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ALuther-végrendeletettanulmányozóBalogZoltán(balra)mellettHarmatiBélaLászlóésGáncsPéter

AreformációiemlékévevangélikusmegnyitóünnepségeaDeáktéritemplomban

vitakultúrába, amelyre olyan nagy
szükségevanamagyarközéletnek,de
amagyarkulturáliséstalánmégatudományoséletnekis”–mondtaatárcavezető.
Ezutánamúzeumigazgatójaszólt
ajelenlévőkhöz.HarmatiBélaLászló
köszönetetmondottamúzeumot1974-

jaahangszerregisztereit.Aháromosztatúkiállítótéralattegynegyedikishelyetkapott:avészkorszakidejéntöbb
mintkétezerembert,köztükezerhatszáz gyermeket megmentő Sztehlo
Gábor ésaDeáktéritemplomlelkészeként szintén sokakat bújtató Keken
András tiszteletéreberendezettóvóhely.

benmegalapítóelődjének,id.Fabiny
Tibornak, akisajnosmárnemérhettemegeztazörömtelialkalmat,valamint az új kiállítás létrehozásában
közreműködőknek, mindenekelőtt
közvetlenmunkatársain ak–ZászkaliczkyZsuzsanna művészettörténésznek és Kertész Botond történésznek.
ALutheröröksége címűújállandó
kiállításbemutatásántúlMonokIstván,
a Mag yar Tudományos Akadémia
Könyvtáránakfőigazgatójanagyívű
előadásábanazevangélikusközgyűjteményeknekamagyarművelődésben
betöltöttszerepéttekintetteát.
Magaakiállítás,amelyetatemplomiünnepségutántekinthettekmegaz
érdeklődők, három térből áll: főtér,
templom, ház. Legfontosabb eleme
LutherMártonsajátkézzelírtvégrendelete, illetőleg annak digitális bemutatása.Aszámosinteraktívdigitális „installáció” sorában bizonyára
népszerűleszazapreparáltorgonais,
amelyhezodaülvebárkikipróbálhat-

ApéntekdélutániünnepségenközreműködöttGryllusDorka színművész,
Finta Gergely orgonaművész, valamint–BenceGábor karnagyvezetésével–aDeákTériEvangélikusGimnáziumésaKelenföldiEvangélikusEgyházközségkórusa.
Ez alkalomból adták át az ország
templomábanaMagyarországiEvangélikusEgyházlegmagasabbkitüntetéseit
is.AzOrdassLajos-díjatidénZászkaliczky Pál nyugalmazott evangélikus
lelkész, a Prónay Sándor-díjat pedig
KrählingJánosépítészvehetteát.AzOrdassLajos-díjolyan,feddhetetlenéletű,
magyarvagykülföldi,felszentelt–akár
másfelekezetű–személynekítélhető,aki
kiemelkedőensokattettamagyarevangélikusegyházért.APrónaySándor-díj
pedigolyanvilágiszemélynekvagyintézménynekítélhető,akivagyamelykiemelkedőszellemivagyanyagitámogatássalállaMagyarországiEvangélikus
Egyházmellett.(Adíjazottakméltatása
a2.oldalon.)
g EÉ
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vasottfelnéhánymondatota42.fejezetből,aholháromszoriselőkerülaszigetekképe,majdimádsággalésáldássalzártagondolatait.
ÚgyismintaMagyarországkormányaáltallétrehozottReformációEmlékbizottság ügyvezető elnöke, köszöntötteazünneplőevangélikusokat
azEmberiErőforrásokMinisztériumánakvezetője,BalogZoltán. Areformátuslelkészatöbbdigitálisalkalmazássalésinteraktívjátékkalgazdagítottkiállítástméltatvaaztmondta,hogya
tárlat segítségével a „gazdag múlt”
részelehetajövőnek,a21.századnak.
Aminiszterszavaiszerintazevangélikusoknakmais„vanmondanivalójuk,ésjelenakarnaklenniaváros,az
országésazéletünkközepén”.Errőltanúskodnakamúzeumutcáranézőablakainakteleírt,hatalmasspalettáiis,
amelyekmindenarrajáróhozszólnak,
nem csak a templomba betérőkhöz.
BalogZoltánkitértarrais,hogyegy
üzenetetmindigminősítaközvetítésénekmódjais.Aprotestánsokszép,
közöshagyományaacolloquiumfratres, vagyisatestvérekbeszélgetése.Ebben pedig ma Mag yarországon az
evangélikusok„minthajobbaklennének,mintmások”–tettehozzá.Őkképesekasajátköreikbenatestvérivitára,„mipedigaztkérjüktőlük,hogyne
adjákföl,hanemvonjanakbeabbaa
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HázigazdakéntaMagyarországiEvangélikusEgyházországosfelügyelője,
PrőhleGergely köszöntötteamegjelenteket,hangsúlyozva,hogyazünnepségidőpontjátnemvéletlenültűztékki
Márton-napra.Azzal,hogyareformáció emlékévének kezdetét a Szent
Márton-év lezárásához igazították,
arrakívántakrámutatni,hogyamagyarprotestantizmusisrészeegynagyobbszellemtörténeti,egyháztörténetifolyamatnak.
IgeiköszöntésébenGáncsPéter elnök-püspök–atöbbiközött–ígyfogalmazott:„Jelképesüzenetethordoz,
hogyareformációjubileumiesztendejéneknyitányaéppenegy»lutheránus
sziget«,azInsulaLutheranaKulturálisésLelkiségiKözpontünnepélyesfelavatása.Aszigetképeszemléletesenfejezi ki a Magyarországi Evangélikus
Egyházlétformájátésküldetéséthazánkban,ötszázévvelareformációindulásautánis.Szórványhelyzetben,kicsinyszigetekkéntélnekgyülekezeteinkésintézményeinkaKárpát-medenceolykorbékés,máskornyugtalantengerében.Aszigetekazokértvannak,
akikezenatengerenutazvabiztoskikötőt, nyitott, befogadó közösséget
keresnek.Stalánfeleslegesishangsúlyoznom–folytattaegyházunklelkészivezetője–,hogyegyszigetértékét
nemanagyságaadja,hanemarajtatalálható kincsek gazdagsága, a rajta
élőemberekvendégszeretete.Szimbolikusazis,hogyeztazünnepetazInsula Lutherana szívében, az ország
templomábankezdjük,aholtermészetes, hogy először a reformációban
kézbe kapott Biblia üzenetére ﬁgyelünk.”Azelnök-püspökazÓszövetség
evangélistájának,Deutero-Ézsaiásnak
jólismertmessiásijövendölésébőlol-
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Luther öröksége címűújállandókiállításávalmárton-napon,november11-én
nyitottamegismétkapuitazevangélikus országos múzeum (eom). Az
évekenáttartottfelújításimunkálatok
eredményeképpenabudapestiDeák
térInsulalutherana(evangélikussziget)névenisemlegetettépületegyüttese modern kulturális és lelkiségi
központtal gazdagodott. A háromszázmillióforintoskormányzatitámogatássalátalakítottintézményünnepélyesátadásánakaszomszédostemplomvoltahelyszíne,amelyaluther
nyomán1517-benindultreformációjubileumiesztendejétismegnyitóevangélikuseseményalkalmábólzsúfolásigmegtelt.

Mindenható Istenünk, mennyei
édes Atyánk! Köszönjük neked,
hogyamainapon,azegyháziesztendővégénismegállítottálbennünketszentszínedelőtt,hogyigédvilágosságábantekintsünkéletünkre.
Köszönjük, hogy nem hagysz
bennünketmagunkrabűneinkben,
elesettségünkben,önmagunkkörül
forgógondolatainkkal.Segítsújra
rácsodálkoznunk,hogynemérzéketlenül szemléled ezt a világot a
maga nyomorúságával, egy-egy
korbankülönösenisfelgyülemlőgonoszságával, hanem atyai szíved
belefájdultabba,amitezenaföldön
látsz,ésJézusKrisztusbaneljöttél
hozzánk,hogyelkészítsdaszabadulás útját. Emeld tekintetünket a
Golgotára,aholegyszülöttFiadszívebeleszakadtabűnmiattiszenvedésbe,ésváltsághalálalettavilág
megváltásánakleghatalmasabbcselekedetévé.
Kérünk,tégyrészeseivébennünketnaponkéntéletújítószeretetednek, hogy irgalmadnak, kegyelmednek,ajándékaidnakolyanáradásakezdődjékéletünkben,amelyet
korábbannemisreméltünk.Tégy
eszközeiddébennünket,hogyéletünk,szavaink,cselekedeteinkfélreérthetetlenültegyenekbizonyságotarról,hogyhozzádtartozunk,te
magadszóljéscselekedjáltalunk.
Szentlelkeddelőrizdgyülekezetünket,hogybennedélőközösség
maradjon,erejévelminéltöbbeket
megragadjon,áthasson,cselekedetekre indítson, mozgasson. Add,
hogy meglássa a világ, nálad van
megújulás,ésatebékességedútjárataláljon!
Engedd, hogy áldásod tovább
áradhasson rajtunk szeretteinkre
közelbenéstávolban;aránkbízottakra,abetegekre,agyászolókra,az
egyedüllévőkre,azözvegyekreésárvákra.
Vezessbennünket,egyházunkat,
népünket,hogymindenszolgálatunkatedicsőségedrelehessenJézusKrisztusért,amiUrunkértés
Megváltónkért!Ámen.

Dokumentumszemle. Éppen
Márton-napkor,november11-énlátogattakelaMagyarNemzetiLevéltár
OrszágosLevéltárábaanémetországi
Hessen tartománybeli Steinatal Melanchthon Gimnáziumának növendékei,hogymegtekintsékLutherMártonvégrendeletét,amelyetideiglenesenazországoslevéltárőriz.Magyarországi testvériskolájuk, a miskolci
LévayJózsefReformátusGimnáziumés
Diákotthon tanulói közül is többen
Budapestrekísértékavendégeket.Az
intézménybenalevéltármunkatársa,
ApátiAnnaZita kalauzoltaaﬁatalokat,
majdCzentheMiklós, azEvangélikus
Országos Levéltár (EOL) igazgatója
mutattabeazértékesdokumentumot.
AzEOLépületénekfelújításamiattaz
országoslevéltárbanőrzöttdokumentumokközöttegyértékesMelanchthonlevélistalálható,ígyanémetdiákokiskolájuknévadójánaksajátkezűlegírt
soraitismegtekinthették. g
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Laudációid.ZászkaliczkyPál
tiszteletére

LaudációKrählingJános
tiszteletére

RészletekFabinyTamáspüspökméltatásából

RészletekSchnellerIstvánvoltbudapestifőépítészméltatásából

egyéniségét: nag yon jó kapcsolatteremtő,felkaroljaaﬁatalokat,fontosszámáraakollegialitás–valamintErdélyelkötelezettje. Ennek jegyében
kutatjaatörténelmet,becsüli
nagyraakultúrát–ésminde-

nekelőttszeretiéssegítiazott
élőembert,ápoljaaz„ahogylehet”jegyébenazegyházikapcsolatokat.Mindeközbenhallatlanul–egylezserebbﬁatalszámáraolykortalánidegesítően
–precíz,akiszintemindenre
pontosanemlékszik,éshamégsem,akkoralegapróbbadatnak
isutánanéz.[…]
Ahatárontúlimagyargyülekezetekkel való testvérgyülekezetikapcsolatrendszerötleteisazőfejébőlpattantki,és
többnekaszervezésébenisrészt
vett. Ezzel a háttérrel szinte
természetes módon ő lett a
2006-banmegalakultMagyar
EvangélikusKonferenciaszer-

vezőjeéselsővezetője.Immár
nemcsakazerdélyi,hanemaz
egészKárpát-medencei,nyugateurópai, sőt tengerentúli magyarevangélikusságlelkiösszefogásátvállaltakiadványokkal,
konferenciákkal és leginkább
személyes,testvérikapcsolattartással.
A teológushallgatókat is ő
vitteelőszörhatárontúlimagyargyülekezetekbe.Azegykoriteológiaiakadémiánvégzett
otthonigazgatóiszolgálatának
áldásátmaisemlegetialelkészikarazonszerencsésrésze,
amelyikabbanazidőbenvolt
teol óg us. Fájd al omm al élte
meg, amikor otthonigazgatói
szolgálatátlekelletttennie.
Nemezvoltazelsőeset,hogy
méltánytalanságérte.1962-ben
az egyház akkori vezetősége
megakadályozta,hogyédesapja,legidősebbZászkaliczkyPál
hirtelen halála után Fóton ő
legyenazutódja.Ennekegyértelműen egyházpolitikai oka
volt,hiszenlegidősebbZászkaliczky Pál korábban püspökhelyetteskéntszolgáltazekkor
márpersonanongrataOrdass
Lajosmellett.[…]1987-bena
TestvériSzó egyikaláírójavolt,
majd1989-tőlazOrdassLajos
BarátiKöralapítótagja,idősebb
KendehGyörgyutántitkára,a
könyvekésaKeresztyénIgazság
felelőskiadója.[…]

Kerületiközgyűlésdélen
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AbudapestiDeáktérievangélikusgimnáziumadottotthont
aDéliegyházkerületközgyűlésénekazideimárton-napon.otthontaszószorosértelmében,hiszenfölfelébaktatvaalépcsőn
azérkezőketkörülvettékaziskoladiákjaiáltalkészítettreformációizászlók:tízévesﬁúkgirbegurbaöltései,szép,könnyűkézzelrajzoltmotívumok,95tétellepedőnyizászlóraírva.

KézdyEdit, aziskolaigazgatója
felvillantottnéhányképetaziskola múltjából, jelenéből, ars
poeticájából. Istenkeresés, közösségiéletésaszelleminövekedéshármasa–ezthoztaazintézményvezető a saját gyülekezeti
múltjából,ésjelenvanezaszellemiségahazánklegjobbegyházigimnáziumánakbizonyultiskolaéletébenis.
Koczor Tamás iskolalelkész
az igazgyöngyről szóló jézusi
példázatalapjánKrisztusszeretetének szenvedélyéről beszélt,
amelyetnemoltanakkiváltozó
körülmények. Maradandó élménykéntemlékezettmegarról,
hogyezaszeretetméganagytekintélyű teológiai professzor,
PrőhleKároly szemébeiskönnyeketcsalt.
A kerület őszi közgyűlései
minden évben egyházunk egy
munkaágávalfoglalkoznak.Eb-

benazévbenalelkész-éshittanárképzéskerültaprogramba.
Radosné Lengyel Anna kerületi
felügyelőmegnyitójautánSzabó
Lajos, azEvangélikusHittudományiEgyetem(EHE)rektoraés
PángyánszkyÁgnes egyetemilelkészkapottszót.
A rektor beszámolt arról,
hogyegyházunkazelmúltkét
évbenkiemeltfeladatkéntkezelteazEHEfejlesztését.Ehheza
kormányistöbblettámogatássaljárulthozzá,ésezkomolylépésekettettlehetővéazinfrastruktúra megújításában, az
oktatásszerkezeténekátalakításában,újoktatóiállásoklétrehozásábanésazadminisztráció
modernizálásában.
Ahallgatóklétszámáttekintveátbillentamérlegahittanár
szakosokjavára.Ezegyrészttermészeteskövetkezményeakötelezőenválaszthatóiskolaihitok-

tatásbevezetésének,másrésztviszontsúlyoskérdéseketteszfela
lelkészipályátilletően:vonzó-e
amaiﬁatalokszámára,jelentenek-eagyülekezetekolyantermékenyközeget,mutatnak-ea
lelkészekolyanpályaképet,amely
a teológiai tanulmányok felé
mozdítpályaválasztóﬁatalokat?
Adnak-eaziskolákelégimpulzustehhez?Megtesz-emindent
azEHEannakérdekében,hogy
felhívjaaﬁatalokﬁgyelmétönmagára, a teológiai stúdium
szépségére, a pálya jóságára?
Kritikus, önkritikus, elgondolkodtatókérdések.
Azegyetemilelkészmondanivalójánakközéppontjábana
közösségiéletállt.PángyánszkyÁgnesbeszámoltakollégiumiéletérzékelhetőváltozásairól,mindenekelőttarról,hogy
számottevőennövekedettazoknakaszáma,akiknemteológiáttanulóevangélikusegyetemistakéntlaknakakollégiumban.
VelükegyreintenzívebbenszeretnefoglalkozniazEHE,éstámogatnikívánjaaztazegészségesközösséget,amelyakollégiumbanlakóhallgatókközöttkialakul.Beszéltazegyetemilelkészaszupplikációsszolgálatokrólésarrólatényről,hogyateológushallgatókintenzívszolgálatotvégeznekazegyházrendezvényein, ifjúsági és egyéb
programjain.
Abeszámolókatélénkbeszélgetéskövette.
Mintmindenévben,ezúttalis
AndorkaÁrpád kerületifelügyelőhelyettesismertetteakerület
statisztikaiadatait.Anagy,összesítőmunkaeredményeibőlittkét

KrählingJánosépítészegyetemi
hallgatókorátólkezdveszintefolyamatosanfoglalkozikazevangélikustemplomoképítészetével.
Tudományos diákköri dolgozatábantársaivalTolnamegye
evangélikustemplomaitmérte
fel.1994-benmegvédettkandidátusi értekezése már tágabb
körben kereste az evangélikus
templomépítészet régiónként
eltérőtípusait.2003-banmegépültazáltalatervezettbudaörsievangélikustemplom,2004benhiánypótlóművejelentmeg
hazánkveszélyeztetettevangélikuskistemplomairól,Veszendő
templomaink ﬁg yelemfelhívó
címmel.2008-banÚjevangélikus templomok címmel jelent
meg az általa szerkesztett és
részbenírtkönyv,amelyarendszerváltás után megépült magyarországievangélikustemplomokat vette számba. Jelenleg
folyamatban lévő habilitációs
eljárása,amelyazépületkutatás
általánosabb témáját öleli föl,
egyik fő tézise az evangélikus
templomépítészetidentitástformálószerepének.[…]
Felmerülakérdés,hogyvan-e
értelmemaatemplomoképítészetévelfoglalkozni.Krählingis
feltesziakérdéstegyikírásában:
„Szolgálhat-e tanulságokkal –
önmaga bemutatásán, dokumentatívértékéntúl–ahazailakosságnemtöbbmint3%-átki-

adatotemelekki.Azegyik,hogy
tizenkilencolyangyülekezetvan
már,amelyekbenakeresztelések
számameghaladjaatemetésekét.
Amásiktényező,amelyesorok
írója számára kiemelkedett a
rengetegadatközül,hogyazáltalánoslétszámcsökkenéslegkevésbéazegyházfenntartástﬁzetők között tapasztalható. Ez a
tényazttámasztjaalá,hogyajövőmindenképpenatudatos,elkötelezettegyháztagságé,ésszép
lassanelbúcsúzunkazúgynevezettnépegyházistruktúrától.
GáncsPéter püspökbemutattaaztalelkészeketsegítőprogramot,amelyetezekbenanapokbandolgozkiakerület,és
amelyalelkészektesti,lelkiés
szellemiregenerálódását,ahivatásbanvalómegerősítésüket
ésszolgálatukfelfrissítésétszolgálja.Ismertetteapüspökazokataprogramokatis,amelyek
2017-benállnakakerületelőtt.
Areformációkezdeteötszázadikévfordulójánakmegünnepléseegyrésztországosésnemzetközi programokat jelent,
másrészttámogatjaakerületa
helyi, gyülekezeti, regionális
rendezvényeketis.
Nagy hangsúlyt kap a következő évb en is a ker ületi
misszióinap,valamintakonﬁrmáltakésﬁatalokkerületitábora.Mindezektámogatására,aktívrészvételrebátorítottaGáncs
Péterakerületéletétmeghatározógrémiumot.
VégülAradiGyörgy közgyűlésitagjavaslatátelfogadvaelhatároztaatestület,hogya2017.évi
templomépítési offertóriumot
azegyházkerületgyülekezeteia
pestszentimrei Luther-kápolna
építéséreajánljákfel.
g SZABóNÉ MÁTRAI MARIANNA

tevőtörténelmiegyháztemplomépítészetétismertetőösszegzés?”
Természetesen Krähling válaszaazegyértelműigen,amelyet
kutatói,oktatóiéstervezőimunkássága egyértelműen igazol.
Ezért is foglalkozik a történeti

evangélikustemplomoktipizálása mellett azok identitást őrző
szerepével,akulturálisemlékezetliturgikusterekbenmegjelenőtanúságtételével.Atemplomoképítéseugyanismindenkor,
demégmais–atradíciókhoz
valóragaszkodás,aliturgikus,
sőtanyagimegkötöttségekellenére–talánalegszabadabbépítészetifeladat,aholazépítészés
azépíttetőközösségmegjeleníthetiazt,hogymitgondolazépítészetlegfontosabbfeladatáról,
atéralkotásról,aművészetésa
szakralitás kapcsolatáról. […]
Krähling számára az épület
magaakönyv,amelybenolvasniakar.Épületkutatásaibanmin-

dig a kőben, téglában, fában
megfogalmazott építmény és
szerkezetazelsőolvasat,ésebben vitatkozik a csak művészettörténeti vagy stílustörténetiértelmezésekkel.Azegyedi,
konkrét épületet akarja megfejteni,sezzelakarjaerősítenia
közösségemlékezetétésidentitását.Épületkutatásaiatágabb
értelemben vett magyar műemlékvédelmetisszolgálják,éppenabbanazidőben,amikora
műemlékekvédelméről,helyreállításáról,restaurálásárólnagy
vitákfolynak.
Krähling ezer szállal kötődikazevangélikusegyházhoz.
Édesapja,bátyjaevangélikuslelkészvolt,őmagakönyveket,cikkeketírazevangélikusépítészetről,sőtmintláttuk,templomot
istervez.Aktívgyülekezetitag,
négygyermekeközülkettőjelenlegisaDeáktérievangélikus
gimnáziumbajár.
Azéppenmostegyetemitanári habilitációját előkészítő,
ötvennégy éves tanszékvezető
egyetemidocenssajátbevallása
szerint igen sokat kapott az
evangélikusegyháztól.Aztgondolom, hogy tevékenységével
igencsak meghálálta a kapott
ajándékokat, és számolatlanul
visszaadtaegyházánakésazépítészoktatásnak mindazt, amit
kapott.APrónay-díjméltókitüntetettjelesz.

Kerületiközgyűlés
nyugaton
Rendhagyóhelyszínen,arévfülöpiordasslajosevangélikus
oktatásiközpontbantartottákanyugati(Dunántúli)egyházkerületősziközgyűlésétnovember10-én,csütörtököndélután.
Apéldásrövidségűülésenelsősorbanazelmúltidőszaktanulságai,valamintajövőévretervezettprogramokkerülteknapirendre.
AzalkalomKoháryFerenc lébényi lelkész Ef 3,14–20 alapján
tartottáhítatávalvettekezdetét,
majdSzemereiJános püspökés
MészárosTamás egyházkerületi
felügyelő beszámolója hangzottel.Akerületielnökségkét
tagjaegyetértettabban,hogya
programoksokaságaésalelkészek általános túlterheltsége
könnyen hangsúly- és ﬁgyelemeltolódáshozvezethet,ezért

ziintézményekszerepeis.Ezután a püspök tájékoztatta a
közgyűlési tagokat a kerületi
pénzügyikeretaktuálisállásáról,
majd egy támogatási kérvény
megt árg yal ás ára ker ült sor.
A nemescsói gyülekezeti ház
fűtés-korszerűsítésérekértanyagisegítségetajelenlévőkegyhangúlag megszavazták. Végül a
2017-retervezettprogramokismertetésekövetkezett.Emellett

2017-benfokozottanodakellﬁgyelniafontosságisorrendre.
Apüspökésafelügyelőfelvezetőjétélénkbeszélgetéskövette. A hozzászólásokban szóba
kerültamegnövekedetthitoktatásiterhelés,amisszióilehetőségekkihasználásaésazegyhá-

azelnökségrészérőlMészáros
Tamáselőterjesztettegyjavaslatot,amelyszerintajubileumiévrőlemlékfaültetésévelismegemlékeznénekagyülekezetekben.Akerületiközgyűlésközös
vacsorávalzárult.
g ADÁMI MÁRIA
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Mondhatnámaszáraztényeket:
hogyidősebbZászkaliczkyPál
1935.október25-énszületett,fasorigimnazistakéntkapottelhívást a lelkészi szolgálatra,
amelyben 1959-es ordinációja
ótaáll.1962-benkötöttházasságotIttzésErzsébettel, házasságukatIstennégygyermekkeláldottameg.AMagyarbóly–Siklóstársultgyülekezetben,majd
Mohácson és környékén, később Cegléden szolgált. Tíz
évenátvoltateológiaiakadémiaotthonigazgatója,nyugdíjazásautánaFébédiakonisszaegyesületlelkészelett.Három
áhítatoskönyve jelent meg a
HarmatésaLutherKiadónál.
Igen,sorolhatnám–azőalkatáhozméltópontossággal–a
tényeket.Engedjékmegazonban, hogy inkább személyes
legyek.
A nyolcvanas évek elején
kezdősegédlelkészvoltam,amikormi,somogy-zalaiakaszomszédostolna-baranyaiakvendégeivoltunkközöslelkészértekezletre.Otttalálkoztamelőször
ZászkaliczkyPálakkorimohácsilelkésszel.Kétdolograemlékszem:rögtönmondta,hogy
tegezzem(jólesett,mertakkoribaneznemvolttermészetes),
illetveegykezébentartottOrbánBalázs-könyvkapcsánErdélyrőlbeszéltnekem.Mindkettőben benne érzem az ő

KRÓNIK A l 2016. november 20.

Evangélikus élet l 3

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

HIRDETÉS

BemutatkozikaSoproniEvangélikus
Egyházközség

Nyílt nap az egyetemen. Az evangélikus Hittudományi egyetem szeretettel meghív minden érdeklődő középiskolást és gyülekezeti tagot a november 23-án, szerdán délelőtt 9 órakor kezdődő nyílt napra. Jelentkezni november 18-ig lehet az ebédigény megjelölésével a teologia@lutheran.hu e-mailcímen. További információ és részletes program a rektori hivatalban kérhető. cím: 1141 Budapest, rózsavölgyi köz 3.; tel.: 1/469-1050, 20/770-3529; e-mail:
teologia@lutheran.hu.

„Nyilvánvaló,ésmindenkitudja,hogy
ittmárlaikusokveszikésbirtokolják
alutheránuskönyveket.Mikorabormérőhelyekenösszejönnek,egy,akiért
hozzá,olvassa,atöbbiekpedigtízen,
húszanvagyahányanvannak,ﬁgyelemmelhallgatják.”1524-benvizsgálati
jegyzőkönyvbenrögzítettékígyareformációsoproniterjedését.Tehátakilencvenöttételkiszögezéseutánnéhány évvel már népszerűek voltak
Sopronbanalutheritanok.Agyülekezettavalyünnepelte1565-ösmegszervezéséneknégyszázötvenedikévfordulóját.Asopronievangélikusokszámára meghatározó, hogy ilyen korán
megalakultközösségük,éshogyalegnehezebb évtizedekben is folyamatosvoltagyülekezetiélet.
Avároshamarevangélikustöbbségűlett,ésévszázadokigazismaradt.
AzellenreformációlegsúlyosabbéveibenagyülekezetcsakEggenberghercegnéházánakudvarántarthatottistentiszteleteket. 1674-ben fatemplo-

motemeltek,ennekahelyénépültfel
1782–83-banamai,kétszintűkarzattal
ellátott,kétezer-ötszázülőhelyeskőtemplom.1862–63-bantoronnyalbővült,amelybenégyharangkerült.Ama
ishasználtorgona1884-benkészült,
hárommanuáljaésötvenkétregiszterevan.
A20.századközepéigSopronvolta
dunántúlievangélikusságlegjelentősebb
központja, teológia és tanítóképző is
működöttitt.Agyülekezetéletébenha-

Felügyelők
Révfülöpön

eredményeitéspozícióját.GáncsPéterelnök-püspökatalálkozónyitóáhítatánakelejénközösfőhajtásraszólított 1956 hőseinek emléke előtt, és
gyertyát gyújtott az 1956. november
4-én történtekre emlékezve. BeszédétfolytatvaFerenc pápasvédországi
látogatásának történelmi jelentőségétemelteki,méltatvaaRómaiKatolikusEgyháznakésaLutheránusVilágszövetségnekamegbékélésérdekébentetterőfeszítéseit.

AMagyarországiEvangélikusEgyház
gyülekezeteinekfelügyelőihagyományosannovemberelsőhétvégéjéntalálkoznakRévfülöpön,azOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpontban.
Idénnovember4.és6.közöttértékeltékazevangélikusegyházaktuális

Evangélikus istentisztelet
a Magyar Rádióban
November 27-én,
advent első vasárnapján 10.04től istentiszteletet közvetít a
Kossuth rádió a
soproni evangélikus templomból.
igét hirdet Tóth Károly lelkész.

talmastöréstjelentettanémetek1946oskitelepítése,ezzelazegyházközséglélekszámatizenegyezerrőlötezerrecsökkent.Azeztkövetőévekbenazintézményeketésegyesületeketállamosítottákésmegszüntették.Arendszerváltás
ótaújranagyevangélikusintézményhálózatműködikavárosban:óvoda,általánosiskola,kétközépiskola,szeretetotthon,házibetegápolóalapítvány,temető, múzeum, levéltár és könyvtár.
2014-benúj,tágasgyülekezetiháznyitottamegkapuit,amelykulturálisprogramoknakishelyetad.
Asopronigyülekezetbenkétmagyarésegynémetanyanyelvűlelkész
szolgál. Az istentiszteletek mellett
számoshétközialkalom,kisközösség
működikmindakétnyelven.AzegyházközségagazdagmúltjáértIstennek
ad hálát, és a keresztelések magas
számában,valamintagyermek-ésifjúságialkalmaklátogatottságábanaz
őmegtartókegyelménekbiztatójelét
látja.

Zenés istentisztelet lesz november 20-án, vasárnap 10.30-kor a kelenföldi
evangélikus templomban (1114 Budapest, Magyari istván u. 1–3.). Az istentiszteleten liturgikus keretek között megszólal Heinrich schütz nagyszabású műve, a Musikalische Exequien (sWv 279–281). előadják: Bereznai Zsuzsa,
Szili Gabriella, Balog Eszter, Megyesi Zoltán, Najbauer Lóránt, Cser Péter (ének),
a gyülekezet alkalmi kórusa és a Bartók consort Dinyés Soma vezetésével.
igét hirdet Gáncs Tamás. elérhetőség: kelenfold.lutheran.hu, facebook.com/kelenfoldi.evangelikusgyulekezet.
A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány budapesti egyetemi szakkollégiumába keres megbízható személyt gondnoki munkakörbe. A jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal a következő címre várjuk: MPTA, 1121 Budapest, eötvös út 35.; paczolay.agnes.mpta@gmail.com.
Az erdélyi evangélikus szórvány hagyományaiból – Almárium sorozat.
időpont: no vember 25., 19 óra. Helyszín: MoM Kulturális Központ (1124 Budapest, csörsz utca 18.). szórványlét és evangélikusság: ez a két szó köti össze
az est fellépőit. Bár a földrajzi távolság sem csekély a Beszterce megyei zselyk
és a Brassó megyei Barcaság között, mégis igen jól megfoghatók a hagyománynak azok a közös vonásai, amelyek leginkább annak köszönhetők, hogy
mindkét népcsoport a szászok közelségében élt évszázadokon keresztül. ez
a tény igen jól megﬁgyelhető a viseleteken és a táncokon is. Kétségkívül a
zselyki magyarság – talán éppen a „göderben” lakás miatt – jobban megőrizte kultúráját, míg a barcasági csángók sokkal hamarabb polgárosultak, részben Brassó hatására, részben a bukaresti munkásévek és jó pénzkereset hatására. ebből a világból nyújtanak ízelítőt a zselyki Művelődési egyesület hagyományőrző tagjai és a budapesti forgatós kamara-néptáncegyüttes, amelynek tagjai rendszeresen gyűjtenek a térségben. A barcasági csángók sajátos férﬁtáncukat, a boricát mutatják be, illetve azokat a krizbai táncokat, amelyeket a brassói Áprily lajos főgimnázium Búzavirág táncegyüttesének diákjai rekonstruáltak. De ott lesznek a Brassói legények is, akik a Páva területi válogatóján is megmérették magukat. Tehát dalok, táncok az erdélyi szórvány két sajátos pontjáról.

AzáhítatotkövetőenPrőhleGergely
köszöntöttearésztvevőket.Azországos
felügyelőkülsőelőadókéntManchinRóbert ismert szociológust hívta meg a
nemlelkészigyülekezetvezetőkkörébe.
AGallupIntézetkorábbivezetőjeReformációésnyilvánosság–kell-eváltoztatni? címmeltartottvitaindítót,míg
dr.SzabóB.András evangélikuslelkész
szombatondélutánReformációésgazdaság címmelértekezett.
Forrás:Evangélikus.hu

Udvaros Béla irodalmi estjei. A Magyar Örökség-díjjal kitüntetett evangélium színház alapító művészeti vezetője, Udvaros Béla szeretettel hívja
Önt is Mécs László Vigiliája és Ady Karácsonya című irodalmi összeállításának előadásaira. időpontok és helyszínek: november 27. (advent 1. vasárnapja), 17 óra: olajág idősek otthona (1148 Budapest, vezér u. 153.) • december 4. (advent 2. vasárnapja), 17 óra: zuglói evangélikus egyházközség (1147
Budapest, lőcsei út 32.) • december 9., péntek, 17.30: Kőbányai Könyvtár (a
Kőrösi csoma sándor Kulturális Központ épületében, 1105 Budapest, szent
lászló tér 7–14. Az est védnöke az Evangélikus Élet szerkesztősége, közreműködik a Kápolna kórus) • december 14. (szerda), 15 óra: Budapest-fasori evangélikus egyházközség gyülekezeti terme (1071 Budapest, Damjanich
u. 28/B fszt. 1.) • december 20. (kedd), 11 óra: Deák téri evangélikus egyházközség gyülekezeti terme (1052 Budapest, Deák tér 4.). Az ünnepi előadások belépődíj nélkül látogathatók.

Kerületiközgyűlésészakon
Az egyházkerület vezető testülete
igével, imádsággal, felelős döntésekkelünnepelteluthermártonnévnapját,majdtagjairésztvehetteka
reformációiemlékévésamegújult
evangélikusországosmúzeummegnyitásán.

EVÉL&LEVÉL
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Abudahegyvidékigyülekezetbentartottnovember11-iülésMekisÁdám
áhítatávalvettekezdetét.Aszántóföldberejtettkincspéldázatábólkiindulvaazespereshirdette,hogyazIstentőlajándékulkapottkincsfelettérzett
örömbetölthetiéletünket.Eztadjuktovábbazoknak,akiknemtaláljákéletükközéppontját.
AzegyházkerületielnökségibeszámolókeretébenFabinyTamás püspök
reﬂektáltaFerenc pápaésaLutheránusVilágszövetségvezetésénekrészvételéveltartottlunditalálkozóra:az
ottaláírtközösállásfoglalásésaliturgikuskeretbentörténtimádságújabb
lépésaláthatóegységfelévezetőúton.
MartinJunge, aszövetségfőtitkárabeszédébenhatározottanszóltaközös
asztalépítéséről,KurtKoch bíborospedigimádságbanérintetteazúrvacsoraiközösségfontosságát.
Fábri György egyházkerületi felügyelő statisztikai és népmozgalmi
adatokelemzésealapjánjelöltmeglehetségesújirányokatazegyházszervezetésagazdálkodásterületén.Szólta
tervszerű gyülekezetplántálásról, a
lelkészutánpótlásért érzett gyülekezetifelelősségrőlésazegyházfenntartás újszerű modelljéről. Országosan
mintegy 5,5 milliárd forintból él a
Magyarországi Evangélikus Egyház
(az intézmények ebben nincsenek
benne). Ha lenne ötvenezer olyan
evangélikus,akitudésakarhavonta
körülbelülöt-tízezerforintotazegyházraszánni,akkor–aszámosgyüle-

AzülésMekisÁdámáhítatávalvettekezdetét
kezetnéllehetségesönállógazdálkodássalegyütt–azegyházműködtethető
lenne–mondta.Mindeznemzárjaki
agyülekezetekköztiszolidaritást.
FabinyTamáspüspökazországos
evangelizációraemlékeztető„Álljalábadra!” jelszójegyébenszóltagyülekezetek fenntarthatóságáról. A lelkészutánpótlássalösszefüggésbenismételőkerültagyülekezetitagokkereszteléstkövetőnyomonkövetésének
kérdése–amintBenceImre esperesfelhívtaráaﬁgyelmet,azerrealkalmas
technikairendszerekmellettalelkipásztoriattitűd,azaktívabbkapcsolattartásiskívánatoseszközlenne.
Aközgyűléshatározottarról,hogy
részletesadatokalapján,településenkéntibontásbankellelemezniagyülekezetekállapota,aﬁnanszírozhatóság
ésaplántálhatóságösszefüggéseit–ezt
amegfelelőelőkészítéstkövetőenelőszöregyházmegyeiszintentekintikát.
Döntötttovábbáarról,hogyakerületi
elnökségkezdeményezzeegyházunkországosirodájánálanyomonkövetésés
az egyház-ﬁnanszírozás kérdéseinek

áttekintésétazismertkülföldipéldák
alapján.
SzabóAndrás espereselőterjesztésenyománkétnógrádiegyházközség
leánygyülekezettényilvánításárólhatározottaközgyűlés:BokorBérhez,Legénd pedig Ősagárdhoz csatlakozik.
Agyülekezetekésazegyházmegyeilletékestestületeiutánazegyházkerületiközgyűlésisegyhangúlagtámogattaadöntést.
Az országos bizottságokban történtüresedésekkapcsánaközgyűlés
RatkayDorottyát jelölteagyermek-és
ifjúságibizottság,RétiLászlót pediga
nevelésiésoktatásibizottságtagjául.
Tájékoztatásthallgattakmegaküldöttekahitoktatásról,anyáritalálkozók
(„Aföldsója”,Szélrózsa)egyházkerületirészvételitapasztalatairól,azépítési-beruházásikérelmekről,valamint
az egyházkerület munkatervéről és
készülőújhonlapjáról.Hosszabbidő
utánismétleszgyülekezetielnökségek
találkozója,ennekidőpontja2017.január28.
g PAP KINGA MARJATTA

Kikazokatirpákok?
KedvesFőszerkesztőÚr!KedvesGaraiAndrás!
Areformációkezdeténekötszázadikévfordulójakapcsánbizonyárasokérdekescikk,írásfogmégmindannyiunköröméremegjelenniazEvangélikusÉlet
hasábjain.Areformációnagygondolata,az„Adfontes!”maismegszívlelendő.MondomeztazEvangélikusÉletKrónika 2016/44.számábanmegjelentírás
kapcsán.
Hangzatoscímmeljelentmegtudósításanyíregyházitirpákokéleténekörökségéről(Areformációörökségeatirpákokközött, november6.,2.o.).Sajnáltam,
hogyazírásbancsakafőiskolaiadjunktus(Bácskainédr.PristyákErika–aszerk.)
célzottrá,kikisazokatirpákok.
Ehhezanépheztartozóként,magyarországiszlovákkéntfontosnaktartom,
hogyezaméltóörökségvilágoséstisztamaradhasson,hogyazországbármely
területénolvasótestvérünktisztábanlehessenazzal,miéskikkelistörténtaz
1700-asévekkezdeténNyíregyházán.Pálapostolutánszabadon:nemszégyellemaszármazásomat,sőtbüszkevagyokrá,hogyahhozazevangélikustót,szlovákésnemcsakajkú,hanemidentitásúnépheztartozom,ésrajtamkívüljónéhányan,amelynekamaimagyarországievangélikusságsokatköszönhet.GondoljunkcsakabékésiésnógrádiésPestkörnyékiéspestiszlovákságmegtartóTranoscius-kegyességére,melynélkülmaievangélikusságunkszegényebblenne.Ezértlegalábbilyenkorfontosnaktartomapontos,korrekttájékoztatástegy
ilyenfontosösszefüggésben.
AtörténelmiMagyarországterületéndélrevándorlószlovákságszámáraa
legerősebbmotivációalutheranizmustanításához,hitelveihezvalóragaszkodásvolt.Azthiszem,amaiutódoknakerreazörökségreisfelkellﬁgyelnünk.
Köszönettel:SZPISÁK ATTILA evangélikuslelkész(Tótkomlós)

4 l Forrás

2016. november 20. l KRÓNIK A

Szentháromságünnepeutánutolsó(örökélet)vasárnap–Ézs65,17–25

Örököröm
A VASÁRNAP IGÉJE
„Istenegyszerelküldöttegyangyalta
messzeföldönhíresbölcshözezzelaz
üzenettel: »Kérj egymillió évet vagy
akármilliószoregymilliót,sénmegadomneked.Meddigakarszhátélni?«
»Nyolcvanévig«–vágtaráhabozásnélkülabölcs.Erreakörülötteülőknagyon
megrémültek,nemértettékaválaszt,és
felháborodvagyőzködték:»Mesterünk,
gondoldmegjól,haegymillióévigélnél,hányéshánygenerációtanulhatna
a bölcsességedből!« Ő így válaszolt:
»Haegymillióévigélnék,azembereket
nemérdekelnéabölcsességem,csakazt
akarnáktudni,hogyanhosszabbítsák
megazéletüket.«”
Ezalegendarendkívüljólmutatjaa
tényt,hogyaföldiéletmeghosszabbításánakvágyasokkalközelebbállemberigondolkodásunkhoz,mintazörök
életreménysége.
miabiztos? Ahalálbizonyosságán
és a felt ámadás bizonyt alans ágán
könnyenesünkapátiába.Azelmúlás,az
életvégességeahiábavalóságnakésa
„mindenmindegy”szomorúkiábrándultságánaknyomasztóérzéséterősítiaz
emberben.Az„onnanmégsenkisem
jöttvissza”és„ahalálazegyedülibiztospontazéletben”emberibölcsességétjólmegtanultuk,éssokmindenerősítieztbennünk.
Azegyháziesztendőutolsóvasárnapjanemvéletlenülkaptaazörökélet
vasárnapja elnevezést, mert abban
szeretneerősítenibennünket,amihitünk lényege: hogy van Valaki, aki
megjártaelőttünkahalálmélységét,és
visszajöttonnan,hanemisazért,hogy

földiéletünkethosszabbítsameg,hanemazért,hogymegnyissaelőttünkaz
örökéletkapuját.
Talánazsemvéletlen,hogyazelsőkeresztényhívőkbenmennyireerősvolta
feltámadáshit.Ezzelszembenmaáltalábanfogalmuksincsazembereknek,
hogy miért pont vasárnap gyűlünk
össze a keresztény gyülekezetekben.
PedigazÚrnapjahétrőlhétreafeltámadás reménységét hozza nekünk. Az
egyháziesztendőutolsóvasárnapjapedigkülönöserővelszólazörökéletreménységéről.
milyenlesz?Ézsaiásprófétaszavaitelevannakolyanképekkel,amelyekaföldiéletboldogperceit,ritkánmegéltbékéspillanataithozzákelénk.Ígyfestile
előttünkaprófétaaszületendőújat.Egyvalami azonban átsüt ezen az egész
szakaszon:az,hogyazújégésazújföld
teremtésénekésazottaniéletnekalegfontosabbvelejárójanemmás,mintaz
öröm.Ennekazigeszakasznakszinte
mindenmondatatelevanazörömrehívással,azujjongásésavigasságsokszínűleírásával.Valljukbeőszintén,mást
nemistudunkelmondaniigazábólaz
örökéletről,deeztmindenképpen.És
ezalegfontosabb:hogyazajó,amiben
Istenrészesíteniakarbennünket,valamikülönösörömötjelentmajdaszámunkra.Azabékességésöröm,amelyet olyan gyönyörű szavakkal rajzol
elénkapróféta,Istenkülönösajándékakéntadatikazembernek.
Örököröm. Eztsokakáltalismert
ﬁnn barátunktól, Pekka Simojokitól
hallottamlegtöbbször.Az„örököröm”
ugyanakkornemcsakaﬁnnfülszámáraérdekeshangzásamiattkedveskifejezésezenészbarátunknak,hanemazért

is,mertmindenénekétátjárjaazörök
életreménysége.Aztgondolom,azértis
olyannépszerűekazénekei,mertbennük magától értődően szólal meg az
örökéletetadóIstenbevetetthitésenneköröme.PerszemiismindenistentiszteletenelmondjukazApostolihitvallást, devajonmennyirevesszükkomolyan,ésmennyiretöltielörömmelszívünketazámenelőttkimondottutolsó
kétszavunk?!„Hiszem…azörökéletet.”
Haigénkutolsómondatáranézünk
(„Nemártésnempusztítszenthegyemen
senki–mondjaazÚr”), akkorkeserűen kell megállapítanunk, hogy még
nagyonmesszevagyunkazígéretbeteljesülésétől.Merthogyapusztítás–úgy
tűnik–nemismerhatárokat.Tudhatjukugyanakkor,hogymiújegetésújföldetvárunk azőígéreteszerint.Éseza
döntő!Vagyisnemavilágpusztulásáravárunk,ésnemavilágvégéthirdetjük,hanemIstenországánakeljövetelét,azörökéletreménységét.
Abevezetőtörténetbölcseisjóltudja,hogymiértkérne„csak”nyolcvan
esztendőtazIstentől.Mertazigazibölcsességnemazéletmeghosszabbításábanrejlik,hanemakapottidőjófelhasználásában.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.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Legyenderekatokfelövezveéslámpásotokmeggyújtva.” (Lk12,35)

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

SzentháromságünnepeutánazutolsóhétenazÚtmutató
reggelishetiigéiazörökkévalóságrairányítjáktekintetünket,ésbuzdítanak:felkészültenvárjukazörökéletFejedelmét,akimindentújjáteremt!„Abűnzsoldjaahalál,Isten
kegyelmiajándékapedigazörökéletaKrisztusJézusban,
amiUrunkban.”(Róm6,21;LK)Luther ígyvall:„Akeresztyénemberszámáranincskedvesebbgondolat,minthogy
Istenbenéljen.Ezzelvanelfoglalvaegészéletében.Ígyaztánjöhetanagynapbármikor,tudja,hogyUrajön,ésmegváltásthoz.”„Akkorhasonlóleszamennyekországaahhoz
atízszűzhöz,akikvettékalámpásukat,éskimentekavőlegényfogadására.[…]azokosak[…]olajatisvittekkorsókban.[…]megjöttavőlegény,ésakikkészenvoltak,bementekveleamenyegzőre.Vigyázzatoktehát…!” (Mt25,1.4.10.13)
„HatalmasdolgottettvelünkazÚr,ezértörvendezhetünk.”
(GyLK 760,4) János látta az új eget és földet, s hallotta:
„Atrónonülőeztmondta:Íme,újjáteremtekmindent.[…]
ÉnvagyokazAlfaésazÓmega,akezdetésavég. […]Aki
győz,örökölnifogjamindezt,ésIsteneleszekannak…” (Jel
21,5.6.7)Nemcsakzsidókhozszólekijelentésésﬁgyelmeztetés:„Tiugyanisnemtapinthatóhegyhezéslángolótűzhöz
járultatok[…],[hanem]mindenekbírájához,Istenhezés[…]
azújszövetségközbenjárójához,Jézushoz[…].Vigyázzatok,
hogyelneutasítsátokazt,akiszól!” (Zsid12,18.23–25)Péter
ígybátorít:„…teljesbizonyossággalreménykedjetekabban
akegyelemben,amelyetJézusKrisztusmegjelenésekorkaptok.[…]Őugyanavilágteremtéseelőttkiválasztatott,deaz
időkvégénmegjelenttiértetek,akikáltalahisztekIstenben…”
(1Pt1,13.20–21)Pálkijelenti:örökéletünkfundamentuma
egyedülKrisztus,detűzállóanyagokbólépítkezzünk,mert
azítélettüzében„…mindenkinekamunkájanyilvánvalóválesz;és[…]aztatűzfogjapróbáratenni.Havalakineka
munkája,amelyetráépített,megmarad,jutalmatfogkapni”.
(1Kor3,13–14)Istenarrarendeltminket,„hogyelnyerjükaz
üdvösségetamiUrunkJézusKrisztusáltal”. Sazőeljövetelénekvárásaidején„vigasztaljátokegymást”. Pálkéri:„…törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.”
(1Thessz5,9.11.15)Azegyháziesztendővégeﬁgyelmeztet:
„…nincsenittmaradandóvárosunk,hanemazeljövendőtkeressük.” Jézusáltal„vigyükIsteneléahálaadásáldozatátmindenkor”. (Zsid13,14.15)JánosláttaazújJeruzsálemet;de„nem
láttamtemplomotavárosban,mertamindenhatóÚrIsten
ésaBárányannakatemploma.[…]Nemjutnakbeoda[…],
csakazok,akikbevannakírvaaBárányéletkönyvébe”. (Jel
21,22.27)„Amennyekben,amennyekben/Várörömvégtelen./[…]Ottszínrőlszínrelátaszem…”(EÉ527,1)

AdventelsőhetébenazÚtmutató reggelishetiigéiújkezdet
lehetőségétkínálják:készítsétekazÚrútját,térjetekmeg!Jézusbeteljesítetteaprófétákjövendölését,ésüdvözítőüljött
elevilágba.„KészítsétekazÚrnakútját,mertmegjelenikaz
Úrdicsősége,ésmindenekegyszerremeglátják–ígyszólaz
Úr.”(Ézs40,3.5;LK)„Jobbítsátokmegélteteket,keresztyének,
mertímelközelgettamennyeknekországa.”(GyLK686)JézusígyvonultbeJeruzsálembe:„Atanítványok[…]odavezettékaszamaratacsikójávalegyütt,ráterítettékfelsőruhájukat,Jézuspedigfelültrá.[…]Azelőttehaladóésazőtkövetősokaságpedigeztkiáltotta:HozsánnaDávidFiának!Áldott,akijönazÚrnevében!Hozsánnaamagasságban!” (Mt
21,6–9)Eztmiiskérhetjük:Jézussegíts,mentsmeg,üdvözíts!Luther szerint:„Ezakoldus-király.Krisztussegít;nem
iscsakazénbűnömellen,hanemazegészvilágbűneellen.
Azértjött,hogyelvegye,nemcsakabetegséget,deahaláltis:
nemcsakazenyémet,hanemazegészvilágét.”Pálígyösszegez:„Aszeretettehátatörvénybetöltése.” ÉsazÚreljöveteléneksürgetőközelségéretekintettelkéri:„…öltsükfelavilágosságfegyvereit.[…]öltsétekmagatokraazÚrJézusKrisztust.” (Róm13,10.12.14)Péterkijelenti:Jézust„szeretitek,pedignemláttátok,őbennehisztek,bármostsemlátjátok,éskimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek”. (1Pt 1,8–9)
Ebátorításkarácsonyböjtjébenhangzik:„Neveszítsétekeltehátbizalmatokat[…].Mertállhatatosságravanszükségetek
[…]:»Mertmégegyigen-igenkevésidő,ésakieljövendő,eljön,ésnemkésik…«” (Zsid10,35.36.37)Miisahitembereivagyunk,hogyörökéletetnyerjünk.Légyférﬁ,légyerős(lásd
1Kor16,13s1Kir2,2b),mikéntAndrásapostol,akinévünnepénarrabátorítjaJézuskövetőit,hogymásokatisőhozzávigyenek.Pálkönyörögagyülekezetért:„…hogyélhessetekaz
Úrhozméltóan[…],ésnövekedjetekIstenismeretében.[…]
Őszabadítottmegminketasötétséghatalmából,ésővittát
minketszeretettFiánakországába…” (Kol1,10.13)Mitjelent
Krisztuseljövetelénekvárása?„Miazonban,akikanappalﬁaivagyunk,legyünkjózanok,vegyükmagunkraahitésaszeretetpáncéljátésmintsisakot,azüdvösségreménységét.” (1Thessz
5,8)VálasztottnépénekmegígérteazÚr:„…egypásztoruklesz
mindnyájuknak.[…]Szövetségetkötökvelük[…].ÉnIstenük
leszek,őkpedig…” (Ez37,24.26.27)AzÚrnekünkisválaszolt
prófétájaáltal:„Azelbizakodottembernemőszintelelkű,de
azigazemberahiteáltalél.” (Hab2,4)Azújegyháziévkezdeténteismegvallhatod:„Hiszekbenned,Istenemben,/Teljesegészéletemben,/[…]Atya,FiúésSzentlélek!/Hiszem,
veledcélhozérek…!”(EÉ251,1.9)
g GARAI ANDRÁS

Újnap– újkegyelem
Vasárnap(november20.)
Támogassengemígéretedszerint,hogyéljek,ésneszégyenítsdmegreménységemet!
Zsolt119,116(1Thessz5,23;Mt25,1–13;Jel21,1–7;Ézs26,7–19)A„reménység”kifejezésselhétköznapiértelembenabizonytalankimenetelűdolgokatjelöljük.Hátha…
talán…Aszóigaziértelmeezzelellentétes:areménységazadologazéletünkben,
amelyannyirabiztosvagyfeltétlenülszükséges,hogymindenmásannakfényében
nyerértelmet.Mindenkinekvanilyen.Arravagyunkteremtve,hogyezareménységünkIstenlegyen.Imádkozninemazértkell,hogyIstennecsapjonbe,hanem
hogymiteljesszívbőlőrátudjukbíznimagunkat,céljainkat,szándékainkat.
Hétfő(november21.)
Nézzétekaliliomokat,mikéntnövekednek:nemfáradoznak,nemisfonnak,demondomnektek,hogySalamonteljesdicsőségébensemöltözöttúgy,mintezekközül
bármelyik. Lk12,27(Zsolt111,2;Zsid12,18–25;Ézs56,1–8)Azaggodalmaskodás
nemugyanaz,mintabölcselőrelátásvagyafelelősségteljesélet.Azaggódáshitetlenség,bizalmatlanságIstennelszemben;azabelsőkényszer,hogymagamvegyemkézbeasorsomat,mertúgylátom,Istennemelégmegbízható.Nemszereteléggé?Nincshatalma?Azegyetlenszabad,kényszerektőlmentesélet,hatudom:akivégtelenhatalmát,gazdagságát,sőtéletétisodaadtaértem,hogyénörökkééljek,hogynetudna,akarnaodaadnimindent,amireszükségemvan?Azitteniveszteségrőlodaátmégkiderül,hogyvalójábannyereségvolt.
kedd(november22.)
Hallottam,hogyegyhatalmashangszólatrónfelől:Íme,Istensátoraazemberekkelvan,ésővelükfoglakni,őkpedignépeilesznek. Jel21,3(Zsolt125,2;1Pt
1,13–21;Ézs56,9–12)Istenlakottmárközöttünkszemélyesen.Nemtávolróldirigált,hanemamiéletfeltételeinkközött,velünkélt.Azéletünknagytávlata,
hogyegyszermajdzavartalan,örökleszazegyüttlétatökéletes,mindenható,
végtelenIstennel.Haezigaz,Jézushozhasonlóanleszbátorságunkahhoz,hogy
másokéletétgyógyítsukasajátidőnk,erőnk,anyagilehetőségeinkrovására.
szerda(november23.)
HitáltalkapottkijelentéstNóéazokróladolgokról,amelyeketmégnemláthatott,ésIstentfélveéstisztelvekészítetteelabárkátházanépemegmentésére. Zsid
11,7a(1Móz6,22;1Kor3,9–15;Ézs57,1–13)AZsid11 ahithősökfejezete.Kétcsoporttaltalálkozunkbenne:a–hétköznapiértelemben–győztesésaveszteshithősökkel.Nemazszámít,hogymai,emberimegítélésszerintsikeresekvagyunk-e, hanemhogyIstenmirehívottel,mivelbízottmeg.Volt-emárúgy,hogynagyhorderejűdöntéstnempusztánasajáteszünkrehallgatva,hanemIstenszavárahoztunkmeg?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,amitőkelértek.Denekünknemkisebbrevanszükségünk,mintazigaziMegváltóra,azIstenFiára.Nemakkorleszünk„valakik”,haelérjükavágyottideált,hanemha
elfogadjukajándékba,hogyIstengyermekeivagyunk.Jézusélteazéletet,amelyetnekünkkellettvolna.Őhaltamegahalált,amelyetnekünkkellettvolna.
Őadottbelemindent,hogymivégtelenülgazdagoklegyünk.Éljünkezzelagazdagsággal!
Péntek(november25.)
Inkábbeztkellenemondanotok:HaazÚrakarja,akkorélünk,éseztvagyaztfogjukcselekedni. Jak4,15(Péld16,9;Zsid13,10–16;Ézs58,1–9a)Istennema„bizonytalanságitényező”azéletünkben,hanemalegnagyobbbiztonság.Csakaz
abiztos,amibenőottvan,amireőindít.Hajlamosakvagyunkinkábbasaját
kezünkbevenniasorsunkat,ésféltenitőle.NeféltsükavégtelenSzeretettőlkisebb-nagyobbdöntéseinket!
szombat(november26.)
[Azigaz]olyanlesz,mintafolyóvízmelléültetettfa,amelyidejébenmegtermigyümölcsét,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,hogymindengondolatomat,szándékomatazőszavának,szándékánakafényébenakaromlátni.Akkorőmegtudszólítani.Ennekkövetkezménye,hogyazembernemakülsőkörülményektőlfügg.Biztonságbanvanakkoris,hanemmegymindenjól,sőtbátorarra,hogyváltoztasson.Jóságanemviselkedéscsupán,hanembelsőváltozás
gyümölcse.Nemazérttesziajót,mertkiﬁzetődő,hanemmert„ezjönbelőle”.
g GyŐRI PÉTER BENJÁMIN
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