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MennyeiAtyánk,azidőfogságá-
banélünk.Versenytfutunkaper-
cekért. Olyan sűrű, túlterhelt a
jelenünk,hogysokszorseerőnk,se
kedvünkaholnapotvárni.Szólíts
meg minket, hadd halljuk meg
szavadat! Add, hogy beleférjen
egykiscsend,hallgatás,rádfigye-
lés, és észrevegyük közöttünk is
növekvőországodat!
Urunk,teeljöttélközénk.Szent

Fiad általmegízlelted a földi lét
mindenkorlátját,terhét.Ittléted-
delmegisszenteltedvándorlásun-
kat,megváltószereteteddelmegis
nyitottadelőttünkeljövendőorszá-
godat.Kérünk,haddéljünkböl-
csen földi időnkkel, készülve a
végsőtalálkozásra!
Urunk,neengedd,hogyazün-

nepre készülődés forgatagában
megfeledkezzünkegymásról.Hadd
jussonszeretetünkből, időnkből,
mosolyunkból,türelmünkbőlép-
pen azoknak, akik mellett már
sokszorelmentünk.Teolykorép-
pen azokon az utakon érkezel,
amelyeketegymásfelékiépítünk.
Urunk, imádkozunk azokért,

akiknemremélik,hogybármiis
megváltozhat,megújulhatazéle-
tükben.Azokért,akiktelevannak
atehetetlenségfeszültségével,ag-
godalmaskodnak a jövő miatt.
Láttasdmegvelükszeretetedha-
talmát,hogyrádmerjékbíznima-
gukat, és elcsituljanak félelmeik.
Urunk,aválságokidejétéljük.

Alétbizonytalanság,azönzés,az
elvtelen kompromisszumok, az
érdekekhálóiminketisfojtogat-
nak. Válts meg mélységeinkből,
hogy terhekhordozására is kész
szeretetedvezessenminket!
Urunk,avilágbanannyiellentét

állítszembeegymássalésteszellen-
ségekkébennünket.Vezessminket
abűnbánatésamegbocsátásútján,
hogy örömmel ülhessünk majd
egyasztalnálateországodban.
Jézusért kérünk, hallgassmeg

minket.ámen.
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„LelkemvárjaazUrat,jobban,mintaz
őrökareggelt.” (Zsolt130,6)

Amikorfiatalon,aligtizennyolcévesen
ateológiárólbevittekkatonának,több-
szörvoltamőrségben.Nagyfelelősség
volt,néhakoromsötétségborultatáj-
ra,ésbizonyaligvártam,hogymegvir-
radjon.Szerintemmindenőrnagyon
várja a reggel beköszöntét, és meg-
könnyebbülaszíve,amikorelérkezik:
dejó,hogynemtörténtsemmikülönös!
AzsoltárosazUratvárja.Abűnök

mélységébőlsóhajtIstenfelé.Egysegít-

ségvan,éstudja,hogyezcsakiső.Mert
csakőtudjaalegnagyobbéslegfonto-
sabbsegítségetmegadni,abűnbocsá-
natot(4.v.).Nálavanakegyelemésa
szabadítás(7.v.).Azéletéjszakájában
azsoltároscsakamegbocsátóIstenhez
tudfohászkodni.Mertakikomolyanve-
sziabűntésazértejáróítéletet,azvár-
jaaszabadítást.AzÓszövetségidején
IstennépemégnemismerteaSzaba-
dítót,deőtvárta.Mi,azÚjszövetségné-
pepedigmárfölismertük:Jézusbanjött
elaszabadítás,azegyetlenlehetőségar-
ra,hogyazörökboldogságfelévezető
útralépjünk,ésazonjárjunk.
Egyikrokonommesszebb,északon

él.Náluksokszoregésznapszürkea

táj,szintefélhomályvan,azemberek
pedigegykicsitdepressziósak,lehan-
goltakisemiatt.Ritkaörömük,haki-
süt a nap. Lelkileg az egész világ
„északitájakon”,sötétségben,deleg-
alábbis félhomályban él. Nem lát-
nak tisztán,nincs reményük,nincs
maradandócéljuk.Nincserőstáma-
szukegytisztalátásban,deegyhatá-
rozott személyiségben sem. Nincs
kapaszkodójuk.Ésolyannáválikaz
életük, ahogyan Jeremiás mondja:
„…sikamlós útak a sötétben…” (Jer
23,12;Károli-ford)Kétértelmű,veszé-
lyesésvégzetes.
Nem merik bevallani, talán te

semmered,hogyragyogónakmuta-

tottutad,életviteledmögöttvalójá-
ban sötétség van. Vagy reméljük,
hogycsakvolt.MertJézussal,aző
Igéjévelmegjelentazéletünkbenavi-
lágosság. Lelked várja-e az Urat,
mintazőrökareggelt?Amikorbe-
borulfölöttedazég,amikorsokabaj,
nemlátsztisztán,zsákutcábajutot-
tál,temártudod,hogyfölragyoghat
avilágosság,ésebbenavilágosság-
banmegláthatodamegoldástésase-
gítséget.IgényelhetednaponkéntIs-
tentőlalelkivilágosságot.
AmikormentekJézustelfogniaGe-

csemáné-kertben,őaztmondta:„Mint
valamirablóra,úgyjöttetekkardokkal
ésbotokkal.Amikormindennapvele-

tekvoltamatemplomban,nememel-
tetekrámkezet,deezatiórátokésa
sötétséghatalma.” (Lk22,52–53;újon-
nan revideált Károli-ford.) Nyíltan
nemmertekszembefordulniazÚrJé-
zussal.deakkor,asötétségidejénigen.
Mipedigfordítvavagyunk:nemérez-
zükjólmagunkatavilágsötétségében
ésazokközött,akiksötétgondolato-
katterjesztenekmagukkörül.
Milyenjó,hogytudhatjuk:vissza-

jönazÚr.Errekészülünkebbenazád-
ventiidőbenis.dáviddalegyüttmeg-
valljukhitünket:Istenem,„náladvan
azéletforrása,atevilágosságodáltal
látunkvilágosságot”. (Zsolt36,10)
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A HÓNAP IGÉJE

AzAszódiPetőfiSándorEvan-
gélikusGimnáziumésKollé-
giumadottotthontnovember

18-ánés19-énaMagyarországiEvan-
gélikusEgyház(MEE)zsinatasoron
következőülésszakának.

SzemereiJános püspökáhítataután
kezdődöttasorrendbenX.zsinat13.
ülésszakánakelsőülése,amelyenelő-
szörAbaffyZoltán, azsinatnemlel-
készielnöketekintettvisszaazutób-
bihónapokfontosabbeseményeire.
Ezutánabizottságielnökökbeszámo-
lói következtek, majd az országos
tisztségviselőkévesjelentéseihangzot-
takel.

GáncsPéter elnök-püspökJubileumi
esély:legyünkvégreteológusok! címmel
tartottbeszámolójátLutherhírestézisé-
nekpontjaikörécsoportosította(„ora-
tio,meditatio,tentatiofaciunttheolo-
gum”,vagyisazimádság,ameditációés
a kísértésekkel szembeni küzdelmek
tesznekteológussá).Areflektálókfőként
ahitoktatássalésapolitikaiállásfogla-
lásokkalkapcsolatbankérdeztékapüs-
pököt.PrőhleGergely országosfelügye-
lőévesjelentéseszinténreflektáltköz-
életikérdésekre,ígyamigrációáltalfel-
vetettproblémákra,apályázatiforrások-
ra, az intézményátadásokra, az egy-
százalékosbevételekalakulására.Egy-

házunkbelsőéletételemezveszóltin-
tézményeinkről,alelkészképzésről,ahit-
oktatásról,agyülekezetekjogiszemé-
lyiségévelkapcsolatbankialakultvitáról.
Azsinatitagokelfogadtákazelnökség
mindkéttagjánakjelentését.(Ajelenté-
sekegyházunkközpontihonlapján,az
Evangélikus.hu-nteljesterjedelmükben
olvashatók,csakúgy,mintazsinatiülés-
szakrészletei.)

AfélelemlelkétadtanekünkazIsten?
NEM! címetkaptaHafenscherKároly
jelentése.Azsinatlelkészielnöke2017-
retekintveintettarra,hogynepusztán
eseménykövetők,hanemKrisztus-kö-
vetőklegyünk.Agyökereketkomolyan

véve,devalóbanjövőorientáltankella
mábanélnünk.Beszámolójátazsinati
tagokszinténelfogadták.
Azsinatnemlelkészielnöke,Abaffy

Zoltán ajelentésébenszomorúantá-
jékoztatottDobrovolni Máté zsinati
tag lemondásáról,majd–kitérveaz
előző ülésszakok munkájára – ön-
vizsgálatraszólítottafelazsinatitago-
kat. A hozzászólások sorát Fábri
György, azÉszakiEgyházkerületfel-
ügyelőjenyitotta.Azsinatmunkájá-
ratettkritikaimegjegyzéseitTóthMe-
linda lelkésznőigyekezett–biblikusre-
ménységgel–tompítani.

Folytatása2.oldalon f

Ülésezettegyházunkzsinata

Megújulttemplomáértadotthálát
november27-én,ádvent1.vasárnap-
jánasárvárievangélikusgyülekezet.
AzünnepiistentiszteletenSzemerei
János, aNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületpüspökehirdetteIsten
igéjét.AliturgiábanGyarmatiIst-
ván helyiparókusmellettRostáné
PiriMagda, aVasiEgyházmegyees-
perese,SolymárGábor nyugalma-
zott lelkész, valamint Gregersen-
Labossa György szombathelyi és
Pethő-Udvardi Andrea őrimagya-
rósdipásztorszolgált.

Azeseményegyikfénypontjátjelentet-
te,amikormegszólaltSzokolaySándor
„Azmagyarnípnek” című–Sylvester
János verséreírt–antifónájaaSzom-
bathelyi Művészeti Szakgimnázium
kórusánakelőadásában.Azénekkart
Paulik Ákos vezényelte, a kíséretet
Hirschberg Henrik zongoraművész,
helyikántorvégezte(képünkön).
„IstenfontosszerepetadottSárvár-

nakésazittélőknekazegyháztörténet
során–hangsúlyoztaameghívónsze-
replő ige, Jn 20,31b alapján tartott
prédikációjábanapüspök.–Szimbo-
likusjelentőségevanannak,hogyare-
formációötszázadikjubileumárava-
lóemlékezéstindítóegyháziesztendő-
beneztatemplomotbirtokbavehet-
jük.”Felhívtaafigyelmet:„Nemazige,
hanemmierőtlenedtünkel.Azigeto-
vábbraiserőforrás,amelymegújulást,
életetadhatszámunkra.”

Azúrvacsorásistentisztelethezkap-
csolódó közgyűlésen Horváth Zsolt
felügyelőszámoltbeafelújításfolya-
matáról,amelymintegytízévekezdő-
döttel.Ateljeskörűrenoválásbefeje-
zésétaReformációEmlékbizottságnak
köszönhetőenkapott59millióforin-
tostámogatástettelehetővé.Emellett
agyülekezetitagokiskivettékrészü-

ketafeladatokból,mindanyagiáldo-
zatvállalással,mindönkéntessegítség-
nyújtással.
Az alkalomután a városi ádventi

gyertyagyújtáskeretébendr.Hafenscher
Károlyevangélikuslelkész,aReformá-
cióEmlékbizottságmunkájánaksegí-
téséértfelelősminiszteribiztosmon-
dottünnepibeszédet.

AtovábbiköszöntőkaközeliNeo
étterembenrendezettfogadásonhang-
zottakel.Jókívánságaitfejeztekitöb-
bekközöttKondoraIstván, Sárvárvá-
rospolgármestere,ÁghPéter, atérség
országgyűlésiképviselője,MáhrTiva-
dar alpolgármesterésSolymárGábor,
azegyházközségkorábbilelkésze.

g AdáMI MáRIA

Megújultaszáznyolcvanéves
sárváritemplom
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Nemfeladatommost,hogyértékel-
jek:azítéletazÚrkezébenvan.Azt
gondolom, hogy őmost jó helyen
van.Mertmegpihent,mertazÚrma-
gáhozszólította.Ezértcsaknéhány
szárazadatothaddmondjakarróla
gazdag és kemény életről, amely
édesanyámnakadatott.

•
„Énis,amikormegérkeztemhozzátok,
testvéreim,nemúgyérkeztem,mint
akiékesszólásvagybölcsességfölényé-
velhirdetinektekazIstenbizonyság-
tételét.Mert úgy határoztam, hogy
nemtudokközöttetekmásról,csakJé-
zusKrisztusról,rólaismintamegfe-
szítettről.” (1Kor2,1–2)

•
1932-benszületett.Édesapjaantropo-
lógusprofesszorvolt,akinekmunká-
ja,illetvemegbízatásaimiatttöbbször
költöztek:laktakaNéprajziMúzeum
szolgálatilakásában,Szegedenare-
formátuspalotában.Ifjúházaskéntla-
kottaGyarmatésaPuskinutcában,
Monoronalelkészilakásban,mígvé-
gülBudapesten,aPaulayEdeutcá-
ban,szüleilakásábantaláltamegazt
azotthont,amelyhezéleteutolsópil-
lanatáigragaszkodott.

•
„AtemetéselőttAndrássalbeszélget-
tünk arról, hogy mennyire nem
sportszerűIstentőlaz,hogyazem-
beréletevégefeléazösszetörtség,a
nyomorúság mintegy fölülírja a
nagyszerű,olykordicsőségeséveket.
Hogyeztvajonmiértteszi?András
ekkor,addigibeszélgetésünkhöznem
illeszthetőhangsúllyal,aztmondta:
»Édesapám, amikor ilyesmit kér-
deztem tőle, azt válaszolta: miért
akarodteIstentkorlátokközészorí-
tani?«”

•
Teológiáramentolyanidőben,ami-
korazevangélikuslelkészekmindfér-
fiakvoltak.Nőketnemordináltak.őt

viszontanegyvenesévekvégének,öt-
venes évek elejének evangelizációs
fellendülése,néhánylelkésznek,se-
gédlelkésznekapéldája,hiteelvitte
ateológiára.Ésutánaismindig,új-
ramegújramegtaláltaazt,amitIs-
tenrábízott.

•
„SzámáraamegfeszítettJézusKrisz-
tusrólszólóbeszédegyikfontosfor-
májaaközelségvolt.Betegségeelle-
néremindentalálkozásunkkorfon-
tosnaktartotta,hogyvégigkérdezze,
hogy vannak szerettei, ismerősei,
névszerintrákérdezvesokakra.Ak-
tívlelkésziéletébenisezttette.Sok
ilyenemlékemvan.Mindamaina-
pigazőmozdulatátlátom,amikor
sok borítékot kell egyszerre lera-
gasztani, ahogy ő tanította nekem
még teológuskoromban. Előttem
van,ahogyegygyülekezetinévlista
arcokká,sorsokkáváltozikelbeszé-
lésesorán,mertmindenkitismert.Ez
ahűség,azapróságokbanvalóhűség
mindvégigazövémaradt.deéleté-
nekeseményeitmostglobálisan–há-
látadva–odahelyezzükamegfeszí-
tettKrisztuskeresztjeelé.”

•

ElőszörapüspökihivatalbanBenczúr
Lászlómellettdolgozott,aztánami-
korOrdassLajosédesapámatMonor-
rahelyezte,őveleésmelletteszolgált.
1974-ben,édesapámnakazEvangéli-
kusTeológiaiAkadémiáratörténőki-
nevezéseutánacsaládPestrekerült,
ésőaFasorbanlettlelkészimunka-
társSzirmaiZoltánmellett.Apüspö-
kihivatalbagépírótudásamiattvet-
tékfel,aFasorbamárnemtitkárnő-
nekjelentkezett.Kéttársával,Zelmá-
valésMagdivalegyüttcsak1982-ben
avatták(nőkéntazelsőkközött)lel-
késszé.Azezredfordulótájánorszá-
goskatechetikaifelelősvolt.Nyugdíj-
baafasoriszolgálatbólment.

•
„Nem arról akarok szólni, igaz-e,
hogyJézusKrisztusrólakarunkbe-
szélni,hogyőamiegyetlentémánk.
AzerrevalórábukkanásPáltólkezd-
vemindegyikünkéletének–Jutkané-
niéleténekis–személyesdrámája.
Inkábbarrólakarokbeszélni,hogyIs-
tenmennyirecsakrólunkakartud-
ni,éssemmimásról.Ezéletünkte-
vékenyrészéreugyanúgyigaz,mint
összetörtállapotunkra.Amikormár
misemakarunkvagynemvagyunk
képesektudnimagunkról,őakkoris
csakrólunkakartudni.Tudrólunk
halálunkban, és azért támaszt fel,
merttudrólunk.”

•
2000-benmaradtözvegyen.Nyugdí-
jaséveibenteljeserejévelférjénekés
édesapjánakahagyatékátgondozta.
AzutolsónéhányévetaGaudiopolis
szeretetotthonbantöltötteazÚrki-
nyújtott,biztoskezeiközött.Egyhaj-
nalban,álmábanérteahalál.

•
„Istenbékessége,melymindenértel-
metmeghalad,megfogjaőrizniszí-
veteketésgondolataitokatKrisztusJé-
zusban.” (Fil4,7)
g MUNTAG ANdRáS –KOcZOR TAMáS

„Nemgépírniszeretnék,hanemszolgálni”
Dr.MuntagAndornéBartuczJuditlelkésznőbúcsúztatása(szemelvények)

Az új lelkész augusztusban kezdte
megszolgálatátBaján,eztmegelőző-
en–tavaszóta–akiskőrösilelkészek
gondoztákahíveket.LuptákGyörgy, a
Bács-KiskunEgyházmegyeesperese,
kiskőrösiigazgatólelkészígyszemé-
lyes,lelkipásztorihangvétellelprédi-
kált. AzÚtmutató napi igéje (Róm
15,5–6)alapjánhangsúlyozta:lelkészés
gyülekezet életében Isten igéje kell,
hogy legyen a mérce, mert akkor

megvalósul a Krisztus akarata sze-
rintiegyetértésésazegyszívvelvaló
dicsőítés.
Miutánajelenlévőlelkészekegy-

egy igévelmegáldották,UnyiAnikó
igehirdetésekövetkezett.AzÚtmuta-
tó heti igéje,ameghívónisszereplő
2Kor6,2b(„Íme,mostvanakegyelem
ideje!Íme,mostvanazüdvösségnap-
ja!”) figyelmeztet:nemmindegy,hogy
telikvagymúlikazidő!Amúlóidő-
ben(görögülkronosz)vannakolyan
minőséget adó, kegyelmi pillanatok
(görögülkairosz),amelyekazIstennel
valótalálkozásidejétjelentik.Bizony
betelikazidő–ezténekelteagyüle-
kezetazigehirdetésrekészülve(502.
ének).Nemmindegy,miveltelikmeg!
Abajaiaklelkipásztorakifejezteazon
reménységét, hogy a gyülekezettel
együtt sokkegyelmipillanatot élhet
majdát.
Azistentiszteletutántartottközgyű-

lésen a köszöntések felvillantották
Anikó életének korábbi állomásait:
konfirmálólelkésze,NémethnéTóthIl-
dikó (Mohács),mentora,SzabóSzilárd
(dombóvár–Kaposszekcső–csikós-
tőttős),Müller Mónika (másodfel-
ügyelő,Pécs)ésSzpisákAttila (lelkész,
Tótkomlós)szerintUnyiAnikóelkö-
telezett,lelkesszolgálattevő.ABács-
KiskunEgyházmegyenevébenHala-
siLászló (lelkész,Harta)szólt.Akö-
szöntéseketabajaiakjókívánságaike-
retezték:PohankovicsJános felügyelő
ésCsubáknéBesesekAndrea alpolgár-
mesterkedvesszavaikezdték,valamint
BánBéla reformátusésSchindlerMá-
tyás rómaikatolikuslelkipásztoráldás-
kívánásaizárták.

g HULEJ ENIKő

PoNtosítás.AfelújítottEvangélikusOrszágosMúzeumünnepélyesmeg-
nyitójárólközölttudósításunkban(ÚjramegnyíltazEvangélikusOrszágos
Múzeum,Krónika, november20.,1.o.)pontatlanulszerepeltazeneiköz-
reműködőkegyike:nemaKelenföldiEvangélikusEgyházközségkórusa,
hanemzenekara szolgáltazalkalmon.–Aszerk.

Kegyelmipillanat
BeiktattákUnyiAnikótBaján
„Bajaalehetőségekvárosa,smaúj
korszakkezdődikabajaievangélikus
gyülekezetéletében”–mondtaLup-
tákGyörgy esperes,püspökhelyettes,
amikornovember12-énünnepiisten-
tiszteletkeretébenbeiktattahivata-
lábaUnyiAnikót.

f Folytatásaz1.oldalról
A generálódott feszültségre reagálva
IttzésAndrás leszögezte,hogyminden
országostisztségviselőnektörvényikö-
telességeazévesbeszámolókelkészíté-
se.„Azsinatmunkájánakkritizálásátsa-
játmagunkkritikájávalkellkezdenünk”
–tettehozzá.SztrókayAttila arrahívta
felafigyelmet,hogynincsenekkihasz-
nálvaahitoktatásilehetőségek.Javasol-
ta:szoktassákhozzáagyerekeketmáraz
iskolábanazadakozáshoz.Ahazaszere-
tetrekellnevelni,ésnemszabad,hogy
aliberáliskozmopolitanézetekdomi-
náljanak.Megjegyezte,hogyamigráció
rombadöntiEurópát,összekellfognia
megmaradásért.Azsinatitagokvégülel-
fogadtákazsinatnemlelkészielnöké-
nekajelentését.
Aharmadiküléstémájaegyházunk

2017.éviköltségvetésevolt PrőhleGer-
gely országosfelügyelőésLőrinczSza-
bolcs gazdaságiigazgató,operatívigaz-
gatóhelyetteselőterjesztésében.Akölt-
ségvetésbenprioritáskéntkezeltékahit-
oktatókésahitoktatásösztönzését,az
ifjúságimunkamegerősítését,azifjú-
ságivezető-képzést,a lelkészimunka
minőségbiztosításánakrögzítésétésa
lelkésziéletpályamodellt.A2017.évre
tekintettel a Reformációi Bizottság
számáracsoportosítanakátösszegeket.
TöbbletköltségkéntszerepelazÜllőiúti
székház felújítása. Az országos fel-
ügyelőméltattaadeáktériInsulaLu-
theranaminőségi terének létrejöttét,
hozzátéve:fontoslenne,haazÜllőiút
isilyenkisugárzássalbírna.

Lőrincz Szabolcs elmondta, hogy
bárazegyszázalékosfelajánlásösszege
nőtt,a2017-benfelhasználhatóösszeg
jelentősen nem emelkedett. A Ma-
gyarországiEvangélikusEgyház2017.
éviköltségvetésénekbevételifőösszegét
tizenhatmilliárd-hétszázkilencvenhat-
millió-százezerforintban,kiadásifő-
összegét tizenötmilliárd-négyszázki-

lencvenmillió-hétszázezer forintban
állapítottákmeg.
FábriGyörgykéthatározatijavasla-

totistett.Azegyikszerintkomolyankel-
lenetámogatniagyülekezetplántálást,
éselkellgondolkodniazegyház-finan-
szírozásújútjairól,azelkötelezetthívek
tizedadásáról.GáncsPéter püspöksze-
rintkilencgyülekezetplántálásanem-
csakanyagifeladatotróazegyházra,ha-
nemteológiaitis.Megkelltalálniehhez

amegfelelőembereket,ésazEvangéli-
kusHittudományiEgyetemenaszak-
irányúképzésüknekisbekellindulnia.

Fabiny Tamás püspök utalt más
egyházak(baptista,református)példá-
jának megismerésére. Az egyház-fi-
nanszírozáskérdésébentanulhatunkaz
AmerikaiEvangélikus-LutheránusEgy-
háztól(ELcA),mertazőrendszerük

hasonlítalegjobbanamiénkhez.Akölt-
ségvetéstelfogadták.
Anapirendipontokmódosításával

most a tizedik ülés került előrébb,
amelyenatényfeltáróbizottságvezető-
je,MirákKatalin számoltbeabizottság
munkájáról.
EbédutánIttzésAndráselőterjesz-

tésébenazegyházunkhivataloslapjaki-
adásávalkapcsolatostörvényekmódo-
sításánakáltalánosésrészletesvitájára

kerülsor.Azelfogadottjavaslatszerint
az Evangélikus Közlöny továbbra is
fennmarad,éspapíralaponiselérhető
kell,hogylegyen.

RostánéPiriMagda lelkészialelnök
vezetésével tárgyaltamegazsinata
misszióimunkaágmegújításánakkér-
déseit.HafenscherKároly terjesztette
előAmisszióaMagyarországiEvan-
gélikusEgyházéletformájaésmandá-
tuma című, háromoldalas anyagot,
amelynek a zsinat elvi támogatást
szavazottmeg.
AkövetkezőülésenKrámerGyörgy

országosirodaigazgatóelőterjesztésé-
benkaptaktájékoztatástazsinatitagok
azÜllőiútiszékházfelújításánakállá-
sáról.(Azépítésimunkákbefejezésének
határideje2017.július30.)
PrőhleGergelyazEvangélikusOrszá-

gosGyűjteménytörvényiszabályozásá-
naktervétterjesztetteelő.Ebbenkez-
deményezikazegyházországosgyűj-
teményeinek–EvangélikusOrszágos
Levéltár,EvangélikusOrszágosKönyv-
tár,EvangélikusOrszágosMúzeum–
integrálását,amelynekkövetkeztében
2017.január1-jévelúj,önállógazdálko-
dású gyűjteményi intézmény jönne
létre.Azsinatmegszavaztaajavaslatot.
Apéntekinaputolsóülésénkerült

napirendre egyházunk működésé-
nek,szerkezetiegyszerűsítésénekkér-
désköre.PrőhleGergelyelőterjeszté-
sétrendkívülélénk(éshosszas)vita
követte, amelyet mindazonáltal az
előterjesztőpozitívnakéselőremuta-
tónakértékelt.

AX.zsinat13.ülésszakánakmásodik
napjánkezdődöttelső(valójábantizen-
egyedik)ülésenazegyházháztartásáról
szólótörvénymódosításánakrészletes
vitájaszerepeltanapirenden.Aváltoz-
tatásokkalbefogadotttörvénytazsinat
elfogadta.AtovábbiakbanaReformá-
ciói Emlékbizottság vezetője, Fabiny
Tamás számolt be az emlékbizottság
munkájáról,illetőlegaLuther-rajzfilm-
sorozat „forgatásáról”, majd a lelké-
szekválásávalkapcsolatostörvényimó-
dosításokáltalánosvitájazajlott,mégké-
sőbbAzegyháztörvényesrendjénekés
békéjénekmegőrzéséről szóló törvény
módosításának általános és részletes
vitája.(Ezutóbbiesetébenvégülmeg-
születettatörvénymódosítása.)
ALáthatóanevangélikus stratégiato-

vábbgondolásárafelállítandómunka-
bizottságésazegyházitisztségviselők
jelölésénekeljárásátegyszerűsítőjavas-
latoktárgyalásaután,atizenhatodikülé-
senhangzottelalelkésziéletpályamo-
dellrőlszólótájékoztatóJoóbMáténak,
a püspöki tanács által életre hívott
munkacsoportvezetőjénekelőterjesz-
tésében.Atervekszerintazéletpálya-
modellegyesrészeit2017.májusigbe-
mutatnák,ajövőévnyaránlehetneko-
difikálni,novemberbenpedigazsinat
akárelisfogadhatná.
Azutolsó,tizenhetedikülésenagyőri

InsulaLutherana-projektrőlRáskaiPé-
ter tervezőtartottbeszámolót.Akövet-
kezőzsinatiülésfebruár24-énlesz.

g HORVáTH-BOLLA ZSUZSANNA
Forrás:Evangélikus.hu
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Abudavárievangélikusszabadegyetem kö vet ke ző al kal mát de cem ber
12-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. Fa bi ny Ta más
püs pök áhí ta ta után dr. Fa lus And rás szé che nyi-dí jas im mu no ló gus, egye -
te mi ta nár tart elő adást Kre á ció és evo lú ció – Gon do la tok hit ről és tu do mány -
ról cím mel. a be lé pés in gye nes, min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Fébé-karácsony.a fé bé evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let ha gyo má nyos ka -
rá cso nyi ün nep sé gét de cem ber 17-én, szom ba ton 15 óra kor tart ja az anya ház -
ban (1091 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193.). Más nap, va sár nap dél előtt a kis kő -
rö si evan gé li kus temp lom ban a 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te let után Csa pó
Mar git di a ko nissza test vér szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má ból ün -
ne pé lyes em lék táb la-ava tás ra ke rül sor. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Az egye sü let el nök sé ge

Meghívótemplomszentelésiemlékünnepre. „Kí ván ko zik, sőt emész tő dik
lel kem az Úr nak tor ná cai után; szí vem és tes tem uj jon ga nak az élő Is ten fe lé.”
(zsolt 84,3) tisz te let tel és sze re tet tel meg hív juk és vár juk ked ves csa lád já -
val együtt a ki lenc ven éves pest er zsé be ti evan gé li kus temp lom (ady end re
u. 89.) föl szen te lé si em lék ün ne pé re, a de cem ber 26-án, ka rá csony más nap -
ján 10 óra kor kez dő dő ün ne pi is ten tisz te let re. Igét hir det Gáncs Pé ter el nök-
püs pök. az úr va cso rás is ten tisz te let után ün ne pi köz gyű lést tar tunk.

Az egy ház köz ség el nök sé ge és pres bi té ri u ma

Pályázatifelhívás.a sop ro ni evan gé li kus egy ház köz ség mint fenn tar tó pá -
lyá za tot hir det a fabri ci us end re evan gé li kus sze re tet ott hon (9400 sop ron,
Kis fa lu dy u. 10.) in téz mény ve ze tői mun ka kö ré nek be töl té sé re. az in téz mény -
ve ze tő fel ada ta: a sze re tet ott hon gon do zá si-ápo lá si, pénz ügyi és üze mel -
te té si fel ada ta i nak irá nyí tá sa, el len őr zé se, össze han go lá sa; a ma gas szín vo -
na lú szak mai te vé keny ség és a tör vé nyes, va la mint ered mé nyes mű kö dés
biz to sí tá sa. Pá lyá za ti fel té te lek: bün tet len elő élet; szak irá nyú szak kép zett -
ség az 1/2000. (I. 7.) szCsM-ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 8.2. pont ja sze -
rint; szo ci á lis te rü le ten vagy szo ci á lis kép zés ben fel ső fo kú vég zett sé get igény -
lő mun ka kör ben leg alább öt év egy be füg gő szak mai gya kor lat vagy leg alább
há rom év szak mai gya kor lat, ha az je len leg is tart. előnyt je lent: ve ze tői ta -
pasz ta lat; ke resz tény egy há zi el kö te le zett ség, evan gé li kus gyü le ke ze ti tag -
ság; ren de zett ma gán élet; szo ci á lis szak vizs ga; né met nyelv-tu dás. Be nyúj -
tá si ha tár idő: de cem ber 31. a pá lyá zat el bí rá lá sá nak vég ső ha tár ide je: 2017.
már ci us 31. to váb bi in for má ci ók el ér he tők a gyü le ke zet hon lap ján (sop ron.lu -
the ran.hu) és a 06-20/824-2642-es te le fon szá mon (dr. Szil vásy né Pe re gi Esz -
ter meg bí zott igaz ga tó).

BI Czó Ba lázs egy ház köz sé gi fel ügye lő, tótH Ká roly igaz ga tó lel kész

Versenyfelhívás.tisz telt ének ta ná rok és kán to rok! a solt vad ker ti Kos suth la -
jos evan gé li kus ál ta lá nos Is ko la és aMI ko rál ének lé si ver senyt hir det ka ma ra -
cso por tok ré szé re. az ese mény hely szí ne a solt vad ker ti evan gé li kus temp lom;
idő pont ja: 2017. áp ri lis 8., szom bat, 10 óra. Bő vebb in for má ció a je lent ke zés fel -
té te le i ről és mód já ról az is ko la hon lap ján ol vas ha tó: is ko la solt vad kert.hu.

Újpályázatikiírások a re for má ció kez de té nek öt szá za dik év for du ló já ra ké -
szül ve. a re for má ció em lék bi zott ság ne vé ben az em be ri erő for rá sok Mi nisz -
té ri u ma pá lyá za tot hir det öt te rü le ten: tu do má nyos köny vek (és szak fo lyó -
ira tok te ma ti kus szá mai) ki adá sá nak tá mo ga tá sá ra; tu do má nyos ülés szak (kon -
fe ren cia, kong resszus, szim pó zi um, ke rek asz tal, mű hely stb.) szer ve zé sé nek
és le bo nyo lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra; tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sá ra; tu -
do má nyos elő adás tar tá sá ra; nyílt prog ram tá mo ga tás ra. a pá lyá za tok be nyúj -
tá si ha tár ide je a könyv ki adás ka te gó ri á ban 2017. már ci us 31., a prog ram tá mo -
ga tás ka te gó ri á ban 2017. ja nu ár 15., a má sik há rom ka te gó ri á ban 2017. ja nu -
ár 31. to váb bi rész le tek: emet.gov.hu/hi rek/hi rek526/.

Karácsonyiünneplésa Joy Gos pel Mu sic együt tes sel Bu da pes ten és Bé kés -
csa bán. sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt ka rá cso nyi há la adó és di cső í -
tő al kal ma ink ra, ame lye ket ez út tal két hely szí nen is meg ren de zünk: de cem -
ber 14-én Bu da pes ten, az ak vá ri um Klub ban és de cem ber 18-án Bé kés csa bán,
a Csa ba gyön gye Kul tu rá lis Köz pont ban. a bu da pes ti al kal mat a Boly ki Bro thers
ka rá cso nyi kon cert je nyit ja meg. Ma gyar or szág egyik leg je len tő sebb a cap pel -
la együt te sét egye dül ál ló hang zás és ma gá val ra ga dó hu mor jel lem zi, iga zán
nem min den na pi kon cert él mény re szá mít ha tunk tő lük. Kü lön le ges ün ne pi mű -
sor ral ké szül a Joy Gos pel Mu sic. a bap tis ta egy ház köz pon ti gos pel együt te -
se 2006-ban ala kult, és nem túl zás azt ál lí ta nunk, hogy ha zánk egyik leg ní vó -
sabb gos pel kó ru sa. Kü lön le ges sé ge nem csak rend ha gyó fel ál lá sá ban rej lik (szim -
fo ni kus ze ne kar és kó rus), ha nem a sa ját szá mok egye di ze nei vi lá gá ban is. Ka -
rá cso nyi ren dez vé nyünk re iga zán szín vo na las re per to ár ral ké szül az együt tes,
és gon dos ko dik az ün ne pi han gu lat ról! az est ven dé ge Pin tér Bé la, aki leg szebb
ka rá cso nyi da la it hoz za el ne künk, va la mint a te het sé ges fi a tal éne kes, Dur kó
He lé na is meg ör ven dez tet ben nün ket né hány gyö nyö rű dal lal. a ka rá cso nyi üze -
ne tet Lász ló Vik tor tól hall hat juk majd. Bő vebb in for má ció és je gyek: Eza za nap.hu.

hiRdETésEK

Kispesten az evangélikus gyülekezet
szervezése1893-banvettekezdetét,ami-
korMasznySámuelmintállamitanító
letelepedettaközségben.Érkezéseután
azonnalmegkezdteazevangélikusgyer-
mekekhitoktatását,szorgalmasanföl-
kutattaaszétszórtanélőlutheránusokat.
Azelsőistentiszteletet1895karácsonyán
tartottákegyállamiiskolában,lelkészi
szolgálattalésazelsőúrvacsoraosztás-
sal.Atovábbiakbanahelyitanítókve-
zettékazistentiszteleteket,éshavontalel-
készekethívtakPestről.
Kispestközségfejlődésévelegyüttjárt

agyülekezetfejlődése.Agyárak,üze-
mek alapításával és megindításával
sok új ember telepedett le, köztük
evangélikusokis.Enneknyomán1907-
benönállómisszióiállástszerveztek,s
MátéKárolyt hívtákmegmisszióilel-
késznek.Agyülekezetnövekedésévela
gyermekekszámaisszaporodott.Kez-
detbenazállamiiskolákevangélikus
tanítóivégeztékahitoktatást,denagy
öröméreszolgáltaközösségnek,hogy
1919-tőlkéthitoktatólelkésztiskapott.
Ebbenazidőbenisnagyonjóvolt

akapcsolatareformátusgyülekezet-

tel.Ennekjelekéntamikor1918végén
az állami iskolákban betiltották az
evangélikusistentiszteletektartását,a
reformátustestvéregyházmegnyitot-
ta templomát az otthontalanná vált
gyülekezetelőtt,ésmindaddig,amíg
sajáttemplomukfölépült,otttartották
istentiszteleteiket.
Azegyházközségszervezésénekdön-

tőnapjaérkezettelagyülekezetszámá-
ra1922.február2-án.Azekkortartott
ünnepiközgyűlésenKacziánJános es-
peres beiktatta az anyagyülekezetté
váltközösségelsőparókuslelkészét,Má-
téKárolykorábbimisszióilelkészt.

Ahivatalábalépőpásztor–Brandt-
nerPál felügyelővelésazegyházveze-
tőségévelkaröltve–teljeserejétlatba
vetette,hogyaközelharmincéveki-
tűzött céltmegvalósítsák: felépüljön
végreazevangélikustemplom.1924-
bentettékleazalapkövét,majd1925
augusztusábanmegindultazépítkezés.
Végül1927.május22-énszentelteföl
RaffaySándor bányakerületipüspöka
közösségújlelkiotthonát.
1928-banMátéKárolylelkészsúlyos

betegségbe esett, majd az Úrban el-
hunyt. 1929 márciusától Nandrássy
Elek lettamegválasztottlelkész.1951-ben
TomcsányiLászlót hívtákmegazújon-
nanszervezettmásodlelkésziállásba.Ez-
utánBonnyaiSándor szolgáltagyüle-
kezetben1959-től1987-ig,majdnyug-
díjazásautánmégkétévigminthelyet-
tes.1989-től2014-igagyülekezetlelké-
sze Széll Bulcsú volt. Jelenleg Deák
László –egyházkerületimisszióilelkész
–alelkipásztor.
Akispestievangélikusgyülekezeta

Szentíráshoz, Isten igéjéhezhűséges
közösség,nagyonsokgyerek-,ifjúsá-
giéscsaládiprogrammal.

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

BemutatkozikaKispestiEvangélikus
Egyházközség

Evangélikusistentisztelet
aMagyarRádióban

De cem ber 18-án,
ad vent 4. va sár -
nap ján 10.04-től
is ten tisz te le tet
köz ve tít a Kos -
suth rá dió a kis -

pes ti evan gé li kus temp lom ból.
Igét hir det De ák Lász ló lel kész.

sIkErEsPArókusIVIzsgA.Baj-
nócziMárió, amiskolciKossuthLajos
EvangélikusÓvoda,általánosIskola,
GimnáziumésPedagógiaiSzakgimná-
ziumbeosztottlelkészesikeresparókusi
vizsgát tett az Északi Egyházkerület
Püspöki Hivatala által meghirdetett
alkalmasságivizsgálaton.Ajelöltaszó-
belimeghallgatáson,november24-éna
törvénybenfoglaltakalapjánnégyfősbi-
zottságelőttbizonyította,hogyönálló
gyülekezetiszolgálatvégzésérealkalmas,
ígymostantólparókuslelkésziszolgá-
latramegválasztható.

g BALIcZA MáTÉ felvétele

Alakjanyolcvanonfelülisfiata-
los,mozgásasportosvolt,mo-
solyaelfogadó,szavacsendes.

Kérdéseijelezték,szellemilegfrissésnyi-
tottnapjainkgondjaiésteológiaikér-
déseielőtt.Ezévaugusztusábanbeszél-
gettünkutoljáraabudapestiangyalföl-
ditemplombanaMandákkórushang-
versenyeután,amelyenFranciaország-
ból hazajáró, magyarul jól beszélő
unokáiisénekeltekamieinkkelegyütt.
Akkormártudottkönnyűlefolyásúnak
véltbetegségéről,detekinteteegészsé-
gesemberbenyomásátkeltette.Pedig
agyógyíthatatlankórtmárhordozta
magában.Arosszindulatúsejtekszor-
galmasandolgoztak.
Elmentközülünkazévfolyamdoyen-

je.1957-benegyüttkezdtüktanulmá-
nyainkatazakkoriEvangélikusTeoló-
giaiAkadémián.Huszonhármannyer-
tünkfelvételt,hetenlettünklelkészek.
Reámintalegidősebbre,katonaviselt
és hivatásos gépkocsivezetői enge-
déllyel rendelkező társunkra mind-
nyájanfelnéztünk.Komolyanvettealel-
készi pályára felkészülést mindnyá-
junk„Tomabácsija”;ötévkorkülönb-
ség akkor tekintélyt parancsoló volt.
Lelkésszészenteléseutánpüspökea

budaiszeretetotthonbaésabudahegy-
vidékigyülekezetbehelyeztesegédlel-
késznek.Félévmúlvaapüspökihiva-
talbakerültelőbbhelyettes,majdlel-
készvizsgájautánkerületilelkészként.
Kétpüspökautójátvezetteúttalanuta-
kon,amelyekenazegyházUraisgyü-
lekezeteinknépétkormányozta.Püspö-
kititkárkéntmegbízhatószolgatársnak
bizonyultebbenakritikusidőbenis;kö-

zelrőlláttaazegyházranehezedőveszé-
lyeketésareávetülősötétárnyakat.
1981-benabudahegyvidékigyüleke-

zethívtameglelkészének,seztabizal-
mattizenháromévihűséges,odaadó
szolgálattalháláltameghíveiközössé-
gében.Meleg,pásztoriszeretettelvezet-
teagyülekezetetKrisztusközösségébe,
igehirdetéseiamélyenbiblikusteoló-
gustanúságtételeivoltak,amaiéletkér-
déseireigyekezettválasztadni,sútmu-
tatást,eligazodástkorunkfeszültséggel
telimindennapjaiban.
1996-bankértenyugállománybahe-

lyezését.Félévigmégmintmegbízott
helyettes szolgált Budahegyvidéken,
aztánaBalatonmáriafürdőhözközeli
Marcalifiliájábanélőevangélikustest-
vérekközöttnyolcvanéveskoráig.Nagy
szeretettelemlegetteekicsigyülekezet
megbecsülőszeretetétésazevangélium
előttinyitottságát.

Feleségével,RéthyMária tanárnő-
vel ötvenhárom évig éltek meghitt
házasságban.ATeremtőháromgyer-
mekkel–Évával,Tamással ésOlgával
–áldottamegőket,akikazunokákkal
és az elhunyt három élő testvérével
együttvettékkörülaszeretettnagyapa
ravatalát.
Elhunyttestvérünkskedvesbarátunk

1933.december24-énszületettBudapes-
ten.általánosiskolaiésgimnáziumita-
nulmányaitBalassagyarmatonvégezte,
ahol a család hat gyermekkel nehéz
anyagikörülményekközöttélt.Néhai
SzabóJózsefpüspökszemélyeésigehir-
detéseivoltakreánagyhatással.Hazai
teológiai tanulmányai után 1962-ben
szentelte lelkésszé D. dr. Vető Lajos
püspökcsepelen.Későbbanémetor-
szágiEisenachbanésErlangenbenta-
nult.Birminghambenangolnyelviis-
mereteitgyarapította.
Amikorazinternetenmegjelenta

gyászhírelhunytáról,egyikfiatalkol-
légánk ennyit írt: „Nagyszerű em-
bert ismertemmegbenne.”Sokunk
véleményétjuttattakifejezésrekellőtö-
mörséggel.
Hamvaimellettesorokírójaésabu-

dahegyvidékigyülekezetlelkészei,Kecz-
kóPál ésKeczkóSzilvia szolgáltak.
áldjukIstent,hogynekünkadta,csa-

ládjának,gyülekezetének,egyházunk-
nakazevangéliumszolgálatára.Nagyon
hiányzikközülünk,deőszinténremél-
jük,hogyazelőrementekkórusában
örökké dicséri Istent. Legyen áldott
emléke,elvégzettszolgálata!„Életemide-
jekezedbenvan,Istenem.” (Zsolt31,16)

g d.SZEBIK IMRE

InmemoriamKőszeghyTamás

(1933–2016)

Tisztelthirdetőink!te kin tet tel az év vé gi ün ne pek re, a la punk 2017. évi
1. (ja nu ár 8-i) szá má ban meg je len tet ni kí vánt hir de té se ket – a szo ká sos tól
el té rő mó don – leg ké sőbb de cem ber 20-áig kér jük meg kül de ni. a ka rá cso -
nyi–új évi össze vont lap szá munk ban (de cem ber 25. – ja nu ár 1.) köz len dő hir -
de té se ket a szo kott ha tár idő vel, te hát a meg je le nés va sár nap ját meg elő -
ző 2. hét csü tör tö ké ig (de cem ber 8-áig) tud juk fo gad ni. 

Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge

ALutherKiadókönyvesboltjánakünnepinyitvatartása.Köny ves bol -
tunk a 1081 Bu da pest, Kiss Jó zsef u. 2/a cí men vár ja a tisz telt vá sár ló kat
no vem ber 28. és de cem ber 23. kö zött hét fő től pén te kig 9 és 18 óra, il let -
ve de cem ber 10-én és 17-én, szom ba ton 9 és 13 óra kö zött. De cem ber 24-
től 2017. ja nu ár 15-ig zár va tar tunk. Nyi tás: 2017. ja nu ár 16-án, hét főn. Meg -
ren de lé se ket ja nu ár 16-tól tu dunk tel je sí te ni. Köny ve in ket ez idő alatt meg -
vá sá rol hat ja a Hu szár Gál köny ves bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.). Meg -
ér té sü ket kö szön jük!

BajnócziMárió püspöke,FabinyTamásmellettavizsgabizottságtagjaival
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Újnap– újkegyelem
Vasárnap(december4.)FordítsafelédorcájátazÚr,ésadjonnekedbékességet!
4Móz6,26(Róm15,13;Lk21,25–33;Jak5,7–8;Zsolt68,1–19)Uram!Ezanapa
tenapod.Add,hogyegyedülróladszóljon!Atebékességedésörömödjárjaát
szívemet,lelkemet,egészéletemetésmindencselekedetemet.Tegyenalkalmas-
sáarra,hogyimádságban,énekbenésmindenkapcsolatombantudjammeg-
élniéstovábbadniazt,amitvelemmegosztottálmagadból.Igédésaszentsé-
gekáltalszenteljmeg,hogyszentlegyek,ésmásokismegszentelődhessenekál-
talam.Munkálkodjálbennemésáltalam,hogytelégymindenmindenekben!

Hétfő(december5.)VigadjatokésörüljetekazÚrnak,atiIsteneteknek! Jóel2,23a
(Lk1,68–69;Ézs25,1–8;Ézs62,1–5)Uram!Egyújabbmunkahétkezdődiksok-
sokfeladattal,kihívással.Gyakranúgytűnik,hogymindenhét,mindennap
ugyanolyan,mintazelőzővolt,éseznagyonlehangolóvátudjatenniazéletet.
Teaztakarod,hogyjelenlétedörömmeltöltsebemindennapomatésminden
munkámat.Havelemvagy,mindenróladszólhatbenneméskörülöttem.Add,
hogybennedvalóboldogságommásokéletétisörömmelésreménységgeltölt-
sebe.Tégytanítványoddá,akihitelesenhordozzamagábanországodat!

kedd(december6.)Illés[…]ígyszólt:Meddigsántikáltokmégkétfelé?Haaz
ÚrazIsten,kövessétekőt,hapedigBaal,akkorőtkövessétek! 1Kir18,21(Mk2,21;
Ézs26,7–12[13–15];Ézs62,6–12)Uram!Életemsoránsokdöntéstkellmeghoz-
nom.Ezekazonbannemaszabadságédesörömei,hiszenteherkéntnyomaszt,
hogynemtudom,melyikúthovavisz,ésmelyikdöntésemnekmileszakövet-
kezménye.Bizonytalanságaimbanálljmellém,éslégyteavezetőm.Világossá-
godmutassonutatésadjonbátorságot,valamintbizonyosságotanehézélet-
helyzetekbenis.Vezesséssegíts,hogykövethesselek!Akaratodhaddlegyenaz
enyém;utadathaddjárjaménis.Engedelmesszívetadjnekem!

szerda(december7.)SzeretazÚr,azértnincsmégvégünk. JSir3,22(1Tim1,14;
Jel2,1–7;Ézs63,1–6)Uram!Mégcsakahétközepénjárunk,ésmárannyimin-
dentörténtvelem,ésmimindenvármégrám!Rádbízommagam.Tetudod,
hogymireelégazerőm,ésaholmárazenyémelfogy,otttenyeredbenhordo-
zol,hogyeljuthassakazáltaladkijelöltcélig.Tenemcsaktudod,demegisadod
mindazt,amireszükségemvan.Ateszeretetedbőlélhetek.család,otthon,egész-
ség,munkaéssokmindenmás,számomrafontosdologateajándékod.Hape-
digvalamibenmégishiánytszenvednék,temagadatadod,hogybetöltsdazéle-
tembenlévőűrt,éstelégyszámomramindenné.

Csütörtök(december8.)Józsuéarccalaföldreborultelőtte,meghajolt,ésezt
kérdeztetőle:MitakarmondaniszolgájánakazénUram? Józs5,14b(Lk11,28;
2Kor5,1–10;Ézs63,7–16)Uram!Ahogytelnekanapjaim,egyretöbbteher–ku-
darc,fájdaloméscsalódás–rakódikrám.Holattólszenvedek,hogymásokokoz-
takfájdalmatnekem,holattól,hogyénokoztamfájdalmatmásoknak.Van,hogy
érzemarosszszándékot,máskorajót,amelyvalahogymégisbalulsülel.Van,
hogyészresemveszemezeket.Teazonbanmindentlátsz,mindenttudsz.Vizs-
gáljmegengem!Figyelmeztess,hogyészrevegyemmindazt,amivelmegbán-
tottamvalakit.(Legfőképpentéged!)Éssegíts,hogyészrevegyem,amikormá-
sokszorulnakarra,hogymegbocsássak,ésezzelenyhíthessemgyötrődésüket.

Péntek(december9.)Bálámeztfelelte[…]:HanekemadjaBálákaházátte-
leezüsttelésarannyal,akkorsemszeghetemmegIstenemnek,azÚrnakaparan-
csát. 4Móz22,18(Róm12,21;Zak2,14–17;Ézs63,17–64,3)Uram!Mindigjóllá-
tom,hogymiabajmásokkal,desajátgondjaimranagyonnehezentaláloma
megoldást.Pedigtearrólakarszvelembeszélgetni,amirólamszól.Azénkér-
déseimről,azénharcaimról,azénéletemről.Temindigtisztánlátodkísérté-
seimet,amelyekutamatkeresztezik:harádfigyelek,akkorsegítesz,hogyelke-
rülhessem.Hamegbotlomisnéha,temegtartasz,hogyelneessem.Segítsmeg-
értenem:csakakkorgyőzhetek,haegyedülrádfigyelek!

szombat(december10.)Eljönmajdazidő–ígyszólazÚr–,amikorigazsarja-
dékottámasztokDávidnak,olyankirályt,akibölcsenuralkodik,törvényesenésigaz-
ságosanjárelazországban. Jer23,5(Mk11,9–10;1Thessz4,13–18;Ézs64,4–11)Uram!
Elérkezettahétutolsónapja.Havisszatekintek,látom,mennyimindentelron-
tottam.Azénerőmismétkudarcotvallott,mégisreménységgelkészülhetekszí-
nedelé.Nemtudtamgyőzni,denemisazéngyőzelmemteszigazzá,hanema
tegyőzelmed,amellyelmindentelvégeztélhelyettem.Bennedbízom,mertamit
elterveztél,aztelisvégeztedajavamra,hogyelnevesszek,hanemörökéletem
legyen.Telegyőztedagonoszt,hogyénismétörvendezhessemszínedelőtt,ésörö-
mömetsenkiéssemminevehesseel–azÚrJézusKrisztusnevéért!

g SELMEcZI LAJOS PÉTER
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„Egyenesedjetekfel,ésemeljétekfelafejeteket,mertközele-
dikamegváltásotok.” (Lk21,28)

Advent2.hetébenazÚtmutató reggelishetiigéiazEm-
berfiamásodikeljövetelérőltudósítanak.ámaddigkétad-
ventközöttélünk:ítéletelőtt,kegyelemalatt!„AzEmber-
fiaeljönazőAtyjánakdicsőségében,ésmegfizetminden-
kinekazőcselekedeteiszerint.”(Mt16,27;LK)„Hirdessé-
tekanépeknek,ésmondjátok:íme,azIsten,amiÜdvö-
zítőnkeljő.”(GyLK709)JézusbaneljöttaMegváltó,akiel-
távolítjaagonoszságotnépeközül,eltörölvebűneiket,de
másodikeljövetelevilágítéletlesz!„Ésakkormeglátjákaz
Emberfiáteljönniafelhőbennagyhatalommalésdicsőség-
gel.”őelőreelmondta:„…tudjátokmeg:közelvanazIsten
országa.[…]Azégésaföldelmúlik,deazénbeszédeimnem
múlnakel.” (Lk21,27.31.33)Jakabígyint:„Legyetektehátti
istürelemmel,éserősítsétekmegaszíveteket,mertazÚrel-
jöveteleközelvan.” (Jak5,8)Istenítéletettartavilágfölött,
majdlakomátkészítaSiononmindennépnek.„Végetvet
ahalálnakörökre![…]leveszinépérőlagyalázatotminde-
nüttaföldön!–EztígériazÚr!” (Ézs25,8)Istennépének
hálaénekeazirántavalóbizalmáthirdeti:„…teegyengeted
azigazemberútját. Ítéletedidejénisbennedreménykedtünk,
Uram,neveddicséretérevágyottalelkünk.[…]teszerzelne-
künkbékességet…” (Ézs26,7–8.12)AfelmagasztaltKrisztus
üzenetenemcsakazefezusigyülekezetnekíródott:„…de
azapanaszomellened,hogynincsmegmárbennedazel-
sőszeretet.[…]térjmeg,ésteddazelőbbicselekedeteidet[…].
Akigyőz,annakenniadokazéletfájáról…” (Jel2,4.5.7)Pál
tudja,eföldön„hitbenjárunk,nemlátásban”. Semlékez-
tet:„…mindnyájunknakleplezetlenülkellodaállnunkKrisz-
tusítélőszékeelé,hogymindenkimegkapja,amitmegérde-
mel,aszerint,amitetestbencselekedett:akárjót,akárgo-
noszat.” (2Kor5,7.10)Máraprófétahírüladta:„Ujjongj,örülj,
Sionleánya,mertjövökmár,ésveledfogoklakni–ígyszól
azÚr.[…]CsendesedjékelmindenkiazÚrelőtt,mertelin-
dultszentlakhelyéről!” (Zak2,14.17)PálazÚrigéjévelmond-
jaelafeltámadásrendjét:visszajövetelekor„magaazÚrfog
alászállniamennyből,éselőszörfeltámadnakaKrisztusban
elhunytak,azutánmi,akikélünk,ésmegmaradunk,velük
együttelragadtatunkfelhőkönazÚrfogadásáraalevegőbe,
ésígymindenkorazÚrralleszünk”. (1Thessz4,16–17)Lu-
ther ígytanít:„Krisztusmindenekbírája,élőké,holtaké,jó-
ké,gonoszoké,igazakéésistenteleneké.decsakaKrisztus-
banelaludthívőkjutnakelakibeszélhetetlendicsőségreés
kegyelemre.”SmilyenleszazÚrérkezése(adventusdo-
mini)achristianusokszámára?„Ó,boldognap!/[…]Az
énUramfeltámasztengem!/Felébredek,sélekamenny-
ben/Mindörökké!”(EÉ519,3)

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

„ÉpítsetekutatapusztábanazÚrnak![…]azÚrjönha-
talommal…” (Ézs40,3.10)

Advent3.hetébenazÚtmutató reggelishetiigéinekfóku-
szábanIstenkövete,azÚrútegyengetőjeáll,őKeresztelő
János,Krisztusadventihírnöke.„Íme,amiUrunk,akit
mindannyianvárunk,őmegszabadítminket.”(GyLK727)
„IstenvalamennyiígéreteJézusKrisztusbanlettigenné,és
általalettámennéIstendicsőségére.”(2Kor1,20;LK)„Vigyáz-
zatok,hogysenkimegnetévesszentiteket!” (Mk13,5)–fi-
gyelmeztetiJézusazövéit.AbörtönbenKeresztelőJánosaz
ítélőbírótvárvaeztkérdezte:„Tevagy-eazEljövendő,vagy
mástvárjunk?”ámIstenirgalmaJézusbanvisszatartottaés
megelőzteazítéletet.AzÚr,tetteireutalva,ígyválaszolt:
„…szegényeknekhirdettetikazevangélium,ésboldog,akinem
botránkozikmegénbennem.” (Mt11,3.5–6)„Hogynevolna
boldog!HiszeneKirálybanésigéjébenörömhelyettazegész
világmegbotránkozik.Egyrészt,mertnemakarIstenke-
gyelmérehagyatkozni,hanemasajátcselekedeteireésér-
demére.Másrészt,mertKrisztuslátszatraszegényésnyo-
morúságos”–vélekedikLuther. Pál,Istentitkainaksáfára-
ként,nemítélkezikönmagafelett:„Egyáltalánneítéljetek
azértaddig,mígelnemjönazÚr.[…]ésakkormindenkiIs-
tentőlkapjamegadicséretet.” (1Kor4,5)Istenteljesésigaz
megtérésreszólítjafelnépét:„Térjmeg,Izráel,Istenedhez,
azÚrhoz,mertbűnödmiattbuktálel!” Smegígéri:„Kigyó-
gyítomőketahűtlenségből,szívbőlszeretnifogomőket,mert
elfordultrólukharagom.[…]MertegyenesekazÚrútjai:az
igazakjárnakrajtuk…” (Hós14,2.5.10)KeresztelőJánosígy
szóltJézusrólmintazeljövendőBíróról:„Kezébenszóróla-
pátlesz,ésmegtisztítjaszérűjét…”„ŐmajdSzentlélekkelés
tűzzelkereszteltiteket.” (Mt3,12.11)ÍgyszólazÖrökkévaló:
„ÉnvagyokazÚr,nincsmás,nincsenistenrajtamkívül![…]
Egek,harmatozzatokamagasból,hulljonigazságafellegek-
ből!” (Ézs45,5.8;lásdEÉ149,2)EzJézusvéleményeapró-
fétánálisnagyobbútkészítőről:„Éshaelakarjátokfogad-
ni,őmagaIllés,akinekelkellettjönnie.Akinekvanfüle,hall-
ja!” (Mt11,14–15)EzIstenüzeneteszáműzöttnépéhez:„Iz-
ráel,nemfeledkezemmegrólad!Eltörlömhűtlenségedet,mint
afelleget,vétkeidet,mintafelhőt.Térjmeghozzám,mertmeg-
váltottalak!Ujjongjatok,egek,mertezttetteazÚr…!” (Ézs
44,21–23)JézusszületéseelőtthétnappalfelhangzikGáb-
rielhíradása:„Üdvözlégy,kegyelembefogadott,azÚrveled
van![…]Nefélj,Mária[…]!Íme,foganszméhedben,ésfi-
útszülsz,akitnevezzJézusnak.Nagylesző,ésaMagasságos
Fiánaknevezikmajd…” (Lk1,28.30–32)„ElküldötteazÚr
/Hűségesszolgáját/NázáretiSzűzhöz/[…]Hogyjóhírt
adjonát.//Ó,Jézus,Megváltónk,/Jöjjéstekintsleránk!”
(EÉ132,1.5) g GARAI ANdRáS

Adventielcsendesedésünknagykér-
déselehet:hovaisvárjukaMegváltó
érkezését?Pálapostolszavaiéppeneb-
beaziránybaterelikafigyelmünket,
mintegyazalapokrafigyelmeztetvea
rómaigyülekezetközösségétés2016
adventjénbennünketis.Milyenközös-
ségbevárjukaMegváltót?Hogyanvá-
romaMegváltótagyülekezetközös-
ségénektagjaként?
Elsőkéntatestvériségrőlszólata-

nítás:közösségünkbenlegyenjellem-
ző,hogyazerősebblegyenfigyelmes
agyengébbfelé.Pálapostolezthétfé-
leképpenfejtiki.

1.Legyenjellemzőnkazönzetlenség:
gondolatainknecsakönmagunkkö-
rülforogjanak,hanemegymássalistö-
rődjünk.Tegyünkisegymásért,egy-
máshiténekerősödésére.Maimegfo-
galmazásban:aszeretetnemszó,asze-
retettett.

2.LegyenjellemzőnkaBibliatanul-
mányozása,amelybőlbiztatástésbá-
torítástkapunk: azIstennelvalókap-
csolat–atöbbiközött–segítségünk-
revanabbanis,hogyelkerüljükafö-
löslegesösszeütközéseketegymással.

3.Legyenjellemzőnkazállhatatos-
ság, amelytöbbminttürelmesség.

4.Legyenjellemzőnkareménység.
Életünkreményemindenkorahatal-
maséserősIsten,akiéltetbennünket,
mertfeladattalbízmeg,abbanazélet-
helyzetben,aholéppenvagyunk.

5. Legyen jellemzőnkaharmónia,
amelyért meg kell dolgozni. Jézus
Krisztusazegységet,aharmóniát,abé-
kességet nagyobbnak akarja látni a
gyülekezetközösségébenannál,mint
amekkoraaszétválasztókülönbözőség.

6.LegyenjellemzőnkIstenáldása,di-
csőítése. Istentegyüttdicsérjükénekek-
kel, imádságban,mert tudjuk: Isten
számáraegyikünksemközömbös,ő
értünkcselekszik.

7. Legyen jellemzőnk a dinamiz-
mus, alendületesség,azerő,hiszenJé-
zusKrisztusfeltámadásamindenva-
sárnapmegünnepelt,közösörömünk,
amelybőltudunktöltekezni.
Különbözőségeinkethordozzukhát

szeretetben,Krisztusbanegytesttag-
jaiként.KrisztusmegváltóművePál
korábanisegyarántszóltazsidóknak
ésapogányoknak.Maishasonlókép-
pen:mindennéprészesedhetazevan-
gélium örömében. Pál tanít: értsük
meg,hogyazígéretekJézusKrisztus-
banteljesedtekbe.MivelJézusbefo-
gadóMegváltó, a gyülekezetnek, az
egyháznakiseztaKrisztus-arcotkell
kiábrázolnia.Küldetésétígytöltikbe
a közösség tagjai helyesen, további
négyjellemzővel.
Azelsőaremény, amelyaztjelenti:

nincsen reménytelen élethelyzet. El
tudnaképzelniazolvasóolyanegyhá-
zi alkalmat, amelyen a hatalmas és
mindenható Istenhez való imádság
utánalelkészígyfolytatnáatestvérek
köszöntését:„Nagybajbanvagyunk,a
helyzetreménytelen,nemtudunkten-

nisemmit…”?Ugyenem?Mertvagy
üresszavakbólálltazimádsága,vagy
amegállapításavolttéves.Ahívőszá-
máranincsreménytelenélethelyzet,
semmagával,semszeretteivel,sema
gyülekezetévelkapcsolatban.
Amásodikazöröm, melyazókor

embereszerintnemmás,mintkétszo-
morúságköztiállapot.Akeresztyén
ember számára viszont olyan belső
„tartás”,amelyetakörnyezethatásai
nembefolyásolnak.Azörömeredete
életünkbenIstenjelenvalóságánakatu-
data, pontosabban az, hogy semmi
nem választhat el bennünket Isten
szeretetétőlJézusKrisztusban.
Aharmadikabéke,melyazókorban

a zavartalan életet jelentette, a ke-
resztyénemberszámárapedigameg-
nyugvást jelentiKrisztusban:azélet
változásánakazelfogadásátésamár
megváltoztathatatlandolgokelfogadá-
sátis.Jelentiazaggodalmakeloszlatá-
sánakaképességét,életünkéssorsunk
elfogadását,azazzalvalómegbékélést.
Anegyedikahatalom:annakelis-

merése,hogyamagunkerejébőlnem
tudnánk semmit tenni, de Istennel
mindenlehetséges.

g BALOG ESZTER

Imádkozzunk!Urunk,segítsbennünket
életünkéscéljainkátgondolására.Meg-
köszönjüknekedvelünkvalóterveidet,
mindegyénileg,mintagyülekezetetil-
letően.Formáljbennünketelképzelésed
szerint,hogymegértsükszándékaidat,
ésbetudjuktölteniőket.Ámen.
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Amiértmaestehálátadsz,
azértéljtovább
A VASÁRNAP IGÉJE

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 or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je
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