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Mindenható Istenünk, mennyei
édes Atyánk! Köszönjük neked,
hogyamainapon,azegyháziesz-
tendővégénismegállítottálbennün-
ketszentszínedelőtt,hogyigédvi-
lágosságábantekintsünkéletünkre.
Köszönjük, hogy nem hagysz

bennünketmagunkrabűneinkben,
elesettségünkben,önmagunkkörül
forgógondolatainkkal.Segítsújra
rácsodálkoznunk,hogynemérzé-
ketlenül szemléled ezt a világot a
maga nyomorúságával, egy-egy
korbankülönösenisfelgyülemlőgo-
noszságával, hanem atyai szíved
belefájdultabba,amitezenaföldön
látsz,ésJézusKrisztusbaneljöttél
hozzánk,hogyelkészítsdaszabadu-
lás útját. Emeld tekintetünket a
Golgotára,aholegyszülöttFiadszí-
vebeleszakadtabűnmiattiszenve-
désbe,ésváltsághalála lettavilág
megváltásánakleghatalmasabbcse-
lekedetévé.
Kérünk,tégyrészeseivébennün-

ketnaponkéntéletújítószereteted-
nek, hogy irgalmadnak, kegyel-
mednek,ajándékaidnakolyanára-
dásakezdődjékéletünkben,amelyet
korábbannemisreméltünk.Tégy
eszközeiddébennünket,hogyéle-
tünk,szavaink,cselekedeteinkfél-
reérthetetlenültegyenekbizonysá-
gotarról,hogyhozzádtartozunk,te
magadszóljéscselekedjáltalunk.
Szentlelkeddelőrizdgyülekeze-

tünket,hogybennedélőközösség
maradjon,erejévelminéltöbbeket
megragadjon,áthasson,cselekede-
tekre indítson, mozgasson. Add,
hogymeglássa a világ, nálad van
megújulás,ésatebékességedútjá-
rataláljon!
Engedd, hogy áldásod tovább

áradhasson rajtunk szeretteinkre
közelbenéstávolban;aránkbízot-
takra,abetegekre,agyászolókra,az
egyedüllévőkre,azözvegyekreésár-
vákra.
Vezessbennünket,egyházunkat,

népünket,hogymindenszolgála-
tunkatedicsőségedrelehessenJé-
zusKrisztusért,amiUrunkértés
Megváltónkért!Ámen.
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Lu ther örök sé gecíműújállandókiállí-
tásávalmárton-napon,november11-én
nyitottamegismétkapuitazevangé-
likusországosmúzeum (eom).Az
évekenáttartottfelújításimunkálatok
eredményeképpenabudapestiDeák
térInsulalutherana(evangélikusszi-
get)névenisemlegetettépületegyüt-
tese modern kulturális és lelkiségi
központtal gazdagodott. A három-
százmillióforintoskormányzatitámo-
gatássalátalakítottintézményünne-
pélyesátadásánakaszomszédostemp-
lomvoltahelyszíne,amelyaluther
nyomán1517-benindultreformációju-
bileumiesztendejétismegnyitóevan-
gélikuseseményalkalmábólzsúfolá-
sigmegtelt.

HázigazdakéntaMagyarországiEvan-
gélikusEgyházországosfelügyelője,
PrőhleGergely köszöntötteamegjelen-
teket,hangsúlyozva,hogyazünnep-
ségidőpontjátnemvéletlenültűztékki
Márton-napra.Azzal,hogyareformá-
ció emlékévének kezdetét a Szent
Márton-év lezárásához igazították,
arrakívántakrámutatni,hogyama-
gyarprotestantizmusisrészeegyna-
gyobbszellemtörténeti,egyháztörté-
netifolyamatnak.
IgeiköszöntésébenGáncsPéter el-

nök-püspök–atöbbiközött–ígyfo-
galmazott:„Jelképesüzenetethordoz,
hogyareformációjubileumiesztende-
jéneknyitányaéppenegy»lutheránus
sziget«,azInsulaLutheranaKulturá-
lisésLelkiségiKözpontünnepélyesfel-
avatása.Aszigetképeszemléletesenfe-
jezikiaMagyarországiEvangélikus
Egyházlétformájátésküldetésétha-
zánkban,ötszázévvelareformációin-
dulásautánis.Szórványhelyzetben,ki-
csinyszigetekkéntélnekgyülekezete-
inkésintézményeinkaKárpát-meden-
ceolykorbékés,máskornyugtalanten-
gerében.Aszigetekazokértvannak,
akikezenatengerenutazvabiztoski-
kötőt, nyitott, befogadó közösséget
keresnek.Stalánfeleslegesishangsú-
lyoznom–folytattaegyházunklelké-
szivezetője–,hogyegyszigetértékét
nemanagyságaadja,hanemarajtata-
lálható kincsek gazdagsága, a rajta
élőemberekvendégszeretete.Szimbo-
likusazis,hogyeztazünnepetazIn-
sula Lutherana szívében, az ország
templomábankezdjük,aholtermésze-
tes, hogy először a reformációban
kézbekapottBibliaüzenetérefigye-
lünk.”Azelnök-püspökazÓszövetség
evangélistájának,Deutero-Ézsaiásnak
jólismertmessiásijövendölésébőlol-

vasottfelnéhánymondatota42.feje-
zetből,aholháromszoriselőkerülaszi-
getekképe,majdimádsággalésáldás-
salzártagondolatait.
ÚgyismintaMagyarországkormá-

nyaáltallétrehozottReformációEm-
lékbizottság ügyvezető elnöke, kö-
szöntötteazünneplőevangélikusokat
azEmberiErőforrásokMinisztériumá-
nakvezetője,BalogZoltán.Areformá-
tuslelkészatöbbdigitálisalkalmazás-
salésinteraktívjátékkalgazdagítottki-
állítástméltatvaaztmondta,hogya
tárlat segítségével a „gazdag múlt”
részelehetajövőnek,a21.századnak.
Aminiszterszavaiszerintazevangé-
likusoknakmais„vanmondanivaló-
juk,ésjelenakarnaklenniaváros,az
országésazéletünkközepén”.Errőlta-
núskodnakamúzeumutcáranézőab-
lakainakteleírt,hatalmasspalettáiis,
amelyekmindenarrajáróhozszólnak,
nemcsaka templombabetérőkhöz.
BalogZoltánkitértarrais,hogyegy

üzenetetmindigminősítaközvetíté-
sénekmódjais.Aprotestánsokszép,
közöshagyományaacolloquiumfrat-
res, vagyisatestvérekbeszélgetése.Eb-
ben pedig ma Magyarországon az
evangélikusok„minthajobbaklenné-
nek,mintmások”–tettehozzá.Őkké-
pesekasajátköreikbenatestvérivitá-
ra,„mipedigaztkérjüktőlük,hogyne
adjákföl,hanemvonjanakbeabbaa

vitakultúrába, amelyre olyan nagy
szükségevanamagyarközéletnek,de
amagyarkulturáliséstalánmégatu-
dományoséletnekis”–mondtaatár-
cavezető.
Ezutánamúzeumigazgatójaszólt

ajelenlévőkhöz.HarmatiBélaLászló
köszönetetmondottamúzeumot1974-

benmegalapítóelődjének,id.Fabiny
Tibornak, akisajnosmárnemérhet-
temegeztazörömtelialkalmat,vala-
mint az új kiállítás létrehozásában
közreműködőknek, mindenekelőtt
közvetlenmunkatársainak–Zászka-
liczkyZsuzsannaművészettörténész-
nekésKertészBotond történésznek.
ALutheröröksége címűújállandó

kiállításbemutatásántúlMonokIstván,
a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtáránakfőigazgatójanagyívű
előadásábanazevangélikusközgyűj-
teményeknekamagyarművelődésben
betöltöttszerepéttekintetteát.
Magaakiállítás,amelyetatemplo-

miünnepségutántekinthettekmegaz
érdeklődők, három térből áll: főtér,
templom, ház. Legfontosabb eleme
LutherMártonsajátkézzelírtvégren-
delete, illetőleg annak digitális be-
mutatása.Aszámosinteraktívdigitá-
lis „installáció” sorában bizonyára
népszerűleszazapreparáltorgonais,
amelyhezodaülvebárkikipróbálhat-

jaahangszerregisztereit.Aháromosz-
tatúkiállítótéralattegynegyedikishe-
lyetkapott:avészkorszakidejéntöbb
mintkétezerembert,köztükezerhat-
száz gyermeket megmentő Sztehlo
Gábor ésaDeáktéritemplomlelkésze-
ként szintén sokakat bújtatóKeken
András tiszteletéreberendezettóvóhely.

Apéntekdélutániünnepségenköz-
reműködöttGryllusDorka színművész,
Finta Gergely orgonaművész, vala-
mint–BenceGábor karnagyvezetésé-
vel–aDeákTériEvangélikusGimná-
ziumésaKelenföldiEvangélikusEgy-
házközségkórusa.
Ez alkalomból adták át az ország

templomábanaMagyarországiEvangé-
likusEgyházlegmagasabbkitüntetéseit
is.AzOrdassLajos-díjatidénZászka-
liczky Pál nyugalmazott evangélikus
lelkész, a Prónay Sándor-díjat pedig
KrählingJánosépítészvehetteát.AzOr-
dassLajos-díjolyan,feddhetetlenéletű,
magyarvagykülföldi,felszentelt–akár
másfelekezetű–személynekítélhető,aki
kiemelkedőensokattettamagyarevan-
gélikusegyházért.APrónaySándor-díj
pedigolyanvilágiszemélynekvagyin-
tézménynekítélhető,akivagyamelyki-
emelkedőszellemivagyanyagitámoga-
tássalállaMagyarországiEvangélikus
Egyházmellett.(Adíjazottakméltatása
a2.oldalon.) g EÉ

ÚjramegnyíltazEvangélikusOrszágosMúzeum

ALuther-végrendeletettanulmányozóBalogZoltán(balra)mellettHarmatiBélaLászlóésGáncsPéter

AreformációiemlékévevangélikusmegnyitóünnepségeaDeáktéritemplomban

Dokumentumszemle. Éppen
Márton-napkor,november11-énláto-
gattakelaMagyarNemzetiLevéltár
OrszágosLevéltárábaanémetországi
Hessen tartománybeli SteinatalMe-
lanchthon Gimnáziumának növen-
dékei,hogymegtekintsékLutherMár-
tonvégrendeletét,amelyetideiglene-
senazországoslevéltárőriz.Magyar-
országi testvériskolájuk, a miskolci
LévayJózsefReformátusGimnáziumés
Diákotthon tanulói közül is többen
Budapestrekísértékavendégeket.Az
intézménybenalevéltármunkatársa,
ApátiAnnaZita kalauzoltaafiatalokat,
majdCzentheMiklós, azEvangélikus
Országos Levéltár (EOL) igazgatója
mutattabeazértékesdokumentumot.
AzEOLépületénekfelújításamiattaz
országoslevéltárbanőrzöttdokumen-
tumokközöttegyértékesMelanchthon-
levélistalálható,ígyanémetdiákokis-
kolájuknévadójánaksajátkezűlegírt
soraitismegtekinthették. g
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AzalkalomKoháryFerenc lébé-
nyi lelkészEf3,14–20alapján
tartottáhítatávalvettekezdetét,
majdSzemereiJános püspökés
MészárosTamás egyházkerületi
felügyelő beszámolója hang-
zottel.Akerületielnökségkét
tagjaegyetértettabban,hogya
programoksokaságaésalelké-
szek általános túlterheltsége
könnyen hangsúly- és figye-
lemeltolódáshozvezethet,ezért

2017-benfokozottanodakellfi-
gyelniafontosságisorrendre.
Apüspökésafelügyelőfelve-

zetőjétélénkbeszélgetéskövet-
te.A hozzászólásokban szóba
kerültamegnövekedetthitokta-
tásiterhelés,amisszióilehető-
ségekkihasználásaésazegyhá-

ziintézményekszerepeis.Ez-
után a püspök tájékoztatta a
közgyűlési tagokat a kerületi
pénzügyikeretaktuálisállásáról,
majd egy támogatási kérvény
megtárgyalására került sor.
A nemescsói gyülekezeti ház
fűtés-korszerűsítésérekértanya-
gisegítségetajelenlévőkegyhan-
gúlag megszavazták. Végül a
2017-retervezettprogramokis-
mertetésekövetkezett.Emellett

azelnökségrészérőlMészáros
Tamáselőterjesztettegyjavasla-
tot,amelyszerintajubileumiév-
rőlemlékfaültetésévelismeg-
emlékeznénekagyülekezetek-
ben.Akerületiközgyűlésközös
vacsorávalzárult.

g ADÁMI MÁRIA

KézdyEdit, aziskolaigazgatója
felvillantottnéhányképetazis-
kola múltjából, jelenéből, ars
poeticájából. Istenkeresés, kö-
zösségiéletésaszelleminöveke-
déshármasa–ezthoztaazintéz-
ményvezető a saját gyülekezeti
múltjából,ésjelenvanezaszel-
lemiségahazánklegjobbegyhá-
zigimnáziumánakbizonyultis-
kolaéletébenis.
Koczor Tamás iskolalelkész

az igazgyöngyről szóló jézusi
példázatalapjánKrisztusszere-
tetének szenvedélyéről beszélt,
amelyetnemoltanakkiváltozó
körülmények. Maradandó él-
ménykéntemlékezettmegarról,
hogyezaszeretetméganagyte-
kintélyű teológiai professzor,
PrőhleKároly szemébeiskönnye-
ketcsalt.
A kerület őszi közgyűlései

minden évben egyházunk egy
munkaágávalfoglalkoznak.Eb-

benazévbenalelkész-éshitta-
nárképzéskerültaprogramba.
RadosnéLengyelAnna kerületi
felügyelőmegnyitójautánSzabó
Lajos, azEvangélikusHittudo-
mányiEgyetem(EHE)rektoraés
PángyánszkyÁgnes egyetemilel-
készkapottszót.
A rektor beszámolt arról,

hogyegyházunkazelmúltkét
évbenkiemeltfeladatkéntkezel-
teazEHEfejlesztését.Ehheza
kormányistöbblettámogatás-
saljárulthozzá,ésezkomolylé-
pésekettettlehetővéazinfra-
struktúra megújításában, az
oktatásszerkezeténekátalakítá-
sában,újoktatóiállásoklétre-
hozásábanésazadminisztráció
modernizálásában.
Ahallgatóklétszámáttekint-

veátbillentamérlegahittanár
szakosokjavára.Ezegyrésztter-
mészeteskövetkezményeaköte-
lezőenválaszthatóiskolaihitok-

tatásbevezetésének,másrésztvi-
szontsúlyoskérdéseketteszfela
lelkészipályátilletően:vonzó-e
amaifiatalokszámára,jelente-
nek-eagyülekezetekolyanter-
mékenyközeget,mutatnak-ea
lelkészekolyanpályaképet,amely
a teológiai tanulmányok felé
mozdítpályaválasztófiatalokat?
Adnak-eaziskolákelégimpul-
zustehhez?Megtesz-emindent
azEHEannakérdekében,hogy
felhívjaafiatalokfigyelmétön-
magára, a teológiai stúdium
szépségére, a pálya jóságára?
Kritikus, önkritikus, elgondol-
kodtatókérdések.
Azegyetemilelkészmonda-

nivalójánakközéppontjábana
közösségiéletállt.Pángyánsz-
kyÁgnesbeszámoltakollégiu-
miéletérzékelhetőváltozásai-
ról,mindenekelőttarról,hogy
számottevőennövekedettazok-
nakaszáma,akiknemteológi-
áttanulóevangélikusegyetemis-
takéntlaknakakollégiumban.
Velükegyreintenzívebbensze-
retnefoglalkozniazEHE,éstá-
mogatnikívánjaaztazegészsé-
gesközösséget,amelyakollégi-
umbanlakóhallgatókközöttki-
alakul.Beszéltazegyetemilel-
készaszupplikációsszolgálatok-
rólésarrólatényről,hogyateo-
lógushallgatókintenzívszolgá-
latotvégeznekazegyházren-
dezvényein, ifjúsági és egyéb
programjain.
Abeszámolókatélénkbeszél-

getéskövette.
Mintmindenévben,ezúttalis

AndorkaÁrpádkerületifelügye-
lőhelyettesismertetteakerület
statisztikaiadatait.Anagy,össze-
sítőmunkaeredményeibőlittkét

adatotemelekki.Azegyik,hogy
tizenkilencolyangyülekezetvan
már,amelyekbenakeresztelések
számameghaladjaatemetésekét.
Amásiktényező,amelyesorok
írója számára kiemelkedett a
rengetegadatközül,hogyazál-
talánoslétszámcsökkenéslegke-
vésbéazegyházfenntartástfize-
tők között tapasztalható. Ez a
tényazttámasztjaalá,hogyajö-
vőmindenképpenatudatos,el-
kötelezettegyháztagságé,ésszép
lassanelbúcsúzunkazúgyneve-
zettnépegyházistruktúrától.
GáncsPéter püspökbemutat-

taaztalelkészeketsegítőprog-
ramot,amelyetezekbenana-
pokbandolgozkiakerület,és
amelyalelkészektesti,lelkiés
szellemiregenerálódását,ahi-
vatásbanvalómegerősítésüket
ésszolgálatukfelfrissítésétszol-
gálja.Ismertetteapüspökazo-
kataprogramokatis,amelyek
2017-benállnakakerületelőtt.
Areformációkezdeteötszáza-
dikévfordulójánakmegünnep-
léseegyrésztországosésnem-
zetközi programokat jelent,
másrészttámogatjaakerületa
helyi, gyülekezeti, regionális
rendezvényeketis.
Nagy hangsúlyt kap a kö-

vetkező évben is a kerületi
misszióinap,valamintakonfir-
máltakésfiatalokkerületitábo-
ra.Mindezektámogatására,ak-
tívrészvételrebátorítottaGáncs
Péterakerületéletétmeghatá-
rozógrémiumot.
VégülAradiGyörgy közgyű-

lésitagjavaslatátelfogadvaelha-
tároztaatestület,hogya2017.évi
templomépítési offertóriumot
azegyházkerületgyülekezeteia
pestszentimrei Luther-kápolna
építéséreajánljákfel.
g SZABóNÉ MÁTRAI MARIANNA

Mondhatnámaszáraztényeket:
hogyidősebbZászkaliczkyPál
1935.október25-énszületett,fa-
sorigimnazistakéntkapottel-
hívást a lelkészi szolgálatra,
amelyben1959-esordinációja
ótaáll.1962-benkötöttházas-
ságotIttzésErzsébettel, házassá-
gukatIstennégygyermekkelál-
dottameg.AMagyarbóly–Sik-
lóstársultgyülekezetben,majd
Mohácson és környékén, ké-
sőbb Cegléden szolgált. Tíz
évenátvoltateológiaiakadé-
miaotthonigazgatója,nyugdí-
jazásautánaFébédiakonissza-
egyesületlelkészelett.Három
áhítatoskönyve jelent meg a
HarmatésaLutherKiadónál.
Igen,sorolhatnám–azőalka-
táhozméltópontossággal–a
tényeket.Engedjékmegazon-
ban, hogy inkább személyes
legyek.
A nyolcvanas évek elején

kezdősegédlelkészvoltam,ami-
kormi,somogy-zalaiakaszom-
szédostolna-baranyaiakvendé-
geivoltunkközöslelkészérte-
kezletre.Otttalálkoztamelőször
ZászkaliczkyPálakkorimohá-
csilelkésszel.Kétdolograem-
lékszem:rögtönmondta,hogy
tegezzem(jólesett,mertakko-
ribaneznemvolttermészetes),
illetveegykezébentartottOr-
bánBalázs-könyvkapcsánEr-
délyrőlbeszéltnekem.Mind-
kettőben benne érzem az ő

egyéniségét: nagyon jó kap-
csolatteremtő,felkaroljaafia-
talokat,fontosszámáraakol-
legialitás–valamintErdélyel-
kötelezettje. Ennek jegyében
kutatjaatörténelmet,becsüli
nagyraakultúrát–ésminde-

nekelőttszeretiéssegítiazott
élőembert,ápoljaaz„ahogyle-
het”jegyébenazegyházikap-
csolatokat.Mindeközbenhallat-
lanul–egylezserebbfiatalszá-
máraolykortalánidegesítően
–precíz,aki szintemindenre
pontosanemlékszik,éshamég-
sem,akkoralegapróbbadatnak
isutánanéz.[…]
Ahatárontúlimagyargyü-

lekezetekkel való testvérgyü-
lekezetikapcsolatrendszerötle-
teisazőfejébőlpattantki,és
többnekaszervezésébenisrészt
vett. Ezzel a háttérrel szinte
természetes módon ő lett a
2006-banmegalakultMagyar
EvangélikusKonferenciaszer-

vezőjeéselsővezetője.Immár
nemcsakazerdélyi,hanemaz
egészKárpát-medencei,nyugat-
európai, sőt tengerentúlima-
gyarevangélikusságlelkiössze-
fogásátvállaltakiadványokkal,
konferenciákkal és leginkább
személyes,testvérikapcsolattar-
tással.
A teológushallgatókat is ő

vitteelőszörhatárontúlima-
gyargyülekezetekbe.Azegyko-
riteológiaiakadémiánvégzett
otthonigazgatóiszolgálatának
áldásátmaisemlegetialelké-
szikarazonszerencsésrésze,
amelyikabbanazidőbenvolt
teológus. Fájdalommal élte
meg, amikor otthonigazgatói
szolgálatátlekelletttennie.
Nemezvoltazelsőeset,hogy

méltánytalanságérte.1962-ben
az egyház akkori vezetősége
megakadályozta,hogyédesap-
ja,legidősebbZászkaliczkyPál
hirtelen halála után Fóton ő
legyenazutódja.Ennekegyér-
telműen egyházpolitikai oka
volt,hiszenlegidősebbZászka-
liczky Pál korábban püspök-
helyetteskéntszolgáltazekkor
márpersonanongrataOrdass
Lajosmellett.[…]1987-bena
TestvériSzó egyikaláírójavolt,
majd1989-tőlazOrdassLajos
BarátiKöralapítótagja,idősebb
KendehGyörgyutántitkára,a
könyvekésaKeresztyénIgazság
felelőskiadója.[…]

KrählingJánosépítészegyetemi
hallgatókorátólkezdveszintefo-
lyamatosanfoglalkozikazevan-
gélikustemplomoképítészetével.
Tudományos diákköri dolgo-
zatábantársaivalTolnamegye
evangélikustemplomaitmérte
fel.1994-benmegvédettkandi-
dátusi értekezése már tágabb
körbenkereste az evangélikus
templomépítészet régiónként
eltérőtípusait.2003-banmeg-
épültazáltalatervezettbudaör-
sievangélikustemplom,2004-
benhiánypótlóművejelentmeg
hazánkveszélyeztetettevangéli-
kuskistemplomairól,Veszendő
templomaink figyelemfelhívó
címmel.2008-banÚjevangéli-
kus templomok címmel jelent
meg az általa szerkesztett és
részbenírtkönyv,amelyarend-
szerváltás utánmegépültma-
gyarországievangélikustemplo-
mokat vette számba. Jelenleg
folyamatban lévő habilitációs
eljárása,amelyazépületkutatás
általánosabb témáját öleli föl,
egyik fő tézise az evangélikus
templomépítészetidentitástfor-
málószerepének.[…]
Felmerülakérdés,hogyvan-e

értelmemaatemplomoképíté-
szetévelfoglalkozni.Krählingis
feltesziakérdéstegyikírásában:
„Szolgálhat-e tanulságokkal –
önmaga bemutatásán, doku-
mentatívértékéntúl–ahazaila-
kosságnemtöbbmint3%-átki-

tevőtörténelmiegyháztemplom-
építészetétismertetőösszegzés?”
Természetesen Krähling vála-
szaazegyértelműigen,amelyet
kutatói,oktatóiéstervezőimun-
kássága egyértelműen igazol.
Ezért is foglalkozik a történeti

evangélikustemplomoktipizálá-
samellett azok identitástőrző
szerepével,akulturálisemléke-
zetliturgikusterekbenmegjele-
nőtanúságtételével.Atemplo-
moképítéseugyanismindenkor,
demégmais–atradíciókhoz
valóragaszkodás,a liturgikus,
sőtanyagimegkötöttségekelle-
nére–talánalegszabadabbépí-
tészetifeladat,aholazépítészés
azépíttetőközösségmegjelenít-
hetiazt,hogymitgondolazépí-
tészetlegfontosabbfeladatáról,
atéralkotásról,aművészetésa
szakralitás kapcsolatáról. […]
Krählingszámáraazépület

magaakönyv,amelybenolvas-
niakar.Épületkutatásaibanmin-

dig a kőben, téglában, fában
megfogalmazott építmény és
szerkezetazelsőolvasat,éseb-
ben vitatkozik a csak művé-
szettörténeti vagy stílustörté-
netiértelmezésekkel.Azegyedi,
konkrét épületet akarja meg-
fejteni,sezzelakarjaerősítenia
közösségemlékezetétésidenti-
tását.Épületkutatásaiatágabb
értelemben vett magyar mű-
emlékvédelmetisszolgálják,ép-
penabbanazidőben,amikora
műemlékekvédelméről,helyre-
állításáról,restaurálásárólnagy
vitákfolynak.
Krähling ezer szállal kötő-

dikazevangélikusegyházhoz.
Édesapja,bátyjaevangélikuslel-
készvolt,őmagakönyveket,cik-
keketírazevangélikusépítészet-
ről,sőtmintláttuk,templomot
istervez.Aktívgyülekezetitag,
négygyermekeközülkettője-
lenlegisaDeáktérievangélikus
gimnáziumbajár.
Azéppenmostegyetemita-

nári habilitációját előkészítő,
ötvennégy éves tanszékvezető
egyetemidocenssajátbevallása
szerint igen sokat kapott az
evangélikusegyháztól.Aztgon-
dolom, hogy tevékenységével
igencsak meghálálta a kapott
ajándékokat, és számolatlanul
visszaadtaegyházánakésazépí-
tészoktatásnak mindazt, amit
kapott.APrónay-díjméltóki-
tüntetettjelesz.

Laudációid.ZászkaliczkyPál
tiszteletére
RészletekFabinyTamáspüspökméltatásából

LaudációKrählingJános
tiszteletére
RészletekSchnellerIstvánvoltbudapestifőépítészméltatásából
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Kerületiközgyűlés
nyugaton
Rendhagyóhelyszínen,arévfülöpiordasslajosevangélikus
oktatásiközpontbantartottákanyugati(Dunántúli)egyház-
kerületősziközgyűlésétnovember10-én,csütörtököndélután.
Apéldásrövidségűülésenelsősorbanazelmúltidőszaktanul-
ságai,valamintajövőévretervezettprogramokkerültekna-
pirendre.

AbudapestiDeáktérievangélikusgimnáziumadottotthont
aDéliegyházkerületközgyűlésénekazideimárton-napon.ott-
hontaszószorosértelmében,hiszenfölfelébaktatvaalépcsőn
azérkezőketkörülvettékaziskoladiákjaiáltalkészítettrefor-
mációizászlók:tízévesfiúkgirbegurbaöltései,szép,könnyűkéz-
zelrajzoltmotívumok,95tétellepedőnyizászlóraírva.

Kerületiközgyűlésdélen
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Nyílt nap az egye te men. 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.

Ze nés is ten tisz te let lesz no vem ber 20-án, va sár nap 10.30-kor a ke len föl di
evan gé li kus temp lom ban (1114 Bu da pest, Ma gya ri ist ván u. 1–3.). Az is ten -
tisz te le ten li tur gi kus ke re tek kö zött meg szó lal Hein rich schütz nagy sza bá -
sú mű ve, a Mu si ka lis che Exe qui en (sWv 279–281). elő ad ják: Be rez nai Zsu zsa,
Szi li Gab ri el la, Ba log Esz ter, Me gye si Zol tán, Naj ba u er Ló ránt, Cser Pé ter (ének),
a gyü le ke zet al kal mi kó ru sa és a Bar tók con sort Di nyés So ma ve ze té sé vel.
igét hir det Gáncs Ta más. el ér he tő ség: ke len fold.lu the ran.hu, fa ce book.com/ke -
len fol di.evan ge li kus gyu le ke zet.

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány bu da pes ti egye te mi szak -
kol lé gi u má ba ke res meg bíz ha tó sze mélyt gond no ki mun ka kör be. A je lent -
ke zé se ket szak mai ön élet rajz zal a következő cím re vár juk: MP TA, 1121 Bu da -
pest, eöt vös út 35.; pa czo lay.ag nes.mp ta@gmail.com.

Az er dé lyi evan gé li kus szór vány ha gyo má nya i ból – Al má ri um so ro zat.
idő pont: no vem ber 25., 19 óra. Hely szín: MoM Kul tu rá lis Köz pont (1124 Bu -
da pest, csör sz ut ca 18.). szór vány lét és evan gé li kus ság: ez a két szó kö ti össze
az est fel lé pő it. Bár a föld raj zi tá vol ság sem cse kély a Besz ter ce me gyei zselyk
és a Bras só me gyei Bar ca ság kö zött, még is igen jól meg fog ha tók a ha gyo -
mány nak azok a kö zös vo ná sai, ame lyek leg in kább an nak kö szön he tők, hogy
mind két nép cso port a szá szok kö zel sé gé ben élt év szá za do kon ke resz tül. ez
a tény igen jól meg fi gyel he tő a vi se le te ken és a tán co kon is. Két ség kí vül a
zsely ki ma gyar ság – ta lán ép pen a „gö der ben” la kás mi att – job ban meg őriz -
te kul tú rá ját, míg a bar ca sá gi csán gók sok kal ha ma rabb pol gá ro sul tak, rész -
ben Bras só ha tá sá ra, rész ben a bu ka res ti mun kás évek és jó pénz ke re set ha -
tá sá ra. eb ből a vi lág ból nyúj ta nak íze lí tőt a zsely ki Mű ve lő dé si egye sü let ha -
gyo mány őr ző tag jai és a bu da pes ti for ga tós ka ma ra-nép tánc együt tes, amely -
nek tag jai rend sze re sen gyűj te nek a tér ség ben. A bar ca sá gi csán gók sa já -
tos fér fi tán cu kat, a bo ri cát mu tat ják be, il let ve azo kat a kriz bai tán co kat, ame -
lye ket a bras sói Áp rily la jos fő gim ná zi um Bú za vi rág tánc együt te sé nek di -
ák jai re konst ru ál tak. De ott lesz nek a Bras sói le gé nyek is, akik a Pá va te rü -
le ti vá lo ga tó ján is meg mé ret ték ma gu kat. Te hát da lok, tán cok az er dé lyi szór -
vány két sa já tos pont já ról.

Ud va ros Bé la iro dal mi est jei. A Ma gyar Örök ség-díj jal ki tün te tett evan -
gé li um szín ház ala pí tó mű vé sze ti ve ze tő je, Ud va ros Bé la sze re tet tel hív ja
Önt is Mécs Lász ló Vi gi li á ja és Ady Ka rá cso nya cí mű iro dal mi össze ál lí tá sá -
nak elő adá sa i ra. idő pon tok és hely szí nek: no vem ber 27. (ad vent 1. va sár -
nap ja), 17 óra: olaj ág idő sek ott ho na (1148 Bu da pest, ve zér u. 153.) • de cem -
ber 4. (ad vent 2. va sár nap ja), 17 óra: zug lói evan gé li kus egy ház köz ség (1147
Bu da pest, lő csei út 32.) •de cem ber 9., pén tek, 17.30: Kő bá nyai Könyv tár (a
Kő rö si cso ma sán dor Kul tu rá lis Köz pont épü le té ben, 1105 Bu da pest, szent
lász ló tér 7–14. Az est véd nö ke az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, köz re -
mű kö dik a Ká pol na kó rus) • de cem ber 14. (szer da), 15 óra: Bu da pest-fa so -
ri evan gé li kus egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter me (1071 Bu da pest, Dam ja nich
u. 28/B fszt. 1.) • de cem ber 20. (kedd), 11 óra: De ák té ri evan gé li kus egy ház -
köz ség gyü le ke ze ti ter me (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). Az ün ne pi elő adá -
sok be lé pő díj nél kül lá to gat ha tók.

HIRDETÉS

„Nyilvánvaló,ésmindenkitudja,hogy
ittmárlaikusokveszikésbirtokolják
alutheránuskönyveket.Mikorabor-
mérőhelyekenösszejönnek,egy,akiért
hozzá,olvassa,atöbbiekpedigtízen,
húszanvagyahányanvannak,figye-
lemmelhallgatják.”1524-benvizsgálati
jegyzőkönyvbenrögzítettékígyare-
formációsoproniterjedését.Tehátaki-
lencvenöt tételkiszögezéseutánné-
hány évvel már népszerűek voltak
Sopronbanalutheritanok.Agyüleke-
zettavalyünnepelte1565-ösmegszer-
vezéséneknégyszázötvenedikévfordu-
lóját.Asopronievangélikusokszámá-
ra meghatározó, hogy ilyen korán
megalakultközösségük,éshogyaleg-
nehezebb évtizedekben is folyama-
tosvoltagyülekezetiélet.
Avároshamarevangélikustöbbsé-

gűlett,ésévszázadokigazismaradt.
Azellenreformációlegsúlyosabbévei-
benagyülekezetcsakEggenbergher-
cegnéházánakudvarántarthatottis-
tentiszteleteket. 1674-ben fatemplo-

motemeltek,ennekahelyénépültfel
1782–83-banamai,kétszintűkarzattal
ellátott,kétezer-ötszázülőhelyeskő-
templom.1862–63-bantoronnyalbő-
vült,amelybenégyharangkerült.Ama
ishasználtorgona1884-benkészült,
hárommanuáljaésötvenkétregiszte-
revan.
A20.századközepéigSopronvolta

dunántúlievangélikusságlegjelentősebb
központja, teológia és tanítóképző is
működöttitt.Agyülekezetéletébenha-

talmastöréstjelentettanémetek1946-
oskitelepítése,ezzelazegyházközséglé-
lekszámatizenegyezerrőlötezerrecsök-
kent.Azeztkövetőévekbenazintéz-
ményeketésegyesületeketállamosítot-
tákésmegszüntették.Arendszerváltás
ótaújranagyevangélikusintézmény-
hálózatműködikavárosban:óvoda,ál-
talánosiskola,kétközépiskola,szeretet-
otthon,házibetegápolóalapítvány,te-
mető,múzeum, levéltár és könyvtár.
2014-benúj,tágasgyülekezetiháznyi-
tottamegkapuit,amelykulturálisprog-
ramoknakishelyetad.
Asopronigyülekezetbenkétma-

gyarésegynémetanyanyelvűlelkész
szolgál. Az istentiszteletek mellett
számoshétközialkalom,kisközösség
működikmindakétnyelven.Azegy-
házközségagazdagmúltjáértIstennek
ad hálát, és a keresztelések magas
számában,valamintagyermek-ésif-
júságialkalmaklátogatottságábanaz
őmegtartókegyelménekbiztatójelét
látja.

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

BemutatkozikaSoproniEvangélikus
Egyházközség

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rá di ó ban

No vem ber 27-én,
ad vent el ső va -
sár nap ján 10.04-
től is ten tisz te le -
tet köz ve tít a
Kos suth rá dió a

sop ro ni evan gé li kus temp lom ból.
igét hir det Tóth Ká roly lel kész.

Kikazokatirpákok?
KedvesFőszerkesztőÚr!KedvesGaraiAndrás!
Areformációkezdeténekötszázadikévfordulójakapcsánbizonyárasokérde-
kescikk,írásfogmégmindannyiunköröméremegjelenniazEvangélikusÉlet
hasábjain.Areformációnagygondolata,az„Adfontes!”maismegszívlelen-
dő.MondomeztazEvangélikusÉletKrónika 2016/44.számábanmegjelentírás
kapcsán.
Hangzatoscímmeljelentmegtudósításanyíregyházitirpákokéleténekörök-

ségéről(Areformációörökségeatirpákokközött, november6.,2.o.).Sajnáltam,
hogyazírásbancsakafőiskolaiadjunktus(Bácskainédr.PristyákErika–aszerk.)
célzottrá,kikisazokatirpákok.
Ehhezanépheztartozóként,magyarországiszlovákkéntfontosnaktartom,

hogyezaméltóörökségvilágoséstisztamaradhasson,hogyazországbármely
területénolvasótestvérünktisztábanlehessenazzal,miéskikkelistörténtaz
1700-asévekkezdeténNyíregyházán.Pálapostolutánszabadon:nemszégyel-
lemaszármazásomat,sőtbüszkevagyokrá,hogyahhozazevangélikustót,szlo-
vákésnemcsakajkú,hanemidentitásúnépheztartozom,ésrajtamkívüljóné-
hányan,amelynekamaimagyarországievangélikusságsokatköszönhet.Gon-
doljunkcsakabékésiésnógrádiésPestkörnyékiéspestiszlovákságmegtar-
tóTranoscius-kegyességére,melynélkülmaievangélikusságunkszegényebblen-
ne.Ezértlegalábbilyenkorfontosnaktartomapontos,korrekttájékoztatástegy
ilyenfontosösszefüggésben.
AtörténelmiMagyarországterületéndélrevándorlószlovákságszámáraa

legerősebbmotivációalutheranizmustanításához,hitelveihezvalóragaszko-
dásvolt.Azthiszem,amaiutódoknakerreazörökségreisfelkellfigyelnünk.

Köszönettel:SZPISÁK ATTILA evangélikuslelkész(Tótkomlós)
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AMagyarországiEvangélikusEgyház
gyülekezeteinekfelügyelőihagyomá-
nyosannovemberelsőhétvégéjénta-
lálkoznakRévfülöpön,azOrdassLa-
josEvangélikusOktatásiKözpontban.
Idénnovember4.és6.közöttérté-

keltékazevangélikusegyházaktuális

eredményeitéspozícióját.GáncsPé-
terelnök-püspökatalálkozónyitóáhí-
tatánakelejénközösfőhajtásraszólí-
tott 1956 hőseinek emléke előtt, és
gyertyátgyújtott az 1956.november
4-én történtekre emlékezve. Beszé-
détfolytatvaFerenc pápasvédországi
látogatásának történelmi jelentősé-
gétemelteki,méltatvaaRómaiKato-
likusEgyháznakésaLutheránusVi-
lágszövetségnekamegbékélésérdeké-
bentetterőfeszítéseit.

AzáhítatotkövetőenPrőhleGergely
köszöntöttearésztvevőket.Azországos
felügyelőkülsőelőadókéntManchinRó-
bert ismert szociológusthívtameg a
nemlelkészigyülekezetvezetőkkörébe.
AGallupIntézetkorábbivezetőjeRe-
formációésnyilvánosság–kell-eváltoz-
tatni? címmel tartottvitaindítót,míg
dr.SzabóB.András evangélikuslelkész
szombatondélutánReformációésgaz-
daság címmelértekezett.

Forrás:Evangélikus.hu

Felügyelők
Révfülöpön

Az egyházkerület vezető testülete
igével, imádsággal, felelős dönté-
sekkelünnepelteluthermártonnév-
napját,majdtagjairésztvehetteka
reformációiemlékévésamegújult
evangélikusországosmúzeummeg-
nyitásán.

Abudahegyvidékigyülekezetbentar-
tottnovember11-iülésMekisÁdám
áhítatávalvettekezdetét.Aszántóföld-
berejtettkincspéldázatábólkiindul-
vaazespereshirdette,hogyazIsten-
tőlajándékulkapottkincsfelettérzett
örömbetölthetiéletünket.Eztadjukto-
vábbazoknak,akiknemtaláljákéle-
tükközéppontját.
Azegyházkerületielnökségibeszá-

molókeretébenFabinyTamás püspök
reflektáltaFerenc pápaésaLutherá-
nusVilágszövetségvezetésénekrész-
vételéveltartottlunditalálkozóra:az
ottaláírtközösállásfoglalásésalitur-
gikuskeretbentörténtimádságújabb
lépésaláthatóegységfelévezetőúton.
MartinJunge, aszövetségfőtitkárabe-
szédébenhatározottanszóltaközös
asztalépítéséről,KurtKoch bíborospe-
digimádságbanérintetteazúrvacso-
raiközösségfontosságát.
Fábri György egyházkerületi fel-

ügyelő statisztikai és népmozgalmi
adatokelemzésealapjánjelöltmegle-
hetségesújirányokatazegyházszerve-
zetésagazdálkodásterületén.Szólta
tervszerű gyülekezetplántálásról, a
lelkészutánpótlásért érzett gyüleke-
zetifelelősségrőlésazegyházfenntar-
tás újszerűmodelljéről.Országosan
mintegy 5,5 milliárd forintból él a
Magyarországi Evangélikus Egyház
(az intézmények ebben nincsenek
benne). Ha lenne ötvenezer olyan
evangélikus,akitudésakarhavonta
körülbelülöt-tízezerforintotazegy-
házraszánni,akkor–aszámosgyüle-

kezetnéllehetségesönállógazdálkodás-
salegyütt–azegyházműködtethető
lenne–mondta.Mindeznemzárjaki
agyülekezetekköztiszolidaritást.
FabinyTamáspüspökazországos

evangelizációraemlékeztető„Álljalá-
badra!” jelszójegyébenszóltagyüle-
kezetek fenntarthatóságáról. A lel-
készutánpótlássalösszefüggésbenis-
mételőkerültagyülekezetitagokke-
reszteléstkövetőnyomonkövetésének
kérdése–amintBenceImre esperesfel-
hívtaráafigyelmet,azerrealkalmas
technikairendszerekmelletta lelki-
pásztoriattitűd,azaktívabbkapcsolat-
tartásiskívánatoseszközlenne.
Aközgyűléshatározottarról,hogy

részletesadatokalapján,településen-
kéntibontásbankellelemezniagyüle-
kezetekállapota,afinanszírozhatóság
ésaplántálhatóságösszefüggéseit–ezt
amegfelelőelőkészítéstkövetőenelő-
szöregyházmegyeiszintentekintikát.
Döntötttovábbáarról,hogyakerületi
elnökségkezdeményezzeegyházunkor-
szágosirodájánálanyomonkövetésés
az egyház-finanszírozás kérdéseinek

áttekintésétazismertkülföldipéldák
alapján.
SzabóAndrás espereselőterjeszté-

senyománkétnógrádiegyházközség
leánygyülekezettényilvánításárólha-
tározottaközgyűlés:BokorBérhez,Le-
géndpedigŐsagárdhozcsatlakozik.
Agyülekezetekésazegyházmegyeil-
letékestestületeiutánazegyházkerü-
letiközgyűlésisegyhangúlagtámogat-
taadöntést.
Az országos bizottságokban tör-

téntüresedésekkapcsánaközgyűlés
RatkayDorottyát jelölteagyermek-és
ifjúságibizottság,RétiLászlót pediga
nevelésiésoktatásibizottságtagjául.
Tájékoztatásthallgattakmegaküldöt-
tekahitoktatásról,anyáritalálkozók
(„Aföldsója”,Szélrózsa)egyházkerü-
letirészvételitapasztalatairól,azépí-
tési-beruházásikérelmekről,valamint
az egyházkerület munkatervéről és
készülőújhonlapjáról.Hosszabbidő
utánismétleszgyülekezetielnökségek
találkozója,ennekidőpontja2017.ja-
nuár28.

g PAP KINGA MARJATTA

Kerületiközgyűlésészakon
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Újnap– újkegyelem
Vasárnap(november20.)
Támogassengemígéretedszerint,hogyéljek,ésneszégyenítsdmegreménységemet!
Zsolt119,116(1Thessz5,23;Mt25,1–13;Jel21,1–7;Ézs26,7–19)A„reménység”kife-
jezésselhétköznapiértelembenabizonytalankimenetelűdolgokatjelöljük.Hátha…
talán…Aszóigaziértelmeezzelellentétes:areménységazadologazéletünkben,
amelyannyirabiztosvagyfeltétlenülszükséges,hogymindenmásannakfényében
nyerértelmet.Mindenkinekvanilyen.Arravagyunkteremtve,hogyezaremény-
ségünkIstenlegyen.Imádkozninemazértkell,hogyIstennecsapjonbe,hanem
hogymiteljesszívbőlőrátudjukbíznimagunkat,céljainkat,szándékainkat.

Hétfő(november21.)
Nézzétekaliliomokat,mikéntnövekednek:nemfáradoznak,nemisfonnak,demon-
domnektek,hogySalamonteljesdicsőségébensemöltözöttúgy,mintezekközül
bármelyik. Lk12,27(Zsolt111,2;Zsid12,18–25;Ézs56,1–8)Azaggodalmaskodás
nemugyanaz,mintabölcselőrelátásvagyafelelősségteljesélet.Azaggódáshi-
tetlenség,bizalmatlanságIstennelszemben;azabelsőkényszer,hogymagamve-
gyemkézbeasorsomat,mertúgylátom,Istennemelégmegbízható.Nemsze-
reteléggé?Nincshatalma?Azegyetlenszabad,kényszerektőlmentesélet,hatu-
dom:akivégtelenhatalmát,gazdagságát,sőtéletétisodaadtaértem,hogyénörök-
kééljek,hogynetudna,akarnaodaadnimindent,amireszükségemvan?Azit-
teniveszteségrőlodaátmégkiderül,hogyvalójábannyereségvolt.

kedd(november22.)
Hallottam,hogyegyhatalmashangszólatrónfelől:Íme,Istensátoraazembe-
rekkelvan,ésővelükfoglakni,őkpedignépeilesznek. Jel21,3(Zsolt125,2;1Pt
1,13–21;Ézs56,9–12)Istenlakottmárközöttünkszemélyesen.Nemtávolróldi-
rigált,hanemamiéletfeltételeinkközött,velünkélt.Azéletünknagytávlata,
hogyegyszermajdzavartalan,örökleszazegyüttlétatökéletes,mindenható,
végtelenIstennel.Haezigaz,Jézushozhasonlóanleszbátorságunkahhoz,hogy
másokéletétgyógyítsukasajátidőnk,erőnk,anyagilehetőségeinkrovására.

szerda(november23.)
HitáltalkapottkijelentéstNóéazokróladolgokról,amelyeketmégnemlátha-
tott,ésIstentfélveéstisztelvekészítetteelabárkátházanépemegmentésére. Zsid
11,7a(1Móz6,22;1Kor3,9–15;Ézs57,1–13)AZsid11 ahithősökfejezete.Kétcsoport-
taltalálkozunkbenne:a–hétköznapiértelemben–győztesésaveszteshithősök-
kel.Nemazszámít,hogymai,emberimegítélésszerintsikeresekvagyunk-e, ha-
nemhogyIstenmirehívottel,mivelbízottmeg.Volt-emárúgy,hogynagyhord-
erejűdöntéstnempusztánasajáteszünkrehallgatva,hanemIstenszavárahoz-
tunkmeg?Azilyendöntésmindigmásoknakisjaváraválik.HaIstenengem
megakarszólítani,van-erálehetősége?Hallom-e?Bízom-ebenneannyira,hogy
engedelmeskedemis?

Csütörtök(november24.)
Merténtudom,hogyazénmegváltómél. Jób19,25(1Tim1,15;1Thessz5,9–15;
Ézs57,14–21)Mindenkornakmegvanamagajellegzetesmegváltója:régenaz
erkölcsiértelembennemeshősök,maacelebek,akikbárnemtökéletesek,de
legalábbemberiek.Irigyeljükazéletüket,éspróbáljukelérniazt,amitőkelér-
tek.Denekünknemkisebbrevanszükségünk,mintazigaziMegváltóra,azIs-
tenFiára.Nemakkorleszünk„valakik”,haelérjükavágyottideált,hanemha
elfogadjukajándékba,hogyIstengyermekeivagyunk.Jézusélteazéletet,ame-
lyetnekünkkellettvolna.Őhaltamegahalált,amelyetnekünkkellettvolna.
Őadottbelemindent,hogymivégtelenülgazdagoklegyünk.Éljünkezzelagaz-
dagsággal!

Péntek(november25.)
Inkábbeztkellenemondanotok:HaazÚrakarja,akkorélünk,éseztvagyaztfog-
jukcselekedni. Jak4,15(Péld16,9;Zsid13,10–16;Ézs58,1–9a)Istennema„bi-
zonytalanságitényező”azéletünkben,hanemalegnagyobbbiztonság.Csakaz
abiztos,amibenőottvan,amireőindít.Hajlamosakvagyunkinkábbasaját
kezünkbevenniasorsunkat,ésféltenitőle.NeféltsükavégtelenSzeretettőlki-
sebb-nagyobbdöntéseinket!

szombat(november26.)
[Azigaz]olyanlesz,mintafolyóvízmelléültetettfa,amelyidejébenmegtermigyü-
mölcsét,ésnemhervadelalombja.Zsolt1,3(Gal5,22–23a;Jel21,10–14.21–27;Ézs
58,9b–14)AzelsőzsoltárabevezetőaBibliaimádságoskönyvéhez,atöbbi149
zsoltárhoz.AzIstennelvalótalálkozásnakvannaktermészetfelettipillanatai,de
ezeketminemtudjukelőidézni.Avelevalókapcsolattartáshétköznapimódjaaz
Úrtörvényénvalóelmélkedés,meditáció(2.v.).Tehátaz,hogymindengondo-
latomat,szándékomatazőszavának,szándékánakafényébenakaromlátni.Ak-
korőmegtudszólítani.Ennekkövetkezménye,hogyazembernemakülsőkö-
rülményektőlfügg.Biztonságbanvanakkoris,hanemmegymindenjól,sőtbá-
torarra,hogyváltoztasson.Jóságanemviselkedéscsupán,hanembelsőváltozás
gyümölcse.Nemazérttesziajót,mertkifizetődő,hanemmert„ezjönbelőle”.

g GyŐRI PÉTER BENJÁMIN
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„Legyenderekatokfelövezveéslámpásotokmeggyújtva.” (Lk12,35)

SzentháromságünnepeutánazutolsóhétenazÚtmutató
reggelishetiigéiazörökkévalóságrairányítjáktekintetün-
ket,ésbuzdítanak:felkészültenvárjukazörökéletFejedel-
mét,akimindentújjáteremt!„Abűnzsoldjaahalál,Isten
kegyelmiajándékapedigazörökéletaKrisztusJézusban,
amiUrunkban.”(Róm6,21;LK)Luther ígyvall:„Akeresz-
tyénemberszámáranincskedvesebbgondolat,minthogy
Istenbenéljen.Ezzelvanelfoglalvaegészéletében.Ígyaz-
tánjöhetanagynapbármikor,tudja,hogyUrajön,ésmeg-
váltásthoz.”„Akkorhasonlóleszamennyekországaahhoz
atízszűzhöz,akikvettékalámpásukat,éskimentekavőle-
gényfogadására.[…]azokosak[…]olajatisvittekkorsók-
ban.[…]megjöttavőlegény,ésakikkészenvoltak,bemen-
tekveleamenyegzőre.Vigyázzatoktehát…!” (Mt25,1.4.10.13)
„HatalmasdolgottettvelünkazÚr,ezértörvendezhetünk.”
(GyLK760,4) János látta azúj eget és földet, s hallotta:
„Atrónonülőeztmondta:Íme,újjáteremtekmindent.[…]
ÉnvagyokazAlfaésazÓmega,akezdetésavég. […]Aki
győz,örökölnifogjamindezt,ésIsteneleszekannak…” (Jel
21,5.6.7)Nemcsakzsidókhozszólekijelentésésfigyelmez-
tetés:„Tiugyanisnemtapinthatóhegyhezéslángolótűzhöz
járultatok[…],[hanem]mindenekbírájához,Istenhezés[…]
azújszövetségközbenjárójához,Jézushoz[…].Vigyázzatok,
hogyelneutasítsátokazt,akiszól!” (Zsid12,18.23–25)Péter
ígybátorít:„…teljesbizonyossággalreménykedjetekabban
akegyelemben,amelyetJézusKrisztusmegjelenésekorkap-
tok.[…]Őugyanavilágteremtéseelőttkiválasztatott,deaz
időkvégénmegjelenttiértetek,akikáltalahisztekIstenben…”
(1Pt1,13.20–21)Pálkijelenti:örökéletünkfundamentuma
egyedülKrisztus,detűzállóanyagokbólépítkezzünk,mert
azítélettüzében„…mindenkinekamunkájanyilvánvaló-
válesz;és[…]aztatűzfogjapróbáratenni.Havalakineka
munkája,amelyetráépített,megmarad,jutalmatfogkapni”.
(1Kor3,13–14)Istenarrarendeltminket,„hogyelnyerjükaz
üdvösségetamiUrunkJézusKrisztusáltal”. Sazőeljövete-
lénekvárásaidején„vigasztaljátokegymást”. Pálkéri:„…tö-
rekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.”
(1Thessz5,9.11.15)Azegyháziesztendővégefigyelmeztet:
„…nincsenittmaradandóvárosunk,hanemazeljövendőtke-
ressük.” Jézusáltal„vigyükIsteneléahálaadásáldozatátmin-
denkor”. (Zsid13,14.15)JánosláttaazújJeruzsálemet;de„nem
láttamtemplomotavárosban,mertamindenhatóÚrIsten
ésaBárányannakatemploma.[…]Nemjutnakbeoda[…],
csakazok,akikbevannakírvaaBárányéletkönyvébe”. (Jel
21,22.27)„Amennyekben,amennyekben/Várörömvég-
telen./[…]Ottszínrőlszínrelátaszem…”(EÉ527,1)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„Királyodérkezikhozzád,akiigazésdiadalmas…” (Zak9,9b)

AdventelsőhetébenazÚtmutató reggelishetiigéiújkezdet
lehetőségétkínálják:készítsétekazÚrútját,térjetekmeg!Jé-
zusbeteljesítetteaprófétákjövendölését,ésüdvözítőüljött
elevilágba.„KészítsétekazÚrnakútját,mertmegjelenikaz
Úrdicsősége,ésmindenekegyszerremeglátják–ígyszólaz
Úr.”(Ézs40,3.5;LK)„Jobbítsátokmegélteteket,keresztyének,
mertímelközelgettamennyeknekországa.”(GyLK686)Jé-
zusígyvonultbeJeruzsálembe:„Atanítványok[…]odave-
zettékaszamaratacsikójávalegyütt,ráterítettékfelsőruhá-
jukat,Jézuspedigfelültrá.[…]Azelőttehaladóésazőtkö-
vetősokaságpedigeztkiáltotta:HozsánnaDávidFiának!Ál-
dott,akijönazÚrnevében!Hozsánnaamagasságban!” (Mt
21,6–9)Eztmiiskérhetjük:Jézussegíts,mentsmeg,üdvö-
zíts!Luther szerint:„Ezakoldus-király.Krisztussegít;nem
iscsakazénbűnömellen,hanemazegészvilágbűneellen.
Azértjött,hogyelvegye,nemcsakabetegséget,deahaláltis:
nemcsakazenyémet,hanemazegészvilágét.”Pálígyössze-
gez:„Aszeretettehátatörvénybetöltése.” ÉsazÚreljövete-
léneksürgetőközelségéretekintettelkéri:„…öltsükfelavi-
lágosságfegyvereit.[…]öltsétekmagatokraazÚrJézusKrisz-
tust.” (Róm13,10.12.14)Péterkijelenti:Jézust„szeretitek,pe-
dignemláttátok,őbennehisztek,bármostsemlátjátok,éski-
mondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek”. (1Pt 1,8–9)
Ebátorításkarácsonyböjtjébenhangzik:„Neveszítsétekelte-
hátbizalmatokat[…].Mertállhatatosságravanszükségetek
[…]:»Mertmégegyigen-igenkevésidő,ésakieljövendő,el-
jön,ésnemkésik…«” (Zsid10,35.36.37)Miisahitembereiva-
gyunk,hogyörökéletetnyerjünk.Légyférfi,légyerős(lásd
1Kor16,13s1Kir2,2b),mikéntAndrásapostol,akinévünne-
pénarrabátorítjaJézuskövetőit,hogymásokatisőhozzávi-
gyenek.Pálkönyörögagyülekezetért:„…hogyélhessetekaz
Úrhozméltóan[…],ésnövekedjetekIstenismeretében.[…]
Őszabadítottmegminketasötétséghatalmából,ésővittát
minketszeretettFiánakországába…” (Kol1,10.13)Mitjelent
Krisztuseljövetelénekvárása?„Miazonban,akikanappalfi-
aivagyunk,legyünkjózanok,vegyükmagunkraahitésasze-
retetpáncéljátésmintsisakot,azüdvösségreménységét.” (1Thessz
5,8)VálasztottnépénekmegígérteazÚr:„…egypásztoruklesz
mindnyájuknak.[…]Szövetségetkötökvelük[…].ÉnIstenük
leszek,őkpedig…” (Ez37,24.26.27)AzÚrnekünkisválaszolt
prófétájaáltal:„Azelbizakodottembernemőszintelelkű,de
azigazemberahiteáltalél.” (Hab2,4)Azújegyháziévkez-
deténteismegvallhatod:„Hiszekbenned,Istenemben,/Tel-
jesegészéletemben,/[…]Atya,FiúésSzentlélek!/Hiszem,
veledcélhozérek…!”(EÉ251,1.9)

g GARAI ANDRÁS

„Istenegyszerelküldöttegyangyalta
messzeföldönhíresbölcshözezzelaz
üzenettel: »Kérj egymillió évet vagy
akármilliószoregymilliót,sénmeg-
adomneked.Meddigakarszhátélni?«
»Nyolcvanévig«–vágtaráhabozásnél-
külabölcs.Erreakörülötteülőknagyon
megrémültek,nemértettékaválaszt,és
felháborodvagyőzködték:»Mesterünk,
gondoldmegjól,haegymillióévigél-
nél,hányéshánygenerációtanulhatna
a bölcsességedből!« Ő így válaszolt:
»Haegymillióévigélnék,azembereket
nemérdekelnéabölcsességem,csakazt
akarnáktudni,hogyanhosszabbítsák
megazéletüket.«”
Ezalegendarendkívüljólmutatjaa

tényt,hogyaföldiéletmeghosszabbí-
tásánakvágyasokkalközelebbállem-
berigondolkodásunkhoz,mintazörök
életreménysége.

miabiztos?Ahalálbizonyosságán
és a feltámadás bizonytalanságán
könnyenesünkapátiába.Azelmúlás,az
életvégességeahiábavalóságnakésa
„mindenmindegy”szomorúkiábrán-
dultságánaknyomasztóérzéséterősítiaz
emberben.Az„onnanmégsenkisem
jöttvissza”és„ahalálazegyedülibiz-
tospontazéletben”emberibölcsessé-
gétjólmegtanultuk,éssokmindenerő-
sítieztbennünk.
Azegyháziesztendőutolsóvasár-

napjanemvéletlenülkaptaazörökélet
vasárnapja elnevezést, mert abban
szeretneerősítenibennünket,amihi-
tünk lényege: hogy van Valaki, aki
megjártaelőttünkahalálmélységét,és
visszajöttonnan,hanemisazért,hogy

földiéletünkethosszabbítsameg,ha-
nemazért,hogymegnyissaelőttünkaz
örökéletkapuját.
Talánazsemvéletlen,hogyazelsőke-

resztényhívőkbenmennyireerősvolta
feltámadáshit.Ezzelszembenmaálta-
lábanfogalmuksincsazembereknek,
hogy miért pont vasárnap gyűlünk
össze a keresztény gyülekezetekben.
PedigazÚrnapjahétrőlhétreafeltáma-
dás reménységét hozza nekünk. Az
egyháziesztendőutolsóvasárnapjape-
digkülönöserővelszólazörökéletre-
ménységéről.

milyenlesz?Ézsaiásprófétaszavaite-
levannakolyanképekkel,amelyekaföl-
diéletboldogperceit,ritkánmegéltbé-
késpillanataithozzákelénk.Ígyfestile
előttünkaprófétaaszületendőújat.Egy-
valami azonban átsüt ezen az egész
szakaszon:az,hogyazújégésazújföld
teremtésénekésazottaniéletnekaleg-
fontosabbvelejárójanemmás,mintaz
öröm.Ennekaz igeszakasznakszinte
mindenmondatatelevanazörömrehí-
vással,azujjongásésavigasságsokszí-
nűleírásával.Valljukbeőszintén,mást
nemistudunkelmondaniigazábólaz
örökéletről,deeztmindenképpen.És
ezalegfontosabb:hogyazajó,amiben
Istenrészesíteniakarbennünket,vala-
mikülönösörömötjelentmajdaszá-
munkra.Azabékességésöröm,ame-
lyet olyan gyönyörű szavakkal rajzol
elénkapróféta,Istenkülönösajándéka-
kéntadatikazembernek.

Örököröm. Eztsokakáltalismert
finn barátunktól, Pekka Simojokitól
hallottamlegtöbbször.Az„örököröm”
ugyanakkornemcsakafinnfülszámá-
raérdekeshangzásamiattkedveskife-
jezésezenészbarátunknak,hanemazért

is,mertmindenénekétátjárjaazörök
életreménysége.Aztgondolom,azértis
olyannépszerűekazénekei,mertben-
nükmagától értődően szólalmeg az
örökéletetadóIstenbevetetthitésen-
neköröme.Perszemiismindenisten-
tiszteletenelmondjukazApostolihitval-
lást,devajonmennyirevesszükkomo-
lyan,ésmennyiretöltielörömmelszí-
vünketazámenelőttkimondottutolsó
kétszavunk?!„Hiszem…azörökéletet.”
Haigénkutolsómondatáranézünk

(„Nemártésnempusztítszenthegyemen
senki–mondjaazÚr”), akkorkeserű-
en kell megállapítanunk, hogy még
nagyonmesszevagyunkazígéretbetel-
jesülésétől.Merthogyapusztítás–úgy
tűnik–nemismerhatárokat.Tudhat-
jukugyanakkor,hogymiújegetésújföl-
detvárunk azőígéreteszerint.Éseza
döntő!Vagyisnemavilágpusztulásá-
ravárunk,ésnemavilágvégéthirdet-
jük,hanemIstenországánakeljövete-
lét,azörökéletreménységét.
Abevezetőtörténetbölcseisjóltud-

ja,hogymiértkérne„csak”nyolcvan
esztendőtazIstentől.Mertazigaziböl-
csességnemazéletmeghosszabbításá-
banrejlik,hanemakapottidőjófelhasz-
nálásában.Ésabban,hogymennyiretud
azeljövendőéletörömemárittaföldi
életünkrehatássallenni.Errőlénekela
finnmuzsikusegyikénekébenígy:„Ez
azörömelnemúljék!/Vándorlásunk
végetér,/Jézusbékességeárad./Tudom
mostmár,vanremény.”

g BARANyAy CSABA

Imádkozzunk!Urunk, add, hogy igéd
örömötadjonnekünkmáritt,ateörök
országodfelétartóföldivándorutunkon!
Ámen.
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Örököröm
A VASÁRNAP IGÉJE




