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sárváritemplom
Oratio
œcumenica

Azeseményegyikfénypontjátjelentette,amikormegszólaltSzokolaySándor
„Azmagyarnípnek” című–Sylvester
János verséreírt–antifónájaaSzombathelyi Művészeti Szakgimnázium
kórusánakelőadásában.Azénekkart
Paulik Ákos vezényelte, a kíséretet
Hirschberg Henrik zongoraművész,
helyikántorvégezte(képünkön).
„IstenfontosszerepetadottSárvárnakésazittélőknekazegyháztörténet
során–hangsúlyoztaameghívónszereplő ige, Jn 20,31b alapján tartott
prédikációjábanapüspök.–Szimbolikusjelentőségevanannak,hogyareformációötszázadikjubileum
 áravalóemlékezéstindítóegyháziesztendőbeneztatemplomotbirtokbavehetjük.”Felhívtaaﬁgyelmet:„Nemazige,
hanemmierőtlenedtünkel.Azigetovábbraiserőforrás,amelymegújulást,
életetadhatszámunkra.”

a s z e r ző f e lv é t e l e

Megújulttemplomáértadotthálát
november27-én,ádvent1.vasárnapjánasárvárievangélikusgyülekezet.
AzünnepiistentiszteletenSzemerei
János, aNyugati(Dunántúli)EgyházkerületpüspökehirdetteIsten
igéjét.AliturgiábanGyarmatiIstván helyiparókusmellettRostáné
PiriMagda, aVasiEgyházmegyeesperese,SolymárGábor nyugalmazott lelkész, valamint GregersenLabossa György szomb athelyi és
Pethő-Udvardi Andrea őrimag yarósdipásztorszolgált.

Azúrvacsorásistentisztelethezkapcsolódó közgyűlésen Horváth Zsolt
felügyelőszámoltbeafelújításfolyamatáról,amelymintegytízévekezdődöttel.AteljeskörűrenoválásbefejezésétaReformációEmlékbizottságnak
köszönhetőenkapott59millióforintostámogatástettelehetővé.Emellett
agyülekezetitagokiskivettékrészü-

ketafeladatokból,mindanyagiáldozatvállalással,mindönkéntessegítségnyújtással.
Az alkalom után a városi ádventi
gyertyagyújtáskeretébendr.Hafenscher
Károlyevangélikuslelkész,aReformációEmlékbizottságmunkájánaksegítéséértfelelősminiszteribiztosmondottünnepibeszédet.

AtovábbiköszöntőkaközeliNeo
étterembenrendezettfogadásonhangzottakel.JókívánságaitfejeztekitöbbekközöttKondoraIstván, Sárvárvárospolgármestere,ÁghPéter, atérség
országgyűlésiképviselője,MáhrTivadar alpolgármesterésSolymárGábor,
azegyházközségkorábbilelkésze.
g AdáMI MáRIA

Ülésezettegyházunkzsinata
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zAszódiPetőﬁSándorEvangélikusGimnáziumésKollégiumadottotthontnovember
18-ánés19-énaMagyarországiEvangélikusEgyház(MEE)zsinatasoron
következőülésszakának.
SzemereiJános püspökáhítataután
kezdődöttasorrendbenX.zsinat13.
ülésszakánakelsőülése,amelyenelőszörAbaffyZoltán, azsinatnemlelkészielnöketekintettvisszaazutóbbihónapokfontosabbeseményeire.
Ezutánabizottságielnökökbeszámolói következtek, majd az országos
tisztségviselőkévesjelentéseihangzottakel.

A HÓNAP IGÉJE
„LelkemvárjaazUrat,jobban,mintaz
őrökareggelt.” (Zsolt130,6)
Amikorﬁatalon,aligtizennyolcévesen
ateológiárólbevittekkatonának,többszörvoltamőrségben.Nagyfelelősség
volt,néhakoromsötétségborultatájra,ésbizonyaligvártam,hogymegvirradjon.Szerintemmindenőrnagyon
várja a reggel beköszöntét, és megkönnyebbülaszíve,amikorelérkezik:
dejó,hogynemtörténtsemmikülönös!
AzsoltárosazUratvárja.Abűnök
mélységébőlsóhajtIstenfelé.Egysegít-

GáncsPéter elnök-püspökJubileumi
esély:legyünkvégreteológusok! címmel
tartottbeszámolójátLuther hírestézisénekpontjaikörécsoportosította(„oratio,meditatio,tentatiofaciunttheologum”,vagyisazimádság,ameditációés
a kísértésekkel szembeni küzdelmek
tesznekteológussá).Areﬂektálókfőként
ahitoktatássalésapolitikaiállásfoglalásokkalkapcsolatbankérdeztékapüspököt.PrőhleGergely országosfelügyelőévesjelentéseszinténreﬂektáltközéletikérdésekre,ígyamigrációáltalfelvetettproblémákra,apályázatiforrásokra, az intézményátadásokra, az egyszázalékosbevételekalakulására.Egy-

házunkbelsőéletételemezveszóltintézményeinkről,alelkészképzésről,ahitoktatásról,agyülekezetekjogiszemélyiségévelkapcsolatbankialakultvitáról.
Azsinatitagokelfogadtákazelnökség
mindkéttagjánakjelentését.(Ajelentésekegyházunkközpontihonlapján,az
Evangélikus.hu-nteljesterjedelmükben
olvashatók,csakúgy,mintazsinatiülésszakrészletei.)
AfélelemlelkétadtanekünkazIsten?
NEM! címetkaptaHafenscherKároly
jelentése.Azsinatlelkészielnöke2017retekintveintettarra,hogynepusztán
eseménykövetők,hanemKrisztus-követőklegyünk.Agyökereketkomolyan

véve,devalóbanjövőorientáltankella
mábanélnünk.Beszámolójátazsinati
tagokszinténelfogadták.
Azsinatnemlelkészielnöke,Abaffy
Zoltán ajelentésébenszomorúantájékoztatott Dobrovolni Máté zsinati
taglemondásáról,majd–kitérveaz
előző ülésszakok munkájára – önvizsgálatraszólítottafelazsinatitagokat. A hozz ás zól ás ok sor át Fábr i
György, azÉszakiEgyházkerületfelügyelőjenyitotta.AzsinatmunkájáratettkritikaimegjegyzéseitTóthMelinda lelkésznőigyekezett–biblikusreménységgel–tompítani.
Folytatása2.oldalon f

ségvan,éstudja,hogyezcsakiső.Mert
csakőtudjaalegnagyobbéslegfontosabbsegítségetmegadni,abűnbocsánatot(4.v.).Nálavanakegyelemésa
szabadítás(7.v.).Azéletéjszakájában
azsoltároscsakamegbocsátóIstenhez
tudfohászkodni.Mertakikomolyanvesziabűntésazértejáróítéletet,azvárjaaszabadítást.AzÓszövetségidején
IstennépemégnemismerteaSzabadítót,deőtvárta.Mi,azÚjszövetségnépepedigmárfölismertük:Jézusbanjött
elaszabadítás,azegyetlenlehetőségarra,hogyazörökboldogságfelévezető
útralépjünk,ésazonjárjunk.
Egyikrokonommesszebb,északon
él.Náluksokszoregésznapszürkea

táj,szintefélhomályvan,azemberek
pedigegykicsitdepressziósak,lehangoltakisemiatt.Ritkaörömük,hakisüt a nap. Lelkileg az egész világ
„északitájakon”,sötétségben,delegalábbis félhomályban él. Nem látnak tisztán, nincs reményük, nincs
maradandócéljuk.Nincserőstámaszukegytisztalátásban,deegyhatározott személyiségben sem. Nincs
kapaszkodójuk.Ésolyannáválikaz
életük, ahog yan Jeremiás mondja:
„…sikamlós útak a sötétben…” (Jer
23,12;Károli-ford)Kétértelmű,veszélyesésvégzetes.
Nem mer ik bev all an i, tal án te
semmered,hogyrag yogónakmuta-

tottutad,életviteledmögöttvalójában sötétség van. Vagy reméljük,
hogycsakvolt.MertJézussal,aző
Igéjévelmegjelentazéletünkbenavilágoss ág. Lelked várj a-e az Urat,
mintazőrökareggelt?Amikorbeborulfölöttedazég,amikorsokabaj,
nemlátsztisztán,zsákutcábajutottál,temártudod,hogyfölrag yoghat
avilágosság,ésebbenavilágosságbanmegláthatodamegoldástésasegítséget.IgényelhetednaponkéntIstentőlalelkivilágosságot.
AmikormentekJézustelfogniaGecsemáné-kertben,őaztmondta:„Mint
valamirablóra,úgyjöttetekkardokkal
ésbotokkal.Amikormindennapvele-

MennyeiAtyánk,azidőfogságábanélünk.Versenytfutunkapercekért. Olyan sűrű, túlterhelt a
jelenünk,hogysokszorseerőnk,se
kedvünkaholnapotvárni.Szólíts
meg minket, hadd halljuk meg
szavadat! Add, hogy beleférjen
egykiscsend,hallgatás,rádﬁgyelés, és észrevegyük közöttünk is
növekvőországodat!
Urunk,teeljöttélközénk.Szent
Fiad által megízlelted a földi lét
mindenkorlátját,terhét.Ittléteddelmegisszenteltedvándorlásunkat,megváltószereteteddelmegis
nyitottadelőttünkeljövendőországodat.Kérünk,haddéljünkbölcsen földi időnkkel, készülve a
végsőtalálkozásra!
Urunk,neengedd,hogyazünnepre készülődés forgatagában
megfeledkezzünkegymásról.Hadd
jussonszeretetünkből,időnkből,
mosolyunkból,türelmünkbőléppen azoknak, akik mellett már
sokszorelmentünk.Teolykoréppen azokon az utakon érkezel,
amelyeketegymásfelékiépítünk.
Urunk, imádkozunk azokért,
akiknemremélik,hogybármiis
megváltozhat,megújulhatazéletükben.Azokért,akiktelevannak
atehetetlenségfeszültségével,aggodalmaskodnak a jövő miatt.
Láttasdmegvelükszeretetedhatalmát,hogyrádmerjékbíznimagukat, és elcsituljanak félelmeik.
Urunk,aválságokidejétéljük.
Alétbizonytalanság,azönzés,az
elvtelen kompromisszumok, az
érdekekhálóiminketisfojtogatnak. Válts meg mélységeinkből,
hogy terhek hordozására is kész
szeretetedvezessenminket!
Urunk,avilágbanannyiellentét
állítszembeegymássalésteszellenségekkébennünket.Vezessminket
abűnbánatésamegbocsátásútján,
hogy örömmel ülhessünk majd
egyasztalnálateországodban.
Jézusért kérünk, hallgass meg
minket.ámen.

tekvoltamatemplomban,nememeltetekrámkezet,deezatiórátokésa
sötétséghatalma.” (Lk22,52–53;újonnan revideált Károli-ford.) Nyíltan
nemmertekszembefordulniazÚrJézussal.deakkor,asötétségidejénigen.
Mipedigfordítvavagyunk:nemérezzükjólmagunkatavilágsötétségében
ésazokközött,akiksötétgondolatokatterjesztenekmagukkörül.
Milyenjó,hogytudhatjuk:visszajönazÚr.Errekészülünkebbenazádventiidőbenis.dáviddalegyüttmegvalljukhitünket:Istenem,„náladvan
azéletforrása,atevilágosságodáltal
látunkvilágosságot”. (Zsolt36,10)
g SZÉLL BULcSÚ
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f Folytatásaz1.oldalról
A generálódott feszültségre reagálva
IttzésAndrás leszögezte,hogyminden
országostisztségviselőnektörvényikötelességeazévesbeszámolókelkészítése.„Azsinatmunkájánakkritizálásátsajátmagunkkritikájávalkellkezdenünk”
–tettehozzá.SztrókayAttila arrahívta
felaﬁgyelmet,hogynincsenekkihasználvaahitoktatásilehetőségek.Javasolta:szoktassákhozzáagyerekeketmáraz
iskolábanazadakozáshoz.Ahazaszeretetrekellnevelni,ésnemszabad,hogy
aliberáliskozmopolitanézetekdomináljanak.Megjegyezte,hogyamigráció
rombadöntiEurópát,összekellfognia
megmaradásért.Azsinatitagokvégülelfogadtákazsinatnemlelkészielnökénekajelentését.
Aharmadiküléstémájaegyházunk
2017.éviköltségvetésevolt PrőhleGergely országosfelügyelőésLőrinczSzabolcs gazdaságiigazgató,operatívigazgatóhelyetteselőterjesztésében.Aköltségvetésbenprioritáskéntkezeltékahitoktatókésahitoktatásösztönzését,az
ifjúságimunkamegerősítését,azifjúságivezető-képzést,alelkészimunka
minőségbiztosításánakrögzítésétésa
lelkésziéletpályamodellt.A2017.évre
tekintettel a Reformációi Bizottság
számáracsoportosítanakátösszegeket.
TöbbletköltségkéntszerepelazÜllőiúti
székház felújítása. Az országos felügyelőméltattaadeáktériInsulaLutheranaminőségiteréneklétrejöttét,
hozzátéve:fontoslenne,haazÜllőiút
isilyenkisugárzássalbírna.

Lőrincz Szabolcs elmondta, hogy
bárazegyszázalékosfelajánlásösszege
nőtt,a2017-benfelhasználhatóösszeg
jelentősen nem emelkedett. A MagyarországiEvangélikusEgyház2017.
éviköltségvetésénekbevételifőösszegét
tizenhatmilliárd-hétszázkilencvenhatmillió-százezerforintban,kiadásifőösszegét tizenötmilliárd-négyszázki-

amegfelelőembereket,ésazEvangélikusHittudományiEgyetemenaszakirányúképzésüknekisbekellindulnia.
Fabiny Tamás püspök utalt más
egyházak(baptista,református)példájának megismerésére. Az egyház-ﬁnanszírozáskérdésébentanulhatunkaz
AmerikaiEvangélikus-LutheránusEgyháztól(ELcA),mertazőrendszerük

lencvenmillió-hétszázezer forintban
állapítottákmeg.
FábriGyörgykéthatározatijavaslatotistett.Azegyikszerintkomolyankellenetámogatniagyülekezetplántálást,
éselkellgondolkodniazegyház-ﬁnanszírozásújútjairól,azelkötelezetthívek
tizedadásáról.GáncsPéter püspökszerintkilencgyülekezetplántálásanemcsakanyagifeladatotróazegyházra,hanemteológiaitis.Megkelltalálniehhez

hasonlítalegjobbanamiénkhez.Aköltségvetéstelfogadták.
Anapirendipontokmódosításával
most a tizedik ülés került előrébb,
amelyenatényfeltáróbizottságvezetője,MirákKatalin számoltbeabizottság
munkájáról.
EbédutánIttzésAndráselőterjesztésébenazegyházunkhivataloslapjakiadásávalkapcsolatostörvényekmódosításánakáltalánosésrészletesvitájára

Kegyelmipillanat
BeiktattákUnyiAnikótBaján
„Bajaalehetőségekvárosa,smaúj
korszakkezdődikabajaievangélikus
gyülekezetéletében”–mondtaLuptákGyörgy esperes,püspökhelyettes,
amikornovember12-énünnepiistentiszteletkeretébenbeiktattahivatalábaUnyiAnikót.

Az új lelkész augusztusban kezdte
megszolgálatátBaján,eztmegelőzően–tavaszóta–akiskőrösilelkészek
gondoztákahíveket.LuptákGyörgy, a
Bács-KiskunEgyházmegyeesperese,
kiskőrösiigazgatólelkészígyszemélyes,lelkipásztorihangvétellelprédikált. Az Útmutató napi igéje (Róm
15,5–6)alapjánhangsúlyozta:lelkészés
gyülekezet életében Isten igéje kell,
hogy leg yen a mérce, mert akkor

megvalósul a Krisztus akarata szerintiegyetértésésazegyszívvelvaló
dicsőítés.
Miutánajelenlévőlelkészekegyegy igével megáldották, Unyi Anikó
igehirdetésekövetkezett.AzÚtmutató hetiigéje,ameghívónisszereplő
2Kor6,2b(„Íme,mostvanakegyelem
ideje!Íme,mostvanazüdvösségnapja!”) ﬁgyelmeztet:nemmindegy,hogy
telikvagymúlikazidő!Amúlóidőben(görögülkronosz)vannakolyan
minőséget adó, kegyelmi pillanatok
(görögülkairosz),amelyekazIstennel
valótalálkozásidejétjelentik.Bizony
betelikazidő–ezténekelteagyülekezetazigehirdetésrekészülve(502.
ének).Nemmindegy,miveltelikmeg!
Abajaiaklelkipásztorakifejezteazon
reménységét, hogy a gyülekezettel
együtt sok kegyelmi pillanatot élhet
majdát.
Azistentiszteletutántartottközgyűlésen a köszöntések felvillantották
Anikó életének korábbi állomásait:
konﬁrmálólelkésze,NémethnéTóthIldikó (Mohács),mentora,SzabóSzilárd
(dombóvár–Kaposszekcső–csikóstőttős), Müller Mónika (másodfelügyelő,Pécs)ésSzpisákAttila (lelkész,
Tótkomlós)szerintUnyiAnikóelkötelezett,lelkesszolgálattevő.ABácsKiskunEgyházmegyenevébenHalasiLászló (lelkész,Harta)szólt.Aköszöntéseketabajaiakjókívánságaikeretezték:PohankovicsJános felügyelő
ésCsubáknéBesesekAndrea alpolgármesterkedvesszavaikezdték,valamint
BánBéla reformátusésSchindlerMátyás rómaikatolikuslelkipásztoráldáskívánásaizárták.
g HULEJ ENIKő

PoNtosítás.AfelújítottEvangélikusOrszágosMúzeumünnepélyesmegnyitójárólközölttudósításunkban(ÚjramegnyíltazEvangélikusOrszágos
Múzeum,Krónika, november20.,1.o.)pontatlanulszerepeltazeneiközreműködőkegyike:nemaKelenföldiEvangélikusEgyházközségkórusa,
hanemzenekara szolgáltazalkalmon.–Aszerk.

kerülsor.Azelfogadottjavaslatszerint
az Evangélikus Közlöny továbbra is
fennmarad,éspapíralaponiselérhető
kell,hogylegyen.
RostánéPiriMagda lelkészialelnök
vezetéséveltárgyaltamegazsinata
misszióimunkaágmegújításánakkérdéseit.HafenscherKároly terjesztette
előAmisszióaMagyarországiEvangélikusEgyházéletformájaésmandátuma című, háromoldalas anyagot,
amelynek a zsinat elvi támogatást
szavazottmeg.
AkövetkezőülésenKrámerGyörgy
országosirodaigazgatóelőterjesztésébenkaptaktájékoztatástazsinatitagok
azÜllőiútiszékházfelújításánakállásáról.(Azépítésimunkákbefejezésének
határideje2017.július30.)
PrőhleGergelyazEvangélikusOrszágosGyűjteménytörvényiszabályozásánaktervétterjesztetteelő.Ebbenkezdeményezikazegyházországosgyűjteményeinek–EvangélikusOrszágos
Levéltár,EvangélikusOrszágosKönyvtár,EvangélikusOrszágosMúzeum–
integrálását,amelynekkövetkeztében
2017.január1-jévelúj,önállógazdálkodású gyűjteményi intézmény jönne
létre.Azsinatmegszavaztaajavaslatot.
Apéntekinaputolsóülésénkerült
napirendre egyházunk működésének,szerkezetiegyszerűsítésénekkérdésköre.PrőhleGergelyelőterjesztésétrendkívülélénk(éshosszas)vita
követte, amelyet mindazonáltal az
előterjesztőpozitívnakéselőremutatónakértékelt.

AX.zsinat13.ülésszakánakmásodik
napjánkezdődöttelső(valójábantizenegyedik)ülésenazegyházháztartásáról
szólótörvénymódosításánakrészletes
vitájaszerepeltanapirenden.Aváltoztatásokkalbefogadotttörvénytazsinat
elfogadta.AtovábbiakbanaReformációi Emlékbizottság vezetője, Fabiny
Tamás számolt be az emlékbizottság
munkájáról,illetőlegaLuther-rajzﬁlmsorozat „forgatásáról”, majd a lelkészekválásávalkapcsolatostörvényimódosításokáltalánosvitájazajlott,mégkésőbbAzegyháztörvényesrendjénekés
békéjének megőrzéséről szóló törvény
módosításának általános és részletes
vitája.(Ezutóbbiesetébenvégülmegszületettatörvénymódosítása.)
ALáthatóanevangélikus stratégiatovábbgondolásárafelállítandómunkabizottságésazegyházitisztségviselők
jelölésénekeljárásátegyszerűsítőjavaslatoktárgyalásaután,atizenhatodikülésenhangzottelalelkésziéletpályamodellrőlszólótájékoztatóJoóbMáténak,
a püspöki tanács által életre hívott
munkacsoportvezetőjénekelőterjesztésében.Atervekszerintazéletpályamodellegyesrészeit2017.májusigbemutatnák,ajövőévnyaránlehetnekodiﬁkálni,novemberbenpedigazsinat
akárelisfogadhatná.
Azutolsó,tizenhetedikülésenagyőri
InsulaLutherana-projektrőlRáskaiPéter tervezőtartottbeszámolót.Akövetkezőzsinatiülésfebruár24-énlesz.
g HORVáTH-BOLLA ZSUZSANNA
Forrás:Evangélikus.hu

„Nemgépírniszeretnék,hanemszolgálni”
Dr.MuntagAndornéBartuczJuditlelkésznőbúcsúztatása(szemelvények)
Nemfeladatommost,hogyértékeljek:azítéletazÚrkezébenvan.Azt
gondolom, hogy ő most jó helyen
van.Mertmegpihent,mertazÚrmagáhozszólította.Ezértcsaknéhány
szárazadatothaddmondjakarróla
gazdag és kemény életről, amely
édesanyámnakadatott.

ElőszörapüspökihivatalbanBenczúr
Lászlómellettdolgozott,aztánamikorOrdassLajosédesapámatMonorrahelyezte,őveleésmelletteszolgált.
1974-ben,édesapámnakazEvangélikusTeológiaiAkadémiáratörténőkinevezéseutánacsaládPestrekerült,
ésőaFasorbanlettlelkészimunkatársSzirmaiZoltánmellett.Apüspökihivatalbagépírótudásamiattvettékfel,aFasorbamárnemtitkárnőnekjelentkezett.Kéttársával,ZelmávalésMagdivalegyüttcsak1982-ben
avatták(nőkéntazelsőkközött)lelkésszé.Azezredfordulótájánországoskatechetikaifelelősvolt.Nyugdíjbaafasoriszolgálatbólment.

•
„Énis,amikormegérkeztemhozzátok,
testvéreim,nemúgyérkeztem,mint
akiékesszólásvagybölcsességfölényévelhirdetinektekazIstenbizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy
nemtudokközöttetekmásról,csakJézusKrisztusról,rólaismintamegfeszítettről.” (1Kor2,1–2)

•
1932-benszületett.Édesapjaantropológusprofesszorvolt,akinekmunkája,illetvemegbízatásaimiatttöbbször
költöztek:laktakaNéprajziMúzeum
szolgálatilakásában,Szegedenareformátuspalotában.IfjúházaskéntlakottaGyarmatésaPuskinutcában,
Monoronalelkészilakásban,mígvégülBudapesten,aPaulayEdeutcában,szüleilakásábantaláltamegazt
azotthont,amelyhezéleteutolsópillanatáigragaszkodott.

•
„AtemetéselőttAndrássalbeszélgettünk arról, hogy mennyire nem
sportszerűIstentőlaz,hogyazemberéletevégefeléazösszetörtség,a
nyomor ús ág mintegy fölülírj a a
nagyszerű,olykordicsőségeséveket.
Hogyeztvajonmiértteszi?András
ekkor,addigibeszélgetésünkhöznem
illeszthetőhangsúllyal,aztmondta:
»Édesapám, amikor ilyesmit kérdeztem tőle, azt válaszolta: miért
akarodteIstentkorlátokközészorítani?«”

•
Teológiáramentolyanidőben,amikorazevangélikuslelkészekmindférﬁakvoltak.Nőketnemordináltak.őt

•
viszontanegyvenesévekvégének,ötvenes évek elejének evangelizációs
fellendülése,néhánylelkésznek,segédlelkésznekapéldája,hiteelvitte
ateológiára.Ésutánaismindig,újramegújramegtaláltaazt,amitIstenrábízott.

•
„SzámáraamegfeszítettJézusKrisztusrólszólóbeszédegyikfontosformájaaközelségvolt.Betegségeellenéremindentalálkozásunkkorfontosnaktartotta,hogyvégigkérdezze,
hogy vannak szerettei, ismerősei,
névszerintrákérdezvesokakra.Aktívlelkésziéletébenisezttette.Sok
ilyenemlékemvan.Mindamainapigazőmozdulatátlátom,amikor
sok borítékot kell egyszerre leragasztani, ahogy ő tanította nekem
még teológuskoromban. Előttem
van,ahogyegygyülekezetinévlista
arcokká,sorsokkáváltozikelbeszélésesorán,mertmindenkitismert.Ez
ahűség,azapróságokbanvalóhűség
mindvégigazövémaradt.deéleténekeseményeitmostglobálisan–hálátadva–odahelyezzükamegfeszítettKrisztuskeresztjeelé.”

•

„Nem arról akarok szólni, igaz-e,
hogyJézusKrisztusrólakarunkbeszélni,hogyőamiegyetlentémánk.
AzerrevalórábukkanásPáltólkezdvemindegyikünkéletének–Jutkanéniéleténekis–személyesdrámája.
Inkábbarrólakarokbeszélni,hogyIsten mennyirecsakrólunkakartudni,éssemmimásról.Ezéletünktevékenyrészéreugyanúgyigaz,mint
összetörtállapotunkra.Amikormár
misemakarunkvagynemvagyunk
képesektudnimagunkról,őakkoris
csakrólunkakartudni.Tudrólunk
halálunkban, és azért támaszt fel,
merttudrólunk.”

•
2000-benmaradtözvegyen.Nyugdíjaséveibenteljeserejévelférjénekés
édesapjánakahagyatékátgondozta.
AzutolsónéhányévetaGaudiopolis
szeretetotthonbantöltötteazÚrkinyújtott,biztoskezeiközött.Egyhajnalban,álmábanérteahalál.

•
„Istenbékessége,melymindenértelmetmeghalad,megfogjaőrizniszíveteketésgondolataitokatKrisztusJézusban.” (Fil4,7)
g MUNTAG ANdRáS –KOcZOR TAMáS
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Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

BemutatkozikaKispestiEvangélikus
Egyházközség
Kispesten az evangélikus gyülekezet
szervezése1893-banvettekezdetét,amikorMasznySámuel mintállamitanító
letelepedettaközségben.Érkezéseután
azonnalmegkezdteazevangélikusgyermekekhitoktatását,szorgalmasanfölkutattaaszétszórtanélőlutheránusokat.
Azelsőistentiszteletet1895karácsonyán
tartottákegyállamiiskolában,lelkészi
szolgálattalésazelsőúrvacsoraosztással.Atovábbiakbanahelyitanítókvezettékazistentiszteleteket,éshavontalelkészekethívtakPestről.
Kispestközségfejlődésévelegyüttjárt
agyülekezetfejlődése.Agyárak,üzemek alapításával és megindításával
sok új ember telepedett le, köztük
evangélikusokis.Enneknyomán1907benönállómisszióiállástszerveztek,s
MátéKárolyt hívtákmegmisszióilelkésznek.Agyülekezetnövekedésévela
gyermekekszámaisszaporodott.Kezdetbenazállamiiskolákevangélikus
tanítóivégeztékahitoktatást,denagy
öröméreszolgáltaközösségnek,hogy
1919-tőlkéthitoktatólelkésztiskapott.
Ebbenazidőbenisnagyonjóvolt
akapcsolatareformátusgyülekezet-

sIkErEsPArókusIVIzsgA.BajnócziMárió, amiskolciKossuthLajos
EvangélikusÓvoda,általánosIskola,
GimnáziumésPedagógiaiSzakgimnáziumbeosztottlelkészesikeresparókusi
vizsgát tett az Északi Egyházkerület
Püspöki Hivatala által meghirdetett
alkalmasságivizsgálaton.Ajelöltaszóbelimeghallgatáson,november24-éna
törvénybenfoglaltakalapjánnégyfősbizottságelőttbizonyította,hogyönálló
gyülekezetiszolgálatvégzésérealkalmas,
ígymostantólparókuslelkésziszolgálatramegválasztható.
g BALIcZA MáTÉ felvétele

tel.Ennekjelekéntamikor1918végén
az állami iskolákban betiltották az
evangélikusistentiszteletektartását,a
reformátustestvéregyházmegnyitotta templomát az otthontalanná vált
gyülekezetelőtt,ésmindaddig,amíg
sajáttemplomukfölépült,otttartották
istentiszteleteiket.
Azegyházközségszervezésénekdöntőnapjaérkezettelagyülekezetszámára1922.február2-án.Azekkortartott
ünnepiközgyűlésenKacziánJános esperes beiktatta az anyagyülekezetté
váltközösségelsőparókuslelkészét,MátéKárolykorábbimisszióilelkészt.
Evangélikusistentisztelet
aMagyarRádióban
December 18-án,
advent 4. vasárnapján 10.04-től
istentiszteletet
közvetít a Kossuth rádió a kispesti evangélikus templomból.
Igét hirdet Deák László lelkész.

Ahivatalábalépőpásztor–BrandtnerPál felügyelővelésazegyházvezetőségévelkaröltve–teljeserejétlatba
vetette,hogyaközelharmincévekitűzött célt megvalósítsák: felépüljön
végreazevangélikustemplom.1924bentettékleazalapkövét,majd1925
augusztusábanmegindultazépítkezés.
Végül1927.május22-énszentelteföl
RaffaySándor bányakerületipüspöka
közösségújlelkiotthonát.
1928-banMátéKárolylelkészsúlyos
betegségbe esett, majd az Úrban elhunyt. 1929 márciusától Nandrássy
Elek lettamegválasztottlelkész.1951-ben
TomcsányiLászlót hívtákmegazújonnanszervezettmásodlelkésziállásba.EzutánBonnyaiSándor szolgáltagyülekezetben1959-től1987-ig,majdnyugdíjazásautánmégkétévigminthelyettes.1989-től2014-igagyülekezetlelkésze Széll Bulcsú volt. Jelenleg Deák
László –egyházkerületimisszióilelkész
–alelkipásztor.
Akispestievangélikusgyülekezeta
Szentíráshoz, Isten igéjéhez hűséges
közösség,nagyonsokgyerek-,ifjúságiéscsaládiprogrammal.

BajnócziMárió püspöke,FabinyTamásmellettavizsgabizottságtagjaival

InmemoriamKőszeghyTamás

A

lakjanyolcvanonfelülisﬁatalos,mozgásasportosvolt,mosolyaelfogadó,szavacsendes.
Kérdéseijelezték,szellemilegfrissésnyitottnapjainkgondjaiésteológiaikérdéseielőtt.EzévaugusztusábanbeszélgettünkutoljáraabudapestiangyalfölditemplombanaMandákkórushangversenyeután,amelyenFranciaországból hazajáró, mag yarul jól beszélő
unokáiisénekeltekamieinkkelegyütt.
Akkormártudottkönnyűlefolyásúnak
véltbetegségéről,detekinteteegészségesemberbenyomásátkeltette.Pedig
a gyógyíthatatlan kórt már hordozta
magában.Arosszindulatúsejtekszorgalmasandolgoztak.
Elmentközülünkazévfolyamdoyenje.1957-benegyüttkezdtüktanulmányainkatazakkoriEvangélikusTeológiaiAkadémián.Huszonhármannyertünkfelvételt,hetenlettünklelkészek.
Reámintalegidősebbre,katonaviselt
és hivatásos gépkocsivezetői engedéllyel rendelkező társunkra mindnyájanfelnéztünk.Komolyanvettealelkészi pályára felkészülést mindnyájunk„Tomabácsija”;ötévkorkülönbség akkor tekintélyt parancsoló volt.
Lelkésszészenteléseutánpüspökea
budaiszeretetotthonbaésabudahegyvidékigyülekezetbehelyeztesegédlelkésznek.Félévmúlvaapüspökihivatalbakerültelőbbhelyettes,majdlelkészvizsgájautánkerületilelkészként.
Kétpüspökautójátvezetteúttalanutakon,amelyekenazegyházUraisgyülekezeteinknépétkormányozta.Püspökititkárkéntmegbízhatószolgatársnak
bizonyultebbenakritikusidőbenis;kö-

(1933–2016)
zelrőlláttaazegyházranehezedőveszélyeketésareávetülősötétárnyakat.
1981-benabudahegyvidékigyülekezethívtameglelkészének,seztabizalmattizenháromévihűséges,odaadó
szolgálattalháláltameghíveiközösségében.Meleg,pásztoriszeretettelvezetteagyülekezetetKrisztusközösségébe,
igehirdetéseiamélyenbiblikusteológustanúságtételeivoltak,amaiéletkérdéseireigyekezettválasztadni,sútmutatást,eligazodástkorunkfeszültséggel
telimindennapjaiban.
1996-bankértenyugállománybahelyezését.Félévigmégmintmegbízott
helyettes szolgált Budahegyvidéken,
aztán a Balatonmáriafürdőhöz közeli
Marcaliﬁliájábanélőevangélikustestvérekközöttnyolcvanéveskoráig.Nagy
szeretettelemlegetteekicsigyülekezet
megbecsülőszeretetétésazevangélium
előttinyitottságát.

Feleségével,RéthyMária tanárnővel ötvenhárom évig éltek meghitt
házasságban.ATeremtőháromgyermekkel–Évával,Tamással ésOlgával
–áldottamegőket,akikazunokákkal
és az elhunyt három élő testvérével
együttvettékkörülaszeretettnagyapa
ravatalát.
Elhunyttestvérünkskedvesbarátunk
1933.december24-énszületettBudapesten.általánosiskolaiésgimnáziumitanulmányaitBalassagyarmatonvégezte,
ahol a család hat gyermekkel nehéz
anyagikörülményekközöttélt.Néhai
SzabóJózsef püspökszemélyeésigehirdetéseivoltakreánagyhatással.Hazai
teológiai tanulmányai után 1962-ben
szentelte lelkésszé D. dr. Vető Lajos
püspökcsepelen.KésőbbanémetországiEisenachbanésErlangenbentanult.Birminghambenangolnyelviismereteitgyarapította.
Amikorazinternetenmegjelenta
gyászhírelhunytáról,egyikﬁatalkollégánk ennyit írt: „Nagyszerű embert ismertem meg benne.” Sokunk
véleményétjuttattakifejezésrekellőtömörséggel.
Hamvaimellettesorokírójaésabudahegyvidékigyülekezetlelkészei,KeczkóPál ésKeczkóSzilvia szolgáltak.
áldjukIstent,hogynekünkadta,családjának,gyülekezetének,egyházunknakazevangéliumszolgálatára.Nagyon
hiányzikközülünk,deőszinténreméljük, hogy az előrementek kórusában
örökké dicséri Istent. Legyen áldott
emléke,elvégzettszolgálata!„Életemidejekezedbenvan,Istenem.” (Zsolt31,16)
g d.SZEBIK IMRE

Tisztelthirdetőink!tekintettel az év végi ünnepekre, a lapunk 2017. évi
1. (január 8-i) számában megjelentetni kívánt hirdetéseket – a szokásostól
eltérő módon – legkésőbb december 20-áig kérjük megküldeni. a karácsonyi–újévi összevont lapszámunkban (december 25. – január 1.) közlendő hirdetéseket a szokott határidővel, tehát a megjelenés vasárnapját megelőző 2. hét csütörtökéig (december 8-áig) tudjuk fogadni.
Az Evangélikus Élet szerkesztősége
ALutherKiadókönyvesboltjánakünnepinyitvatartása.Könyvesboltunk a 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a címen várja a tisztelt vásárlókat
november 28. és december 23. között hétfőtől péntekig 9 és 18 óra, illetve december 10-én és 17-én, szombaton 9 és 13 óra között. December 24től 2017. január 15-ig zárva tartunk. Nyitás: 2017. január 16-án, hétfőn. Megrendeléseket január 16-tól tudunk teljesíteni. Könyveinket ez idő alatt megvásárolhatja a Huszár Gál könyvesboltban (1052 Budapest, Deák tér 4.). Megértésüket köszönjük!

hiRdETésEK

Abudavárievangélikusszabadegyetem következő alkalmát december
12-én, hétfőn 19 órai kezdettel tartjuk a Bécsi kapu téri evangélikus templom kápolnájában (1014 Budapest, táncsics Mihály u. 28.). Dr. Fabiny Tamás
püspök áhítata után dr. Falus András széchenyi-díjas immunológus, egyetemi tanár tart előadást Kreáció és evolúció – Gondolatok hitről és tudományról címmel. a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Fébé-karácsony.a fébé evangélikus Diakonisszaegyesület hagyományos karácsonyi ünnepségét december 17-én, szombaton 15 órakor tartja az anyaházban (1091 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.). Másnap, vasárnap délelőtt a kiskőrösi evangélikus templomban a 10 órakor kezdődő istentisztelet után Csapó
Margit diakonissza testvér születésének századik évfordulója alkalmából ünnepélyes emléktábla-avatásra kerül sor. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az egyesület elnöksége
Meghívótemplomszentelésiemlékünnepre. „Kívánkozik, sőt emésztődik
lelkem az Úrnak tornácai után; szívem és testem ujjonganak az élő Isten felé.”
(zsolt 84,3) tisztelettel és szeretettel meghívjuk és várjuk kedves családjával együtt a kilencvenéves pesterzsébeti evangélikus templom (ady endre
u. 89.) fölszentelési emlékünnepére, a december 26-án, karácsony másnapján 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre. Igét hirdet Gáncs Péter elnökpüspök. az úrvacsorás istentisztelet után ünnepi közgyűlést tartunk.
Az egyházközség elnöksége és presbitériuma
Pályázatifelhívás.a soproni evangélikus egyházközség mint fenntartó pályázatot hirdet a fabricius endre evangélikus szeretetotthon (9400 sopron,
Kisfaludy u. 10.) intézményvezetői munkakörének betöltésére. az intézményvezető feladata: a szeretetotthon gondozási-ápolási, pénzügyi és üzemeltetési feladatainak irányítása, ellenőrzése, összehangolása; a magas színvonalú szakmai tevékenység és a törvényes, valamint eredményes működés
biztosítása. Pályázati feltételek: büntetlen előélet; szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) szCsM-rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontja szerint; szociális területen vagy szociális képzésben felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben legalább öt év egybefüggő szakmai gyakorlat vagy legalább
három év szakmai gyakorlat, ha az jelenleg is tart. előnyt jelent: vezetői tapasztalat; keresztény egyházi elkötelezettség, evangélikus gyülekezeti tagság; rendezett magánélet; szociális szakvizsga; németnyelv-tudás. Benyújtási határidő: december 31. a pályázat elbírálásának végső határideje: 2017.
március 31. további információk elérhetők a gyülekezet honlapján (sopron.lutheran.hu) és a 06-20/824-2642-es telefonszámon (dr. Szilvásyné Peregi Eszter megbízott igazgató).
BICzó Balázs egyházközségi felügyelő, tótH Károly igazgató lelkész
Versenyfelhívás.tisztelt énektanárok és kántorok! a soltvadkerti Kossuth lajos evangélikus általános Iskola és aMI koráléneklési versenyt hirdet kamaracsoportok részére. az esemény helyszíne a soltvadkerti evangélikus templom;
időpontja: 2017. április 8., szombat, 10 óra. Bővebb információ a jelentkezés feltételeiről és módjáról az iskola honlapján olvasható: iskolasoltvadkert.hu.
Újpályázatikiírások a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készülve. a reformáció emlékbizottság nevében az emberi erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet öt területen: tudományos könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatására; tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezésének
és lebonyolításának támogatására; tudományos kutatások támogatására; tudományos előadás tartására; nyílt programtámogatásra. a pályázatok benyújtási határideje a könyvkiadás kategóriában 2017. március 31., a programtámogatás kategóriában 2017. január 15., a másik három kategóriában 2017. január 31. további részletek: emet.gov.hu/hirek/hirek526/.
Karácsonyiünneplésa Joy Gospel Music együttessel Budapesten és Békéscsabán. szeretettel hívunk minden érdeklődőt karácsonyi hálaadó és dicsőítő alkalmainkra, amelyeket ezúttal két helyszínen is megrendezünk: december 14-én Budapesten, az akvárium Klubban és december 18-án Békéscsabán,
a Csabagyöngye Kulturális Központban. a budapesti alkalmat a Bolyki Brothers
karácsonyi koncertje nyitja meg. Magyarország egyik legjelentősebb a cappella együttesét egyedülálló hangzás és magával ragadó humor jellemzi, igazán
nem mindennapi koncertélményre számíthatunk tőlük. Különleges ünnepi műsorral készül a Joy Gospel Music. a baptista egyház központi gospelegyüttese 2006-ban alakult, és nem túlzás azt állítanunk, hogy hazánk egyik legnívósabb gospelkórusa. Különlegessége nemcsak rendhagyó felállásában rejlik (szimfonikus zenekar és kórus), hanem a saját számok egyedi zenei világában is. Karácsonyi rendezvényünkre igazán színvonalas repertoárral készül az együttes,
és gondoskodik az ünnepi hangulatról! az est vendége Pintér Béla, aki legszebb
karácsonyi dalait hozza el nekünk, valamint a tehetséges ﬁatal énekes, Durkó
Heléna is megörvendeztet bennünket néhány gyönyörű dallal. a karácsonyi üzenetet László Viktortól hallhatjuk majd. Bővebb információ és jegyek: Ezazanap.hu.
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Advent2.vasárnapja–Róm15,4–13

Amiértmaestehálátadsz,
azértéljtovább
A VASÁRNAP IGÉJE
Adventielcsendesedésünknagykérdéselehet:hovaisvárjukaMegváltó
érkezését?Pálapostolszavaiéppenebbeaziránybaterelikaﬁgyelmünket,
mintegyazalapokraﬁgyelmeztetvea
rómaigyülekezetközösségétés2016
adventjénbennünketis.MilyenközösségbevárjukaMegváltót?HogyanváromaMegváltótagyülekezetközösségénektagjaként?
Elsőkéntatestvériségrőlszólatanítás:közösségünkbenlegyenjellemző,hogyazerősebblegyenﬁgyelmes
agyengébbfelé.Pálapostolezthétféleképpenfejtiki.
1.Legyenjellemzőnkazönzetlenség:
gondolatainknecsakönmagunkkörülforogjanak,hanemegymássalistörődjünk.Tegyünkisegymásért,egymáshiténekerősödésére.Maimegfogalmazásban:aszeretetnemszó,aszeretettett.
2.LegyenjellemzőnkaBibliatanulmányozása,amelybőlbiztatástésbátorítástkapunk: azIstennelvalókapcsolat–atöbbiközött–segítségünkrevanabbanis,hogyelkerüljükafölöslegesösszeütközéseketegymással.
3.Legyenjellemzőnkazállhatatosság, amelytöbbminttürelmesség.
4.Legyenjellemzőnkareménység.
ÉletünkreményemindenkorahatalmaséserősIsten,akiéltetbennünket,
mertfeladattalbízmeg,abbanazélethelyzetben,aholéppenvagyunk.

5. Legyen jellemzőnk a harmónia,
amelyért meg kell dolgozni. Jézus
Krisztusazegységet,aharmóniát,abékességet nagyobbnak akarja látni a
gyülekezetközösségébenannál,mint
amekkoraaszétválasztókülönbözőség.
6.LegyenjellemzőnkIstenáldása,dicsőítése. Istentegyüttdicsérjükénekekkel, imádságban, mert tudjuk: Isten
számáraegyikünksemközömbös,ő
értünkcselekszik.
7. Legyen jellemzőnk a dinamizmus, alendületesség,azerő,hiszenJézusKrisztusfeltámadásamindenvasárnapmegünnepelt,közösörömünk,
amelybőltudunktöltekezni.
Különbözőségeinkethordozzukhát
szeretetben,Krisztusbanegytesttagjaiként.KrisztusmegváltóművePál
korábanisegyarántszóltazsidóknak
ésapogányoknak.Maishasonlóképpen:mindennéprészesedhetazevangélium örömében. Pál tanít: értsük
meg,hogyazígéretekJézusKrisztusbanteljesedtekbe.MivelJézusbefogadó Megváltó, a gyülekezetnek, az
egyháznakiseztaKrisztus-arcotkell
kiábrázolnia.Küldetésétígytöltikbe
a közösség tagjai helyesen, további
négyjellemzővel.
Azelsőaremény, amelyaztjelenti:
nincsen reménytelen élethelyzet. El
tudnaképzelniazolvasóolyanegyházi alkalmat, amelyen a hatalmas és
mindenható Istenhez való imádság
utánalelkészígyfolytatnáatestvérek
köszöntését:„Nagybajbanvagyunk,a
helyzetreménytelen,nemtudunkten-

nisemmit…”?Ugyenem?Mertvagy
üresszavakbólálltazimádsága,vagy
amegállapításavolttéves.Ahívőszámáranincsreménytelenélethelyzet,
semmagával,semszeretteivel,sema
gyülekezetévelkapcsolatban.
Amásodikazöröm, melyazókor
embereszerintnemmás,mintkétszomorúságköztiállapot.Akeresztyén
ember számára viszont olyan belső
„tartás”,amelyetakörnyezethatásai
nembefolyásolnak.Azörömeredete
életünkbenIstenjelenvalóságánakatudata, pontosabban az, hogy semmi
nem választhat el bennünket Isten
szeretetétőlJézusKrisztusban.
Aharmadikabéke, melyazókorban
a zavartalan életet jelentette, a keresztyénemberszámárapedigamegnyugvástjelentiKrisztusban:azélet
változásánakazelfogadásátésamár
megváltoztathatatlandolgokelfogadásátis.Jelentiazaggodalmakeloszlatásánakaképességét,életünkéssorsunk
elfogadását,azazzalvalómegbékélést.
Anegyedikahatalom:annakelismerése,hogyamagunkerejébőlnem
tudnánk semmit tenni, de Istennel
mindenlehetséges.
g BALOG ESZTER
Imádkozzunk!Urunk,segítsbennünket
életünkéscéljainkátgondolására.Megköszönjüknekedvelünkvalóterveidet,
mindegyénileg,mintagyülekezetetilletően.Formáljbennünketelképzelésed
szerint,hogymegértsükszándékaidat,
ésbetudjuktölteniőket.Ámen.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ
„Egyenesedjetekfel,ésemeljétekfelafejeteket,mertközeledikamegváltásotok.” (Lk21,28)

„ÉpítsetekutatapusztábanazÚrnak![…]azÚrjönhatalommal…” (Ézs40,3.10)

Advent2.hetébenazÚtmutató reggelishetiigéiazEmberﬁamásodikeljövetelérőltudósítanak.ámaddigkétadventközöttélünk:ítéletelőtt,kegyelemalatt!„AzEmberﬁaeljönazőAtyjánakdicsőségében,ésmegﬁzetmindenkinekazőcselekedeteiszerint.”(Mt16,27;LK)„Hirdessétekanépeknek,ésmondjátok:íme,azIsten,amiÜdvözítőnkeljő.”(GyLK709)JézusbaneljöttaMegváltó,akieltávolítjaagonoszságotnépeközül,eltörölvebűneiket,de
másodikeljövetelevilágítéletlesz!„Ésakkormeglátjákaz
Emberﬁáteljönniafelhőbennagyhatalommalésdicsőséggel.” őelőreelmondta:„…tudjátokmeg:közelvanazIsten
országa.[…]Azégésaföldelmúlik,deazénbeszédeimnem
múlnakel.” (Lk21,27.31.33)Jakabígyint:„Legyetektehátti
istürelemmel,éserősítsétekmegaszíveteket,mertazÚreljöveteleközelvan.” (Jak5,8)Istenítéletettartavilágfölött,
majdlakomátkészítaSiononmindennépnek.„Végetvet
ahalálnakörökre![…]leveszinépérőlagyalázatotmindenüttaföldön!–EztígériazÚr!” (Ézs25,8)Istennépének
hálaénekeazirántavalóbizalmáthirdeti:„…teegyengeted
azigazemberútját. Ítéletedidejénisbennedreménykedtünk,
Uram,neveddicséretérevágyottalelkünk.[…]teszerzelnekünkbékességet…” (Ézs26,7–8.12)AfelmagasztaltKrisztus
üzenetenemcsakazefezusigyülekezetnekíródott:„…de
azapanaszomellened,hogynincsmegmárbennedazelsőszeretet.[…]térjmeg,ésteddazelőbbicselekedeteidet[…].
Akigyőz,annakenniadokazéletfájáról…” (Jel2,4.5.7)Pál
tudja,eföldön„hitbenjárunk,nemlátásban”. Semlékeztet:„…mindnyájunknakleplezetlenülkellodaállnunkKrisztusítélőszékeelé,hogymindenkimegkapja,amitmegérdemel,aszerint,amitetestbencselekedett:akárjót,akárgonoszat.” (2Kor5,7.10)Máraprófétahírüladta:„Ujjongj,örülj,
Sionleánya,mertjövökmár,ésveledfogoklakni–ígyszól
azÚr.[…]CsendesedjékelmindenkiazÚrelőtt,mertelindultszentlakhelyéről!” (Zak2,14.17)PálazÚrigéjévelmondjaelafeltámadásrendjét:visszajövetelekor„magaazÚrfog
alászállniamennyből,éselőszörfeltámadnakaKrisztusban
elhunytak,azutánmi,akikélünk,ésmegmaradunk,velük
együttelragadtatunkfelhőkönazÚrfogadásáraalevegőbe,
ésígymindenkorazÚrralleszünk”. (1Thessz4,16–17)Luther ígytanít:„Krisztusmindenekbírája,élőké,holtaké,jóké,gonoszoké,igazakéésistenteleneké.decsakaKrisztusbanelaludthívőkjutnakelakibeszélhetetlendicsőségreés
kegyelemre.”SmilyenleszazÚrérkezése(adventusdomini)achristianusokszámára?„Ó,boldognap!/[…]Az
énUramfeltámasztengem!/Felébredek,sélekamennyben/Mindörökké!”(EÉ519,3)

Advent3.hetébenazÚtmutató reggelishetiigéinekfókuszábanIstenkövete,azÚrútegyengetőjeáll,őKeresztelő
János, Krisztus adventi hírnöke. „Íme, a mi Urunk, akit
mindannyianvárunk,őmegszabadítminket.”(GyLK727)
„IstenvalamennyiígéreteJézusKrisztusbanlettigenné,és
általalettámennéIstendicsőségére.”(2Kor1,20;LK)„Vigyázzatok,hogysenkimegnetévesszentiteket!” (Mk13,5)–ﬁgyelmeztetiJézusazövéit.AbörtönbenKeresztelőJánosaz
ítélőbírótvárvaeztkérdezte:„Tevagy-eazEljövendő,vagy
mástvárjunk?” ámIstenirgalmaJézusbanvisszatartottaés
megelőzteazítéletet.AzÚr,tetteireutalva,ígyválaszolt:
„…szegényeknekhirdettetikazevangélium,ésboldog,akinem
botránkozikmegénbennem.” (Mt11,3.5–6)„Hogynevolna
boldog!HiszeneKirálybanésigéjébenörömhelyettazegész
világmegbotránkozik.Egyrészt,mertnemakarIstenkegyelmérehagyatkozni,hanemasajátcselekedeteireésérdemére.Másrészt,mertKrisztuslátszatraszegényésnyomorúságos”–vélekedikLuther. Pál,Istentitkainaksáfáraként,nemítélkezikönmagafelett:„Egyáltalánneítéljetek
azértaddig,mígelnemjönazÚr.[…]ésakkormindenkiIstentőlkapjamegadicséretet.” (1Kor4,5)Istenteljesésigaz
megtérésreszólítjafelnépét:„Térjmeg,Izráel,Istenedhez,
azÚrhoz,mertbűnödmiattbuktálel!” Smegígéri:„Kigyógyítomőketahűtlenségből,szívbőlszeretnifogomőket,mert
elfordultrólukharagom.[…]MertegyenesekazÚrútjai:az
igazakjárnakrajtuk…” (Hós14,2.5.10)KeresztelőJánosígy
szóltJézusrólmintazeljövendőBíróról:„Kezébenszórólapátlesz,ésmegtisztítjaszérűjét…”„ŐmajdSzentlélekkelés
tűzzelkereszteltiteket.” (Mt3,12.11)ÍgyszólazÖrökkévaló:
„ÉnvagyokazÚr,nincsmás,nincsenistenrajtamkívül![…]
Egek,harmatozzatokamagasból,hulljonigazságafellegekből!” (Ézs45,5.8;lásdEÉ149,2)EzJézusvéleményeaprófétánálisnagyobbútkészítőről:„Éshaelakarjátokfogadni,őmagaIllés,akinekelkellettjönnie.Akinekvanfüle,hallja!” (Mt11,14–15)EzIstenüzeneteszáműzöttnépéhez:„Izráel,nemfeledkezemmegrólad!Eltörlömhűtlenségedet,mint
afelleget,vétkeidet,mintafelhőt.Térjmeghozzám,mertmegváltottalak!Ujjongjatok,egek,mertezttetteazÚr…!” (Ézs
44,21–23)JézusszületéseelőtthétnappalfelhangzikGábrielhíradása:„Üdvözlégy,kegyelembefogadott,azÚrveled
van![…]Nefélj,Mária[…]!Íme,foganszméhedben,ésﬁútszülsz,akitnevezzJézusnak.Nagylesző,ésaMagasságos
Fiánaknevezikmajd…” (Lk1,28.30–32)„ElküldötteazÚr
/Hűségesszolgáját/NázáretiSzűzhöz/[…]Hogyjóhírt
adjonát.//Ó,Jézus,Megváltónk,/Jöjjéstekintsleránk!”
(EÉ132,1.5)
g GARAI ANdRáS

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.Tegyenalkalmassáarra,hogyimádságban,énekbenésmindenkapcsolatombantudjammegélniéstovábbadniazt,amitvelemmegosztottálmagadból.Igédésaszentségekáltalszenteljmeg,hogyszentlegyek,ésmásokismegszentelődhessenekáltalam.Munkálkodjálbennemésáltalam,hogytelégymindenmindenekben!
Hétfő(december5.)VigadjatokésörüljetekazÚrnak,atiIsteneteknek! Jóel2,23a
(Lk1,68–69;Ézs25,1–8;Ézs62,1–5)Uram!Egyújabbmunkahétkezdődiksoksokfeladattal,kihívással.Gyakranúgytűnik,hogymindenhét,mindennap
ugyanolyan,mintazelőzővolt,éseznagyonlehangolóvátudjatenniazéletet.
Teaztakarod,hogyjelenlétedörömmeltöltsebemindennapomatésminden
munkámat.Havelemvagy,mindenróladszólhatbenneméskörülöttem.Add,
hogybennedvalóboldogságommásokéletétisörömmelésreménységgeltöltsebe.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!Életemsoránsokdöntéstkellmeghoznom.Ezekazonbannemaszabadságédesörömei,hiszenteherkéntnyomaszt,
hogynemtudom,melyikúthovavisz,ésmelyikdöntésemnekmileszakövetkezménye.Bizonytalanságaimbanálljmellém,éslégyteavezetőm.Világosságodmutassonutatésadjonbátorságot,valamintbizonyosságotanehézélethelyzetekbenis.Vezesséssegíts,hogykövethesselek!Akaratodhaddlegyenaz
enyém;utadathaddjárjaménis.Engedelmesszívetadjnekem!
szerda(december7.)SzeretazÚr,azértnincsmégvégünk. JSir3,22(1Tim1,14;
Jel2,1–7;Ézs63,1–6)Uram!Mégcsakahétközepénjárunk,ésmárannyimindentörténtvelem,ésmimindenvármégrám!Rádbízommagam.Tetudod,
hogymireelégazerőm,ésaholmárazenyémelfogy,otttenyeredbenhordozol,hogyeljuthassakazáltaladkijelöltcélig.Tenemcsaktudod,demegisadod
mindazt,amireszükségemvan.Ateszeretetedbőlélhetek.család,otthon,egészség,munkaéssokmindenmás,számomrafontosdologateajándékod.Hapedigvalamibenmégishiánytszenvednék,temagadatadod,hogybetöltsdazéletembenlévőűrt,éstelégyszámomramindenné.
Csütörtök(december8.)Józsuéarccalaföldreborultelőtte,meghajolt,ésezt
kérdeztetőle:MitakarmondaniszolgájánakazénUram? Józs5,14b(Lk11,28;
2Kor5,1–10;Ézs63,7–16)Uram!Ahogytelnekanapjaim,egyretöbbteher–kudarc,fájdaloméscsalódás–rakódikrám.Holattólszenvedek,hogymásokokoztakfájdalmatnekem,holattól,hogyénokoztamfájdalmatmásoknak.Van,hogy
érzemarosszszándékot,máskorajót,amelyvalahogymégisbalulsülel.Van,
hogyészresemveszemezeket.Teazonbanmindentlátsz,mindenttudsz.Vizsgáljmegengem!Figyelmeztess,hogyészrevegyemmindazt,amivelmegbántottamvalakit.(Legfőképpentéged!)Éssegíts,hogyészrevegyem,amikormásokszorulnakarra,hogymegbocsássak,ésezzelenyhíthessemgyötrődésüket.
Péntek(december9.)Bálámeztfelelte[…]:HanekemadjaBálákaházátteleezüsttelésarannyal,akkorsemszeghetemmegIstenemnek,azÚrnakaparancsát. 4Móz22,18(Róm12,21;Zak2,14–17;Ézs63,17–64,3)Uram!Mindigjóllátom,hogymiabajmásokkal,desajátgondjaimranagyonnehezentaláloma
megoldást.Pedigtearrólakarszvelembeszélgetni,amirólamszól.Azénkérdéseimről,azénharcaimról,azénéletemről.Temindigtisztánlátodkísértéseimet,amelyekutamatkeresztezik:harádﬁgyelek,akkorsegítesz,hogyelkerülhessem.Hamegbotlomisnéha,temegtartasz,hogyelneessem.Segítsmegértenem:csakakkorgyőzhetek,haegyedülrádﬁgyelek!
szombat(december10.)Eljönmajdazidő–ígyszólazÚr–,amikorigazsarjadékottámasztokDávidnak,olyankirályt,akibölcsenuralkodik,törvényesenésigazságosanjárelazországban. Jer23,5(Mk11,9–10;1Thessz4,13–18;Ézs64,4–11)Uram!
Elérkezettahétutolsónapja.Havisszatekintek,látom,mennyimindentelrontottam.Azénerőmismétkudarcotvallott,mégisreménységgelkészülhetekszínedelé.Nemtudtamgyőzni,denemisazéngyőzelmemteszigazzá,hanema
tegyőzelmed,amellyelmindentelvégeztélhelyettem.Bennedbízom,mertamit
elterveztél,aztelisvégeztedajavamra,hogyelnevesszek,hanemörökéletem
legyen.Telegyőztedagonoszt,hogyénismétörvendezhessemszínedelőtt,ésörömömetsenkiéssemminevehesseel–azÚrJézusKrisztusnevéért!
g SELMEcZI LAJOS PÉTER
hiRdETés

Fogadóórámat minden hónap első hétfőjén tartom. Mindenkit szeretettel várok délután 3 órától 5 óráig a Déli egyházkerület székházában (1088 Budapest,
Puskin u. 12.).
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