivagyunk”. (Róm14,8)Azítélet
felé haladóknak üzeni Luther: „Az irgalmas Isten nem
akarta,hogyazítéletnaphirtelenséggellepjenmegbennün-
ket. Ezért kegyelmével megtisztelve híven figyelmeztet.
Hirdettetiigéjét,megtérésrehív,sKrisztusbanmindenbű-
nünkbocsánatátkínálja.”Péterisemlékeztet:„Mindennek
avégepedigmárközelvan:legyetektehátbölcsekésjózanok,
hogyimádkozhassatok.” (1Pt4,7)Jeremiásnakafazekashá-
zábanmondtaazÚr:„…olyanokvagytokakezemben,Izrá-
elháza,mintazagyagafazekaskezében. […]Dehamegtér
gonoszságábólazanép,amelyrőlbeszéltem,akkorén…” (Jer
18,6.8)Nemcsakzsidóknakíródottebuzdításésazóvás:
„Atestvériszeretetmaradjonmegközöttetek.[…]JézusKrisz-
tustegnap,maésmindörökkéugyanaz. Különféleidegenta-
nításoktólnehagyjátokmagatokatfélrevezetni.Mertazajó,
hakegyelemmelerősödikmegaszív…” (Zsid13,1.8–9b)Az533
éveszületettLutherMártontismegtaláltaakegyelmesIsten.
Aszeretetapostolakéri:maradjunkmegKrisztusban!„Ha
tudjátok,hogyőigaz,ismerjétekfelaztis,hogyakiazigaz-
ságotcselekszi,azmindtőleszületett.” (1Jn2,29)Sokantikrisz-
tustámad,sezektagadjákazAtyátésaFiút.Ámmivalljuk:
JézusaKrisztus,őIsten,ésörökéletetígértnekünk.Pálapró-
féciátidézve(lásdÉzs49,8)szólvezérigénkbenazüdvösség
napjáról, és Krisztussal együttmunkálkodva intminket:
„…úgyéljetek,mintakiknemhiábakaptákIstenkegyelmét.”
(2Kor6,1)ReformátorunknévünnepénPálszolgálatánakgya-
lázataésdicsőségeadokotahálaadásra(lásd2Kor6,3–10).
Jézusígyjövendölajeruzsálemitemplompusztulásáról:„Nem
maradittkőkövön…” Sfigyelmeztetanagymegpróbáltatás
idején:„Vigyázzatok,hogysenkimegnetévesszentiteket!” (Mk
13,2.5)„Bizonybetelikazidő,/ÉsIstenFiaeljő,/Avilágbí-
ró,adicső,/Azítélősmegmentő.”(EÉ502,1)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

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

SzentháromságünnepeutánazutolsóelőttihétenazÚtmu-
tató reggelishetiigéibátorítanak:reménységgelvárjukazÚr
visszajövetelét(lásdTit2,13),akiazeljövendővilágbanural-
kodnifogmindenekfölött!„Tökéletesenreménykedjetekab-
banakegyelemben,amelyetJézusKrisztusmegjelenésekorkap-
tok.”(1Pt1,13;LK)„OlyjónékemIstenközelsége!Remény-
ségemetazÚrbavetem…”(GyLK723,11)Azutolsóítéletről
ígytanítJézus:„AmikorpedigazEmberfiaeljönaződicsősé-
gében…” Sazirgalmassághatfélecselekedetétfelsorolvaszól
azigazakhoz:„Jöjjetek,Atyámáldottai,örököljétekazorszá-
got…” Ítéletétígyindokolja:„…valahányszormegtettétekeze-
ketakárcsakeggyelisazénlegkisebbtestvéreimközül,velem
tettétekmeg.” (Mt25,31.34.40)PálígyvallIstengyermekeinek
reménységéről:„…üdvösségünkreménységreszól.[…]Hape-
digaztreméljük,amitnemlátunk,akkorállhatatossággalvár-
juk.” (Róm8,24.25)Luther ígytanít:„Atürelemkitartóvátesz,
akitartásreménységetnemz,areménységpedignemszégye-
nítmeg.Miöröküdvösségetremélünk.MindeztIstenkegyel-
meművelibennünkakereszttel.”HegyibeszédébenJézusfi-
gyelmeztet:„Nemmindenkimegybeamennyekországába[…],
hanemcsakaz,akicseleksziazénmennyeiAtyámakaratát.
[…]Akiteháthalljatőlemezeketabeszédeket,éscseleksziazo-
kat,hasonlóabölcsemberhez,akikőszikláraépítetteaházát.”
(Mt7,21.24)Azembereföldöndöntöröksorsafelől:„Mert
Isten[…]azértküldteelaFiút[…],hogyüdvözüljönavilág
általa.Akihiszőbenne,aznemjutítéletre,akipedignemhisz,
márítéletalattvan…” (Jn3,17.18)Sígyönmagátzárjakiazörök
életből.Ahamvazószerdáhozhasonlójellegűmaibűnbánati
ésimanaponaterméketlenfügefasorsakerülelénk.Avin-
cellérközbenjárérdekébenagazdánál:„Uram,hagydmegmég
ebbenazévben,mígkörülásomésmegtrágyázom,háthaterem
jövőre,hapedignem,akkorvágdki!” (Lk13,8–9;lásdZsid9,12.15)
Avámszedőkésbűnösökbarátjaaszázbólazegyelveszettjuh
ésatízbőlazegyelveszettdrahmamegtalálásakapcsánszólt
amennyeiörökörömről:„[…]ígyfognakörülniazIstenan-
gyalaiegyetlenmegtérőbűnösnek.” (Lk15,10)Sezazáldáskí-
vánásnekünkisszól:„AbékességIstenepedig[…]munkálja
bennünkazt,amikedvesőelőtteJézusKrisztusáltal,akinekdi-
csőségörökkönörökké. […]Akegyelemlegyenmindnyájatok-
kal!” (Zsid13,20.21.25)Jánosírja:„Ésláttamegynagyfehértrónt
ésarajtaülőt[…],ahalottak[…]atrónelőttállnak,és[…].
Havalakinemvoltbeírvaazéletkönyvébe,azatűztavábavet-
tetett.[…]Ezamásodikhalál…” (Jel20,11.12.15.14)Kérheted:
„Írdazéletkönyvébe/Megváltottadnevét…”(EÉ505,4)
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Naivmegközelítésbenaztgondolhat-
juk,hogyazolyankiszolgáltatotthely-
zetben,amelybenJóbvan,Istenmint
végsőmegoldásjelenikmeg.Jóbköny-
vének egyiknehézsége,provokációja
az,hogyIstenéppellenkezőlegjelenik
megJóbszámára:aszenvedésvelesem
nyerértelmet.Sőt!Azéletésahalál,
aszenvedésésafájdalommindIsten
eszközei.Ennekfelismerésemégdrá-
maibbátesziaszenvedőhelyzetét:Is-
tencsakcsúfjátékotűzazesendőtö-
rékenységével,ahalandóigazságtala-
nulrövidéletével.
Emberiérzékelésünkszámárana-

gyongyakranjelenikmegIstenebben
alogikusnaktűnő,mégistorzformá-
ban.Ezenapontonérthetjükmegaki-
nyilatkoztatásfontosságát:Istenleránt-
jaazőteltakaróleplet,hogypontosan
lássuk,kiisővalójában,éskiazősze-
retettteremtménye.Amainapjóbitex-
tusaisezenanemkönnyűútonvezet
végigminket.

PárbeszédIstennel.Asajátfantáziánk
helyett bátran kezdeményezhetünk
párbeszédetIstennel.Jóbazértelmet-
lennek tűnő szenvedés mélységéből
Isten felé indul.Pontosan tudhatjuk,
hogyaszenvedésneknagyonsokelága-
zása,kijáratavan.Indulhatunkavég-
sőmegsemmisülésfelé,gondolhatunk
avelünkcsakjátszmáznitudóIstenre,
dekiálthatunkishozzá.őkezdeménye-
ziapárbeszédet:„Szólnálhozzám,ésén
válaszolnék…”Ebbenakülönöséssze-
mélyiségünklegmélyétátjáróbeszélge-
tésbennincsenekudvariasságikörök,

protokollszempontok, tabuk, elhall-
gatottfélelmek,kinemmondottsérel-
mek.Kérdezhetünkésvitatkozhatunk,
kiálthatunkéshallgathatunk:gyógyí-
tójelenlétvancsak.Jóbebbenafolya-
matbanértimegIstentésönmagát.

Korlátainkelfogadása.Jób,ajólszitu-
áltgazdagemberegyikpillanatrólamá-
sikraa feneketlenmélységbentalálja
magát.Asikeresésmegbecsültember-
nekittkellelfogadniasajátsebezhető-
ségét, felismerni azt, hogy korlátok
közöttélünk.Noémilányunkhárom-
éveslehetett,amikoregyszeraszobakö-
zepéntaláltamegyszékenállva.Kétkar-
jábólszárnyatformált,ésahároméves
gyermekmindenőszintefájdalmával
sírt.Kérdeztemtőle:mibajvan?Eztvá-
laszoltakönnyesszemmel:nemtudok
repülni,túlkicsiaszárnyam!„…határt
szabtálneki,amitnemléphetát…”

Istenreutaltságunkfelismerése. Eb-
benamélységben,kiszolgáltatottságban,
az Istennel való perlekedésben érti
megaszenvedőJób:nemcsupánkor-
látokközöttélőemberekvagyunk,ha-
nemalapvetőenIstenreutaltteremt-
mények.Mikéntagyermekszorula
szülőiszeretetre,gondoskodásra.Vé-
giglehet–sőtkellis–járnunkatékoz-
lófiúútját,deettőlmégránkisigaza
tételésalehetőség:csakazatyaiház-
ban van esélyünk a teljes és boldog
életre.ErichFromm, a20.századnagy
humanistagondolkodójaaMenekülés
aszabadságelől címűkönyvébenazt
írja,hogyaszabadságterheelőlme-
nekülőembervagyújfüggőségekbe,
vagyújalávetettségbemenekül.Afi-
lozófus-szociálpszichológus szerző

emberilegpontos,hitelesleírástader-
rőlafolyamatról.Azonbanfigyelmen
kívülhagyjaazIstennélmegtapasztalt
„függőség”szabadságát.

Megváltásraszorultságunkfelfede-
zése.Mindennekfelismerése,amély-
ségekbejárásaazonbansohanema
megsemmisítéselőszobája.Arrakészít
fel minket, hogy el tudjuk fogadni:
megváltásraszoruló,esendőteremtmé-
nyekvagyunk.Ezafelismeréslehetegy
meghatározó,katartikusesemény,mint
Sauldamaszkusziföldrezuhanása,le-
het egy életen át tartó naponkénti
megtérés, Istenrefigyelő folyamatos
pályamódosítás.

Azelengedettadósságöröme. Jóbko-
rában,Jézusidejébenésnapjainkban
issokanvergődtek-vergődnekazeladó-
sodáscsapdájában.Ebbőlaspirálból
semanyagilag,semspirituálisannem
tudunkmegszabadulni. Szükségünk
vankülső,szeretetbőlfakadóbeavatko-
zásra.Ekkorérthetjükmegazelenge-
detttartozásörömét,felszabadítóere-
jét.Valamintazt,hogyazörömmek-
koraajándék,amelyetakkorbecsülünk
megalegjobban,hatovábbadjuk.
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Imádkozzunk!Jézusunk,akiasszony-
tólszülettél,ésvégigjártadaszenvedés
mélységét,farkasszemetnéztélahalál-
lal,irgalmazznekünk.Jézusunk,akifér-
fikéntmeghaltál,lehanyatlottál,hogy
utat törjnekünkahalálcsapdájából
mennyei Atyánkhoz, irgalmazz ne-
künk.Jézusunk,akinemtartodszámon
vétkeinket,hanemeltörlödőket,irgal-
mazznekünk.Ámen.
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