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KitüNtEttéK A MEÖt főtitKáRát.
AzOsztrákHonvédelmiTársaságkülföldieknekadhatólegmagasabbkitüntetését,atiszteletbelilovagitisztikeresztetvehetteátjanuár3-ándr.FischlVilmos evangélikuslelkész,aMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsának
főtitkára. Hasonló kitüntetésben részesültdr.SótonyiPéter, azÁllatorvostudományiEgyetemrektora,dr.BesenyőJános ezredes,aHonvédVezérkar
TudományosKutatóhelyénekvezetője
és Lentulay György ezredes, az 56-os
Szövetségtiszteletbelielnökeis.Azindoklásszerintdr.FischlVilmosazelmúltidőszakbanazökumenikustanács
főtitkáraként olyan nemzetközi tevékenységetfolytatottEurópában,amely
kihatottazosztrákállamrais. g
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A Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsának (MEÖt) szervezésében idén országszerte január 15–22.
között tartanak imahetet a Krisztus-hívők egységéért a keresztény felekezetek közösségeiben. A nyitó együttlétnek Budapesten a Kálvin téri református templom lesz a helyszíne, egyúttal
Magyarországon ezzel az ökumenikus
istentisztelettel nyitják meg egyházaink a reformációi emlékévet.
Avasárnap18órakorkezdődőközponti
fővárosialkalmonigéthirdetdr.Erdő
Péter bíboros,prímás,esztergom–budapesti érsekésGáncsPéter evangélikus
elnök-püspök.AliturgiábanaMEÖT
tagegyházain
 akvezetőiszolgálnak.
Mígareformációkezdeténekötszázadikévfordulójáravalóemlékezésjegyébentartandóországosnyitóistentiszteletliturgiájaettőlértelemszerűeneltérmajd,azországtöbbitemplomában
tartandónyitóalkalmonvélhetőensok
helyüttkövetikazideiimahétanyagát
összeállító német testvérek javaslatát:
hogytudniillikanyitóistentiszteleteken
jeleníttessékmeg„azelkülönülésfala”,
amelybűneinket,illetőlegmegosztottságunkathivatottszimbolizálni.(Aprédikációkutánviszontafalelemeibőla
gyülekezetekkeresztetformázhatnak.)
A2017.éviökumenikusimahétközpontiigéje:„…Krisztusszereteteszorongatminket…” (2Kor5,14–20)
Forrás:MEÖT

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév magyarországi eseményeinek
központi megnyitóját – Egy asztal körül címmel – január 6-án, pénteken este tartották Budapesten, a Művészetek
Palotájában. Az állami ünnepségen a Reformáció Emlékbizottság ügyvezető elnökeként mondott beszédet Balog
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, magát az emlékévet pedig Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. A Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet zsúfolásig megtöltötték a hazai és határon túli egyházak, valamint az állami, politikai és társadalmi szervezetek képviselői. A nézők szépen kivitelezett programkatalógust vihettek haza, de sokan hiányolták az Erős vár a mi Istenünk közös eléneklését…
AReformációEmlékbizottságelnöke,
OrbánViktor miniszterelnökfeleségével és ﬁával érkezett az ünnepélyre,
amelynekvízkeresztünnepnapjávalvaló egybeesésére Hafenscher Károly
evangélikuslelkész,aReformációEmlékbizottságminiszteribiztosahívtafel
aﬁgyelmetköszöntőjében.
AMűvészetekPalotájánakvezérigazgatója,KáelCsaba rendezteestFassang
LászlóErősváramiIstenünk korálimprovizációjávalkezdődött,deazevangélikushimnuszdallamaikésőbbisfelcsendültek:dr.KampSalamon vezényletévelaLutherániaénekkarésaBudapestiVonósokelőadásában,majdMendelssohnBartholdyV.Reformációszimfóniájában, amelyetaNemzetiFilharmonikusok szólaltattak meg Medveczky
Ádám vezényletével.
A műsor címének megfelelően a
színpadközepénelhelyezetthatalmas
asztalkörételepedtekleafőbbközreműködők,egy-egyKálvin-vagyLuther-idézetrőlosztvameggondolatokat.KampSalamonteológiaimélység-

gelelemezteLutherazonkijelentését,
melyszerint„azeneelűziazördögöt”,
depéldáulBerkesiSándor ésAranyJános reformátuskarnagyokislutheriidézetettolmácsoltak.
Areformációegyszerrehálaadásés
kritikusszembenézésönmagunkkal–
mondta megnyitóbeszédében Balog
Zoltánreformátuslelkész.AzemberierőforrásokminisztereazApostoli
hitvallásra utalvahangsúlyozta:„Hitünk szerint egy egyház részei vagyunk,mégharészekreszakítvais.”
Azünnepséglegkatartikusabbélményét Győri Zsóﬁa és Kulcsár Tamás
Akadályoknélkül címűkontakttánca
jelentette.(Bárkérték,hogyatévéközvetítésidőkeretemiattaközönségne
tapsoljon,agyógytornászésamozgássérült ﬁatalember megrázóan szép
előadásautánhosszanzúgottataps.)
Irodalmibetétek,valamintaLutherrajzﬁlmsorozategyrészleteisszínesítetteazalapvetőenzeneiprogramot,
amelyben–amáremlítettekenkívül
–aBaptistaközpontiénekkar,aDeb-

receniReformátusKollégiumKántusaésaPsalteriumHungaricumkórus
szólaltattamegaműveket.Várkonyi
Mátyás, Malek Andrea, Karácsony
„James”János ésaBudapestiVonósok
közreműködésével felcsendült egy
részletHändelMessiás címűoratóriumának–kifejezettenazemlékévrekészülő–rockváltozatábólis.
Azemlékévetmegnyitóbeszédében
KövérLászló átfogótörténelmiáttekintéstadottareformációhatásairól.AzOrszággyűléselnökeszerint„areformáció
félévezreddelezelőttierkölcsiforradalmáranapjainkbanvisszatekintenireménytnyújtmindannyiunkszámára”.
Majdhozzátette:reménytarrais,„hogy
mi, magyarok a 21. században újra
megtanulhatunkazIstenelőttlehajtott
fővel,deavilágnemzeteiközöttazőtőlekapottméltósággaljárni”.
ABényiIldikó kiválóműsorvezetésévelzajlottestaHimnusz eléneklésévelzárult.
g KéZDI BEÁTA
Forrás:Evangélikus.hu

felhívás az evangélikus egyház népéhez
a rendkívüli hideg idején
Akövetkezőnapokbanistartósanrendkívülihideg
leszhazánkban.Ezahajléktalan,utcánélőtestvéreinketkülönösennagyveszélynektesziki.Tapasztalatokszerintazonbanaziselőfordulhat,hogyotthonaikban élő idős, beteg emberek sem tudják
magukatellátni,éssajátlakásukbanfagynakmeg.Az
EvangélikusDiakónianéhányvárosban–másszervezetekkelisegyüttműködve–segítiarászorulókat.
Budapesten hőtartó fóliákat juttat el hajléktalanokhoz.SzarvasonazÓtemplomiSzeretetszolgálat
újramegnyitottaakrízisszállókapuit.Nyíregyházán
az Oltalom Szeretetszolgálat többletkapacitással
várjaarászorulókat.AzAbaffyGyulaSzeretetszol-

gálatBorsodmeg yébenmelegruhákadásávalsegít.
AdombóvárigyülekezetazEvangélikusDiakóniai
Otthonnalközösenmelegételosztásátvégzi.
Ajelenkritikushelyzetbenszéleskörűgyülekezeti,közösségiösszefogásravanszükség.Nyomatékosankérjükezérthíveinket,hogyafelebarátiszeretetésazirgalmasságjegyébenvegyékészreéssegítsék kiszolgáltatott embertársaikat. Lehetőség
szerintlegalábbnéhányóráranyissákmegagyülekezetvagyegyháziintézményekfűtötthelyiségeita
rászorulókelőtt,forróteátésélelmetbiztosítsanak
nekik.Szükségeseklehetnektakarók,hálózsákok,
melegruha,hőtartófólia,tűzifa.Abajbajutottakat

segítsékabban,hogyőkmielőbbszállókrakerüljenek.Szükségeseténhívjanakorvostvagymentőt.
Különösodaﬁgyeléssellegyenekatanyákonvagy
másholegyedülélők,valamintakisgyerekekiránt.
Hívjákfelsegítésreagyülekezetekettemplomihirdetésben,körlevélbenvagyaFacebookon. Támogassákazönkéntesekmunkáját,működjenekegyütta
polgárőrséggel,arendőrséggelésmásszervekkel.
„Mindigszeretabarát,detestvérré anyomorúságbanválik.”(Péld17,17)
g DR.FABINy TAMÁS,
aMagyarországiEvangélikusEgyház
diakóniaimunkáértfelelőspüspöke

Evangélikus.hu
eisz.lutheran.hu

[Lelkész:] Mindenható, örök Isten,mennyeiAtyánk!Fiadbanfelvállaltademberilétünknyomorúságait, és feloldoztad megkötözöttségünket. Szabadításod által
születikésújulmegbennünkahálaésahitbizalma,amellyelkönyörgünkhozzád.
[Lektor:]Fiadbanmegbékéltettedmagaddalavilágot,atőledelrejtőző,menekülőembert.Végtelen szeretetedet jelentetted ki,
amelyotthonáválehetmindannyiunknak.Könyörgünkmindenemberért,akimégnemtaláltráléte
kétségei,fájdalmaiközöttagyógyulásra a te szeretetedb en. Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]Fiadbanareménytelenülbetegséggelküzdőkszenvedésétismegszüntetted.Könyörgünk
gyógyítóerődértmindenembernek,akiketbetegségkeserít.Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]Fiadbangyógyítóközösségethívtálel:azegyházközösségét.Könyörgünkgyülekezetünkért.Add,hogyabennedbízókközösségemegújuljonabennedvaló
bizalomban és az egymás iránti
szeretetben.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:] Fiadban gyóg yítod
azokatasebeketis,amelyeketsajátmagunkütünkbűneinkkel,mulasztásainkkal,közönyünkkelmagunkonéskörnyezetünkön.Oldozz
fel bennünket megkötözöttségeinkből.JézusKrisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lektor:]Fiadbanazéletnekadtálörökgyógyulást,legyőztedabűn
ésahalálhatalmát.Nyitottátetted
életünketvégtelenszeretetedfelé.
Könyörgünkmindazokért,akika
halálrettentésévelnéznekszembe.
Haddlássákmeg,hogyFiadbanebbenamélységbenisvelünkjársz,
éselvezetszörökországodba.Jézus
Krisztusértkérünk…
[Gyülekezet:] Urunk, hallgass
megminket!
[Lelkész:]MennyeiAtyánk!Fiadbanazéletgyógyulásátajándékoztadnekünk.Add,hogyennek
reménységében járjunk azon az
úton,amelyreelhívtálJézusKrisztus,amiUrunkáltal.Ámen.
HIRDETÉS

2017 a reformáció éve. Előadássorozat a piliscsabai evangélikus
gyülekezetben januártól októberig. Január 13-án, pénteken 18 órától dr. Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténész-professzora tart előadást Kortársunk, Luther címmel.
Cím: Piliscsaba, Széchenyi u. 8–12.
(Béthel Evangélikus missziói Otthon; http://piliscsaba.lutheran.hu).
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Bibliaigondolatokésimádságok
azimahétnapjaira
2017.január15–22.
Ferenc pápa 2013-as, Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli buzdítása szolgáltatta a Krisztus-hívők egységéért tartandó idei imahét
témáját ezzel az idézettel: „Krisztus szeretete szorongat minket…” (2Kor 5,14)
Ezzel az igeverssel és a Korinthusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését ﬁgyelembe véve fogalmazta meg az ez évi tematikáért
felelős német bizottság a 2017-es imahét témáját: Megbékélés – Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14–20).

1. NAP

2. NAP

„…egy meghalt
mindenkiért…”

„…többé ne önmaguknak
éljenek…”

Olvasmányok
•ézs/Iz53,4–12:Jóvátételüláldoztafel
magát.
•Zsolt118,1.14–29:AzÚrnemadottát
ahalálnak.
•1Jn2,1–2:Krisztusmeghaltértünk.
•Jn15,13–17:Életétadjabarátaiért.

Olvasmányok
•Mik6,6–8:Ember,megmondtaneked,
hogymiajó,éshogymitkívántőledaz
Úr!
•Zsolt25,1–5:Utaidat,Uram,ismertesd
megvelem.
•1Jn4,19–21:Miazértszeretünk,mert
Őelőbbszeretettminket.
•Mt 16,24–26: Mert aki meg akarja
menteniazéletét,elvesztiazt,akipedig
elveszti az életét énértem, megtalálja
azt.

Magyarázat
Egymeghaltmindenkiért:erreagyökeresenújfelismerésrejutottPálapostol,amikormegtértKrisztushoz.Jézus
nemcsupánasajátnépéérthaltmeg,
nemcsakazokért,akikazőtanításávalrokonszenveztek.Jézusmindenkiért meghalt. Mindazokért, akik a
múltbanéltek,vagymostajelenben,
deegyarántazokértis,akikajövőben
fognakélni.Azevangéliumhozhűen
aszázadoksoránsokkereszténymondottleéletérőlbarátaijavára.ÍgypéldáulMaximilianKolbe ferencesszerzetes,akitAuschwitzbankoncentrációstáborbazártak,majd1941-benéletétáldoztaazért,hogyegyikrabtársa
életbenmaradhasson.
„Mert Jézus meghalt mindenkiért,
mindenki meghalt vele.” (2Kor 5,14)
AmeghaltKrisztussalamiéletünkrégiútjaamúltélesz,ésalétezésújformájábalépünk:abővelkedőéletbe.Abbaazéletbe,amelybenmegtapasztaljuk az isteni gondviselést, a hitet, a
megbocsátást–abbaazéletbe,amely
ahalálutánisfolytatódik.Ezpedigaz
Istenbenvalóélet.
AmikorPálapostolKrisztusszeretetétfelismerte,ezarraindította,hogy
prédikálja a megbékélés örömhírét.
Akeresztényegyházakosztoznakabbanamegbízatásban,hogytovábbadjákennekazörömhírnekazüzenetét.
Felkelltennünkmagunknakaztakérdést, hogy felekezeti megosztottságunkban miként tudjuk hirdetni a
megbékélésevangéliumát.
Kérdések
1.Mitjelentaz,hogyJézusmindenkiértmeghalt?
2.DietrichBonhoeffer németteológus
azt írta: „Testvére vag yok a másik
embernekazért,mertJézusezttette
értem; a másik ember azért lett a
testvérem,mertJézusérteisezttette.”
Milyenhatássalvanezarra,ahogyan
másokatlátok?
3.Milyenkövetkezményeivannakennekazökumenikusésvallásközipárbeszédrevonatkozóan?
Imádság
MennyeiAtyánk!Jézusbanaztadtad
nekünk,akimeghaltértünk.Őamiéletünketélte,ésamiemberihalálunkat
halta.Elfogadtadáldozatát,ésújéletretámasztottadfelmagadmellé.Nekünkismegadtad,hogymi,akikmeghaltunkJézussal,egyeklegyünkaSzentlélekáltal,ésaTeistenijelenlétedbőségében éljünk most és mindenkor.
Ámen.

Magyarázat
JézusKrisztushalálaésfeltámadásarévénmegszabadultunkattól,hogykizárólagasajátértelmünkéserőnkáltal cselekedjünk. Ehelyett Krisztus
életadóerejévelélünk,akiélt,meghalt
ésfeltámadtértünk.Amikoréletünketelveszítjükérte,éppenakkornyerjükel.
A próféták folyamatosan szembenéztekazzalakérdéssel,hogymikéntéljenekhelyesenIstenelőtt.Mikeásprófétanagyonvilágosválaszttalálterre:
„Csakazt,hogyéljtörvényszerint,törekedjszeretetre,éslégyalázatosIsteneddelszemben.” A25.zsoltárszerzőjetudta,hogyeztmagunktólnemtudjukmegcselekedni,ezértIstenhezkiáltottútmutatásért(Zsolt25,4).
AzelmúltévekbenNémetországban
fontostémalettatársadalmielszigetelődésésanövekvőelmagányosodás,
ahogyanezsokországtársadalmában
jelentkezik.Akeresztényekküldetése
az, hogy olyan új közösségi életet
építsenek,amelybenmegtudjákosztanierőforrásaikatmásokkal,ígyakülönbözőnemzedékekistudjákegymást
támogatni. Az evangéliumi hívás,
hogyneönmaguknak,hanemKrisztusnak éljünk, arra is vonatkozik,
hogymásokatiselérjünk,ledöntsükaz
elzárkózáskorlátait.
Kérdések
1.Mivelkísértakultúránk,hogycsakönmagunknak,nepedigmásoknakiséljünk?
2.Mikénttudunkmásokértélnihétköznapjainkban?
3. Milyen következményekkel jár az
ökumené szempontjából az a hívás,
hogytöbbéneönmagunknakéljünk?
Imádság
MennyeiAtyánk!JézusKrisztusbanfelszabadítottálminketarraazéletre,amely
túlmutatönmagunkon.Kérünk,vezess
minketLelkedáltal.Segíts,hogytestvérekkéntéljükéletünketKrisztusban,aki
élt,szenvedett,meghaltésfeltámadtértünk,akiélésuralkodikörökkönörökké.
Ámen.

3. NAP
„Úgyhogy mi mostantól senkit
sem ismerünk test szerint…”

Olvasmányok
•1Sám 16,1.6–7: Az Úr nem a külső
megjelenésretekint,hanemarra,amia
szívbenvan.
•Zsolt19,7–13:AzÚrparancsolatavilágos,ragyogóvátesziaszemet.
•ApCsel9,1–19:SaulaPálnevetkapta.
•Mt5,1–12:Aboldogmondások.
Magyarázat
AKrisztussaltörténőtalálkozásszinteafejetetejéreállítjaéletünket.Pális
megtapasztalta ezt a damaszkuszi
úton.Ezvoltazelsőalkalom,amikor
Jézustamagavalójábanláthattameg:
avilágMegváltójaként.AJézusrólalkotottaddigifelfogásateljesenmegváltozott.Félrekelletttennieemberi,evilági ítélkezésmódját. A Krisztussal
való találkozás életszemléletünket is
megváltoztatja.Ennekellenéregyakranelőfordul,hogyamúltbanmaradunk,ésemberinormákalapjánítélünk.Olyandolgokatigénylünk,vagy
olyasmiketteszünk„azÚrnevében”,
amelyekvalójábanasajátérdekeinket
szolgálják.HaNémetországtörténelmétnézzük,desokmásországbanis,
avezetőkésazegyházakvisszaéltekhatalmukkalésbefolyásukkalazért,hogy
igazságtalanpolitikaicélokatkövessenek.AKrisztussalvalótalálkozáskövetkeztében létrejövő átalakulás egy
példáját adta 1741-ben a herrnhuti
testvérgyülekezet.Arraafelszólításra,
hogyneemberimódonítéljenek,azt
válaszolták,hogy„alávetikmagukat
Krisztusuralmának”.Hamaalávetjük
magunkat Krisztus uralmának, arra
kaptunk elhívást, hogy úgy tekintsünkmásokra,ahogyanIsten,bizalmatlanságéselőítéleteknélkül.
Kérdések
1.Merrevanazénéletemdamaszkusziútja?
2.Miváltozik,haúgytekintünkmás
felekezetűkeresztényvagymásvallásúemberekre,ahogyanIsten?
Imádság
SzentháromságIsten!Tevagyakezdeteéscéljamindenélőnek.Bocsássmeg
nekünk,amikorcsakmagunkragondolunk,ésasajátítélkezésünkelvakítbennünket.Nyisdmegszívünketésszemünket.Tanítsminket,hogyszeretetteljesek,
elfogadókésirgalmasaklegyünk,ígynövekedhessünk abban az egységben,
amelyaTeajándékod.Tiédlegyena
tiszteletésadicsőségmostésmindenkor.Ámen.

4. NAP
„…a régi elmúlt…”
Olvasmányok
•1Móz/Ter19,15–26:Nenézzhátra!
•Zsolt77,5–15:Istenmindigkegyelmes.
•Fil3,7–14:…amimögöttemvan,azt
elfelejtve,amipedigelőttemvan,annak
nekifeszülvefutokegyenestacélfelé…
•Lk9,57–62:Akiazekeszarváratesziakezét,éshátratekint…
Magyarázat
Gyakranamúltbanélünk.Hasznoslehetavisszatekintés,ésgyakranszükség is van rá, mert így könnyebben
gyógyulhatnakazemlékek.Ugyanakkorezmegisbéníthat,ésmegakadályozhatminketabban,hogyajelenben
éljünk.Pálapostolüzenetefelszabadítóanhatránk:„…arégielmúlt…”

A Biblia arra bátorít bennünket,
hogyőrizzükamúltatemlékezetünkben,merítsünkerőtemlékeinkből,és
elevenítsükfelmindaztajót,amitIstentett.Bárabibliaiüzenetaztissugallja,hogyengedjükelarégit,ésmég
akkorisengedjükel,hajóvolt.Mindeztazérttegyük,hogykövetnitudjuk
Krisztust,ésújéletetéljünkŐbenne.
Ebben az esztendőben sok keresztényemlékezikLutherMárton ésatöbbireformátormunkásságára.Areformáció ugyanis jelentős változásokat
hozottanyugatiegyházéletében.Sok
kereszténytetthősiestanúságot,éssokanmegújultakakeresztényéletben.
ASzentírásazonbanarraisﬁgyelmeztet,hogynecsupánamúltbantörténtekreszorítkozzunk,hanemhagyjuk
munkálkodniaSzentlelket,hogyújjövőttárjonelénk.Olyanjövőt,amelybenlegyőzhetőamegosztottság,amikorIstennépeteljesegésszélehet.
Kérdések
1.Mittanulhatunkmegosztottságunk
éskölcsönösbizalmatlanságunktörténeténekközösolvasásával?
2.Minekkellváltozniaegyházamban
ahhoz,hogyamegosztottságonfelülemelkedjünk,ésazegységeterősítsük?
Imádság
Úr Jézus Krisztus! Te tegnap, ma és
mindörökkéugyanazvagy.Gyógyítsd
beamúltsebeit.Álddmegazarándoklatunkat,segítsminketezenazúton,
hogyegyeklegyünk.VezessaTejövődbe,amikorazAtyávalésaSzentlélekkelmindenleszelmindenben,örökkön
örökké.Ámen.

5. NAP
„…új jött létre.”
Olvasmányok
•Ez 36,25–27: Új szívet adok nektek…
•Zsolt126:Megtelveörömmel.
•Kol 3,9-17 Krisztusban megújulva.
•Jn3,1–8:Lélektőlszületetten.
Magyarázat
PáltalálkozottKrisztussal,afeltámadottÚrral,ezáltalmegújult–csakúgy,
mintmindenki,akiKrisztusbanhisz.
Ez az új teremtés puszta szemmel
nemlátható,hanemahitvalósága.IstenbennünkélaSzentlélekerejeáltal,
ésmegadjanekünkaztalehetőséget,
hogyaSzentháromságbanéletébenrészesüljünk. Az új teremtésnek ezen
megnyilatkozásagyőzelemabűnbeesés
felett,általaúj,megváltottkapcsolatbakerülünkIstennel.Igazáncsodálatosdolgokathallunkmagunkról,amint
Pálmondja:„EzérthavalakiKrisztusbanvan,újteremtésaz…”; Jézusafeltámadással leg yőzte a halált, ezért
senkiéssemminemragadhatkiminket Isten kezéb ől; egyek vag yunk
Krisztusban,ésŐbennünkél;Krisztusban„Istenünkpapjaiváésországa
népévé” lettünk(Jel5,10).Hálátadunk
Krisztusnak,hogylegyőzteahalált,és
azújteremtésígéretéthirdetjük.Ezaz
újéletakkorválikláthatóvá,amikor
engedjük,hogyazalábbitulajdonságokformáljákéletünket:„könyörület,
kedvesség,alázatosság,türelem”.Ezeknekökumenikuskapcsolatainkbanis
láthatóvá kell válniuk. Sok egyház
közösmeggyőződéseaz,hogyminél
inkábbKrisztusbanvagyunk,annálkö-

zelebb kerülünk egymáshoz. Különösenareformációkezdetének500.
évfordulója emlékeztet bennünket
történelmünksikereireéstragédiáira.
Krisztusszeretetearrakésztetminket,
hogymegújultélettel,fáradhatatlanul
keressükazegységetésamegbékélést.
Kérdések
1.Mijelziéletemben,hogyújteremtéslettemKrisztusban?
2.Milyenlépésekszükségesekahhoz,
hogy új életem legyen Krisztusban?
3.Miazújéletjelentőségeazökumenészempontjából?
Imádság
SzentháromságIstenünk!Úgynyilatkoztattadkimagadnekünk,hogyTe
vagyateremtőAtya,amegváltóFiúés
azéletadóSzentlélek,mégisegyIstenünk
vagy.Átszakítodemberikorlátainkat,
ésmegújítodéletünket.Adjnekünkúj
szívet,hogylegyőzzükmindazt,amiveszélyeztetiaBennedvalóegységünket.
JézusKrisztusnevében,aSzentlélekerejeáltalimádkozunk.Ámen.

6. NAP
„Mindez pedig istentől van,
aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által…”
Olvasmányok
•1Móz/Ter17,1–8:IstenszövetségrelépettÁbrahámmal.
•Zsolt98:AzegészvilágláttaIsten
győzelmét.
•Róm5,6–11:MegbékéltettünkIstennelFiánakhalálaáltal.
•Lk2,8–14:Azörömhírhirdetése.
Magyarázat
Amegbékélésnekkétoldalavan,egyszerrelenyűgözésmegfélemlít.Felhívjaaﬁgyelmünketarra,hogyvágyjunk
egyrésztazönmagunkkal,másrésztaz
egymással való megbékélésre, de a
különböző felekezeti hagyományok
közötti megbékélésre is. Ennek az
árnyoldalát is látjuk, ami megrémít.
A megbékélés ugyanis azt jelenti,
hogyfelhagyunkvágyainkkalésönös
érdekeinkkel.KrisztusbanIstenkegyelmesenmegbékéltetminketönmagával,mégakkoris,haelfordultunktőle.Istentetteazonbanmégezenistúlmutat,mertnemcsakazegészemberiséggelbékélmeg,hanemazegészteremtettvilággal.AzÓszövetségben IstenhűségeséskegyelmesvoltIzraelnépéhez,amellyelszövetségetkötött.Ez
a szövetség arra emlékeztet minket,
hogy:„…megbánhatatlanokazIsten
ajándékai és az ő elhívása.” (Róm
11,29)Jézus,akivéreáltalállítottafel
azújszövetséget,Izraelﬁavolt.Atörténelem során gyakran előfordult,
hogyazegyházakelfelejtettékezttiszteletben tartani. Különösen sajátos
feladataivannakanémetegyházaknak
a holokauszt után, hogy felvegyék a
harcotazantiszemitizmussal.Minden
egyháznakazahivatása,hogyközösségeinbelülmegbékélésthirdessen,és
ellenálljonadiszkriminációminden
formájának,mivelmindannyianIsten
szövetségénekrészeseivagyunk.
Kérdések
1.Keresztényegyházként/gyülekezetként/közösségkénthogyanértsükazt,
hogyIstenszövetségénekrészeseivagyunk?

KRÓNIK A l 2017. január 15.

A nyolc nap tematikája l 3

AszövegforrásaaMagyarKatolikusPüspökiKonferenciaésaMagyarországi
EgyházakÖkumenikusTanácsánakkiadásábanmegjelentimahetifüzet.

2. A diszkrimináció mely jelenségeit
kellmafeltárniukakeresztényegyházaknakatársadalomszámára?
Imádság
KegyelmesIstenünk!Szeretetbőlszövetséget kötöttél népeddel. Erősítsd meg
bennünkeztaszövetséget,hogyellenálljunk a megkülönböztetés minden
formájának. Szövetséged mint drága
ajándékod tölts ön meg bennünket
örömmel,ésindítsonnövekvőegységre.FeltámadottUrunkért,azélőJézus
Krisztusért kérünk, aki Veled és a
Szentlélekkel él és uralkodik most és
mindenkor.Ámen.

7. NAP
A megbékélés szolgálata
Olvasmányok
•1Móz/Ter 50,15–21: József megbékél
testvéreivel.
•Zsolt72:Istenországaigazságosságot
ésbékéthoz.
•1Jn3,16b–21:Istenszeretetearrakésztetbennünket,hogyszeressükegymást.
•Jn17,20–26:Jézusegyházánakegységéértimádkozik.
Magyarázat
KeresztényhitünkkulcsaazIstenésemberekközöttimegbékélés.Pálapostolteljesen meg volt győződve arról, hogy
Krisztusszeretetearrakésztetminket,
hogyIstenmegbékélésejelenlegyenéletünk minden területén. Ma minden
arraindít,hogymegvizsgáljuklelkiismeretünketmegosztottságunkkalkapcsolatban.Józseftörténetéregondolvaazt
láthatjuk,hogyIstenmindigmegadjaa
megromlott kapcsolatok meggyógyításáhozszükségeskegyelmet.Anagyreformátorok,mintLutherMárton,Ulrich
Zwingli ésKálvinJános, csakúgy,mint
mások, akik katolikusok maradtak,
mintLoyolaiSzentIgnác,SzaléziSzent
Ferenc ésBorromeoSzentKároly, anyugatiegyházmegújításáratörekedtek.Azt
azonban,amiIstenkegyelménektörténetekellettvolna,hogylegyen,elrontottaazemberibűn,ésígyIstennépeszétszakadozottságának történetévé lett.
Abűnésaháborúskodásáltalcsakmég
jobbanelmélyültakölcsönösgyűlölködés és bizalmatlanság. A megbékélés
szolgálataaztjelenti,hogyakereszténység felülkerekedik megosztottságán.
Manapságsokkeresztényegyházmunkálkodikegyüttkölcsönösbizalommal
éstisztelettel.Azökumenikusmegbékélésegyikpozitívpéldájaazapárbeszéd,
amelyaLutheránusVilágszövetségésa
MennonitaVilágkonferenciaközöttjött
létre.Akialakultpárbeszéderedményeként egy dokumentumot is kiadtak
Gyógyítóemlékek:megbékélésKrisztusban címmel.Akétszervezetegyütttartottbűnbánatiistentiszteletet2010-ben,
amelyettöbbhasonlókövetettNémetországbanéstöbbmásországbanis.
Kérdések
1.Hollátjukszükségétnapjainkbana
megbékélésszolgálatának?
2.Milyenválaszainkvannakmegoldásképpen?
Imádság
Istenünk, minden jó Istene! Hálát
adunkneked,hogymegbékéltettélminket és az egész világot önmagaddal
Krisztusban.Tégyminket,gyülekezeteinket és egyházainkat alkalmassá a

békéltetésszolgálatára.Gyógyítsdmeg
szívünket. Segíts, hogy békédet terjesszük.„Aholgyűlöletvan,ottlegyen
szeretet;aholsérelem,ottlegyenbocsánat;aholkétséghonol,ottlegyenhit;
aholsötétségvan,ottlegyenfény;ahol
szomorúságterhel,ottlegyenöröm.”Jézus Krisztus nevében imádkozunk a
Szentlélekerejeáltal.Ámen.

HIRDETÉSEK

Felvételi tájékoztató a Deák téren. A Deák Téri Evangélikus Gimnáziumba (1052 Budapest, Sütő utca 1.) a
2017/18-as tanévre felvételizni szándékozó diákok és szüleik számára felvételi tájékoztatót tartunk: január 27-én,
péntek délután 4 órára várjuk a jelenleg negyedik, illetve nyolcadik osztályos tanulókat és szüleiket. Ezen az alkalmon az iskola igazgatója számol be a szülőknek iskolánk működéséről, hagyományairól és a felvételi rendszerről. A gyerekek pedig diákjaink segítségével ismerhetik meg az iskolát. Szeretettel várjuk az érdeklődőket;
elsősorban azokat, akik az őszi tájékoztatón nem vettek
részt.
Evangélikus biblikus szabadegyetem Sopronban.
Dr. Korányi András, dr. Kőszeghy Miklós és dr. Varga Gyöngyi,
a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói háromalkalmas bibliai kurzust tartanak Sopronban, az evangélikus gyülekezeti házban (Színház u. 27.). Időpont: febru-

Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében tudatjuk, hogy
Baranyay Kálmánné született Solymár Ágnes 2016. december 17én 79 éves korában hazatért Teremtőjéhez. Temetése 2016. december 30-án, pénteken 11 órakor volt a csömöri temetőben. Gyászolják: ﬁa, Baranyay Csaba és menye, Rohn Erzsébet, unokái –
Bence, zsóﬁa, Borbála –, a Solymár, a Lukács és a Radocsányi család. „Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát.”
(zsolt 116,1)

„…béküljetek meg istennel.”
Olvasmányok
•Mik 4,1–5: Az utolsó napokban az
igazságfoguralkodni.
•Zsolt87:DicsődolgokatbeszélnekIstenről.
•Jel21,1–5a:Istenújegetésföldetteremt.
•Jn20,11.18:AfeltámadottKrisztussal
valótalálkozásszemélyesküldetésseljár.

Kérdések
1.Hogyanképzeledelamennyországot?
2.Felekezetedbőlmelyénekek,történetek,költeményekésképektöltenek
elolyanérzéssel,hogyIstenörökkévalóságánakrészesevagy?
Imádság
SzentháromságIsten,Atya,Fiú,Szentlélek,hálátadunknekedezértazimahétért.Köszönjük,hogyegyüttlehettünk.Köszönjük,hogykeresztényemberekkéntegyütténekelhettünk,imádkozhattunkésigéthallgathattunk,hogy
különféleképpen mindannyian érezhettükjelenlétedet.Add,hogymindig
együtthirdethessükszentnevedet,ésígy
növekedhessünkazegységbenésamegbékélésben.Ámen.

Ökumenikus találkozó. minden hónap 3. vasárnapján 17.30kor ökumenikus találkozóra, istentiszteletre és előadásra várjuk az érdeklődőket a mEÖT székházában (1117 Budapest, magyar tudósok körútja 3.), a földszinti tanácsteremben Az egyház egységéért – az év egészében gondolat jegyében. A január 15-i előadás témája: Reformátori lelkiség – küldetéstudat. Luther legkedvesebb igéje. Előadó: dr. Blázy Árpád evangélikus lelkész. majd seurat (ﬁnn hálaadási alkalom). Az est
kezdetén teljes liturgiájú, úrvacsorai istentisztelet. Szeretettel várjuk a korábbi Farkasréti Ökumenikus Közösség, a volt
KÖT, a Fokoláre, az Ökumenikus Lelkészi Konferencia, valamint az International Ecumenical Fellowship magyar régiójának tagjait és barátait is.
Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend

G YÁ S Z J E L E N T É S

8. NAP

Magyarázat
Mivanakkor,ha…?Mivanakkor,ha
abibliaipróféciákegymásutánvalóraválnak?Milenne,hamegszűnnének
aháborúk,ésnemfegyverekreköltenénkapénzt,hanemazéletfenntartására?Milenne,haIstenigazságosságaésbékéjeuralkodna?Olyanbéke
jönnelétre,amelytöbb,mintaháborúhiánya.Milenne,haazegészemberiség együtt ünnepelne, és senki
semmaradnakibelőle?Milenne,ha
nemlennegyász,könnyéshalál?Ez
lenneamegbékéléscsúcspontja,amelyet Isten Jézus Krisztusban hozott
el.Ezmagalenneamennyország!
Naponta énekelnénk zsoltárokat,
dicsérőénekeketéshimnuszokat.Istentdicsőítve,mertateremtéselérkezettvégsőcéljához.Ezleszazanap,
amikor„Istenleszmindenmindenben”, amikor majd a keresztény reménységről,Istenuralmánakteljességrejutásárólbeszélnek,ésaszenvedés
örömreválik.Azonanaponazegyház,
mintKrisztusteste,amagaszépségébenéskegyelmébenmutatkozikmeg.
Akárholisgyűlünkössze,aSzentlélek
általegyütténekelünkIstenbeteljesedettígéretéről,megnyílikamenny,és
az örökkévalóság dallamára táncolunk.
Amennyjelenlététmármostmegtapasztalhatjukazzal,hogyegyüttünnepelünk.Indíttatástérezhetünkarra,
hogyegyházihagyományainkbólképeket, költeményeket és énekeket
osszunk meg. Ezek mind alkalmat
teremthetnekarra,hogymegtapasztaljukközöshitünketésIstenországába
vetettreménységünket.

ár 18., március 4. és 18., szombat, 14–17 óra. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban (99/523-002, sopron@lutheran.hu)
január 31-éig.

A reformáció és a magyar kultúra kapcsolatáról tart előadást
dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos, evangélikus lelkész január 20-án, pénteken 18 órakor Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem aulájában (Erzsébet u. 9.). A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

APRÓHIRDETÉS
Harangok azonnal megvehetők (332 kg H, 167 kg Cisz, 75 kg Fisz).
Érdeklődni lehet a 30/728-8161-es telefonszámon.

Felvételi az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2017/18-as tanévére
Az egyetem felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre az alábbi szakokra: teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
(nappali tagozat) • hittanár-nevelőtanár–közismereti tanár szak osztatlan mesterképzések (nappali tagozat, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával közös képzések) • katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés (esti tagozat) •
kántor alapképzés (esti tagozat) • teológia osztott mesterképzés (levelező tagozat) • hittanár-nevelőtanár osztott

mesterképzés (esti tagozat) • teológia részismereti képzés
(esti tagozat).
Jelentkezési határidő: 2017. február 15. A képzésekről és
a jelentkezésről további infor mációk honlapunk (teol.lutheran.hu)„Felvételizőknek” menüpontja alatt olvashatók.
Az érdeklődők ﬁgyelmébe ajánljuk a www.kozossegben.hu oldalunkat is. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekre a tanulmanyi.teol@lutheran.hu e-mail-címen válaszolunk.

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

BemutatkozikaBudapest-Zuglói
EvangélikusEgyházközség
Agyülekezetgyökereiaz1930-asévekig nyúlnak vissza. Az akkor még
külvárosirésznekszámítóZuglóbanaz
elsőevangélikusistentisztelet1933karácsonyánvoltazAngolutcaiiskola
tornatermében.1935-benalakultmeg
aZuglóiEvangélikusTemplomépítő
Egyesület. A gyűjtés megindult, a
gyülekezetnövekednikezdett,és1941ben önálló lelkészt is kapott Scholz
László személyében.Őnevezteelőször
Zuglót„areménységgyülekezetének”.
Atemplomésgyülekezetiközpont
alapkövét1942.október11-éntettékle.
A lelkészi hivatalt, gyülekezeti termet és lakásokat magában foglaló
épület1944-benkészültel.Ittmárlehetettistentiszteletettartani,atemplomépítésazonbanaháborúshelyzet
miattteljesenelakadt.Aháborúsidők
elmúltávalatemplomépítésésagyülekezetimunkamegújultlendülettel
folyt tovább. Végül 1950 májusában
tarthattak először istentiszteletet a
templomban,deaberendezésekközül
mégsokmindenhiányzott.Állandó
használatmellettszépenlassanahelyére került minden. Legutolsóként
1997-benkorszerűvilágítótestekkerül-

tekapillérekre,majdádvent1.vasárnapjánHarmatiBéla püspökszenteltefelateljesenfelújítotttemplomot.
Atemplomépítésemellettamindenkorilelkészekmindignagygondot
fordítottak a gyülekezet belső, lelki
építkezésére,azIstenbevetetthiterősítésére,azigehirdetésére.Atemplomépítőelődökisebbőlmerítettékazerőt,
ésaközösségareménységgyülekezetemaradtakkoris,amikorﬁzikailagés
anyagilagreménytelenneklátszottatovábblépés. A reménység horgonya
(Zsid6,19)mindigerősnekbizonyul,
mert biztos talajba, Isten megtartó
szeretetébekapaszkodik.
Vasárnaponként két helyen jönnekösszeagyülekezettagjaiistentiszteletre,emellettsokhétközialkalom
van. Heti-kétheti rendszerességgel
zajlanakabibliaórák,amelyekenkülönbözőkorcsoportokvesznekrészt:
nyugdíjasok,dolgozófelnőttek,ﬁatal
házasok,hitoktatók,nőkéskismamák.
Aﬁatalokatifjúságióravárja,agyermekekhittan-éskonﬁrmációsórákon,
óvodaiésiskolaihittanokon,vasárnap
pedig két csoportban gyermekbibliakörönvehetnekrészt.Agyülekezeti

életszervesrészétalkotjákazénekkar
szolgálatai, a zenés estek, a nyári
gyermek-ésifjúságitáborok,családi
hétv ég ék, gyül ek ez et i délután ok,
missziósalkalmak,kirándulások.
Agyülekezetiéletcélja,hogymindenalkalmoncsaládkéntlegyenegyütt
a közösség Isten igéje körül. Akik
nem tudnak jönni, azokhoz a többi
gyülekezetitagmegyel,hogylelkiés
testisegítségetadjanaknekik.Agyülekezet Istentől kapott legfontosabb
küldetéseazőörömüzeneténekatovábbadása, amely megváltoztatja az
emberekéletét.
Evangélikus istentisztelet
a Magyar Rádióban
Január 22-én,
a vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnapon 10.04től istentiszteletet közvetít a
Kossuth rádió a
zuglói evangélikus templomból.
Igét hirdet Tamásy Tamás lelkész.
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Vízkeresztünnepeután2.vasárnap–Jn2,1–11

Csodákmárpedigvannak!
A VASÁRNAP IGÉJE
édesanyák képessége. Régótahiszekabban,hogyazédesanyáknakvanegykülönlegesképességük.Olyandolgokatképesekmeglátnigyermekükben,amelyeketmásoknem.Felismerikagyermek
tehetségétéserejétmárakkor,amikor
mégtalánsenki.Máriaamenyegzőforgatagábanhalkanodahajolﬁához,éskér.
Sőttalánnemiskér,inkábbcsakszól.
Suttogva,aligészrevehetően,deszavábanbennevanaﬁnom,csendessegítségkérés.Egyanyakéréseﬁához.Segíts
rajtuk!Látod,bajbanvannak.
Jézus válasza. Aﬁúknakvanegyrossz
tulajdonságuk.Gyakrannembecsülik
megigazánazédesanyjukat.Sokszorlátomgyülekezetben,családban,ahogy
azédesanyavárjakisﬁaölelését,szeretetét,kedvesszavát,deaﬁú,kitudja,
milyenoknálfogva–taláncsakazért,
mert már felnőtt –, nem adja úgy,
mintrég.JézuskeményenszólMáriához.Talándurvábbanis,mintvárnánk.
Sok bibliamagyarázó mentegeti őt,
oldjákszavát,pedighiszem,nincserreszüksége.Jézuskeménymondatában
azazegyszerűgondolatfejeződikki:
„édesanyám,nekemnemezzelacsodávalkellkezdenem.”
A csoda csak történik. Valljuk meg
őszintén,ténylegnehezentudjamodern
hitünkelfogadni,hogyJézuselsőcsodájakéntegylagziközepénamulatságotfokozza.Pedigmennyiszegényvolt
akkorisavilágban,hányéshánymenekültpróbáltazéletéértküzdeni,milyen
sokkirekesztett,testi-lelkibetegvártaa
csodát!

Jézusmégisegylakodalomkellős
közepénsegít.Odaállakővedrekmellé,megtöltetiőketvízzel,engedi,hogy
aszolgákmerítsenekbelőle,ésacsoda megtörténik. Mert Isten csodája
ilyen.Nemkellhozzákülönlegesszituáció,világotváltoztatóerkölcsimondanivalóvagynagyhorderejűetikai
kérdés.Elégegyegyszerűlakodalom,
egyvidékilagzi,ésIstenmegjelenik,
megszólítésmegajándékoz.Nemalkalmasrásemazidő,semahely,sem
a pillanat. és mégis. Megtörténik.
Mindentervésszándéknélkül.
Egyikhittanóránegyhetedikesﬁú
kérte,haddbeszélhessenvelembizalmasan,négyszemközt.Nagyonmegijedtem,mertsoseszokottilyetkérni,
csendes, magának való ﬁúcska volt.
Amikor félrevonultunk, elmes élte
nagytitkát.Nemtudtamagábantartani,szerettevolnamegosztanivelem
azörömét:szerelmesegygyülekezetünkbejárókislányba.Nagyonjólesett
aﬁúnyíltsága,akirögtönfolytattais,
ésmegkérdezte:„Devajonhogyantudassam vele?” Megkérdeztem tőle,
eddigmittettezügyben,mirefélénken azt válaszolta: „Semmit. Sosem
mertem lépni. Sosem alkalmas az
idő.”
Alkalmas idő. Sokszorérzemazemberekbeniseztafurcsafélelmet,amikorahitrőlésIstenrőlvanszó.Most
biztosnemalkalmasazidő!EnnélméltóbbhelyzetrevanszükségeIstennek
is,nekemis,hiszIstenhezszépenkell
felöltözni,tisztaszívvelkellérkezni,Istentmegkellbecsülni,csakigazánsúlyoskérdésekbenlehetőtmegszólítani. Nagymamám mondta mindig:
„Nemvagyokkészagyónásra!”Azóta

isgondolkodomamondatmélyüzenetén, de azt is érzem, hogy valahogy sosincs tökéletes idő. Sem a
gyónásra,semazIstennelvalótalálkozásra,semazIstencsodájánakmegélésére.Mertmindigvanvalami,amiközbejön,amimegakadályoz,amibefolyásol. A hittanos ﬁúnak végül ennyit
mondtam:„Neagyaldtúl,csaktedd
meg,éskész!”Perszeazótasehívtael
alányt.Csakálmodozikésreménykedik,háthaegyszerleszbátorsága.
Csodák márpedig vannak. Jézusnem
várt.édesanyjánakhalkszaváraelindult,ésmivelszükségvoltrá,megtetteelsőcsodáját.Egykopottlagziutolsónapjaiban,amikormármajdnem
minden mindegy volt. Csak hogy a
mulatságmehessentovább.Anásznép
közül talán senki észre sem vette,
hogy valami történt. Mert a csodák
ilyenek.Néhamindenkilátja,néhaelmegyünkmellette,néhapedigcsakaz
azegyemberlátja,akinekküldteazélő
Isten.Akinekvannyitottszíve,hogy
meglássonésmegértsenvalamitazIstenvalóságából.
Ebben a történetben számomra a
csendesédesanyakaptaeztacsodát.Mária,akimertbízni,mertkérni,merthinniésmertlátni.Látniazt,ahogyszeretettﬁafelnőtt,éselindultakeresztfelé.
g PONGRÁCZ MÁTé

Újnap– újkegyelem
Vasárnap (január 15.) Arrólfogjamegtudnimindenki,hogyazéntanítványaimvagytok,haszeretitekegymást. Jn13,35(Mal2,10;Jn2,1–11;Róm12,[4–8]9–
16;Zsolt4)Keresztyénhitünknekszámtalanjele,szimbólumavan,amelyekrőlkülsőlegisfelismerhetőahívőember.LutherMárton aKiskátéjában azt
tanácsolja,imaelőttvessünkkeresztet–ezKrisztushoztartozásunkrautaló
gesztus.Ugyaneztellehetmondaniazimárakulcsoltkézről,akabátunkratűzöttLuther-rózsárólvagyazautónkhátuljárakiragasztotthalacskáról.Aztis
látjukazonban,hogymindezekaszimbólumoksokszormegkopnak,sablonossáválnak,elvesztiküzenetértéküket.Soknyárralezelőttegykistáborozómegkérdeztetőlemegyamerikaihittantáborban,hog yankellelképzelnie
Istent.Nagyszavak,teológiaimag yarázatokhelyettgyorsanmegöleltemőt,
mondván:ilyennek.MertIstenszeretet,ésazőgyermekeitiserrőlaszeretetrőlfogjákmegismerni.
Hétfő (január 16.) Énvagyokazelsőésazutolsó,rajtamkívülnincsisten. ézs
44,6(Ef3,14–15;5Móz4,5–13;Lk5,27–32)Időrőlidőremegkérdeziktőlemahittanosgyerekek,Istenhogyanlett,mikorszületett,ésígytovább.Jönisgyorsan
asablonosválasz,miszerintIstenörökkévaló,azazmindigisvolt,ésmindiglesz.
Ezamagyarázatszemmelláthatólaghaszontalanésidegesítőaszámukra,hiszenamiemberikategóriáinkszerintmindennekvankezdeteésvége,születéseéshalála.Avégesemberilényképtelenbefogadniavégtelent.Avégtelen
Istenviszontbeakarfogadniminketkegyelmébe,szeretetébeJézusKrisztusáltal.énszemélyszerintvárommárazÚrralvalóközvetlentalálkozást,a„színrőlszínrelátás”állapotát,amikormindenkérdésemreegycsapásraválasztkapokmajd.
Kedd (január 17.) Boldogaz,akinekJákóbIsteneasegítsége,ésIstenében,azÚrbanvanareménysége. Zsolt146,5(2Tim1,12;Róm9,31–10,8;Lk5,33–39)Azsoltárírótöbbezerévesszavaimaisválasztadnakalegégetőbbkérdésre.Társadalmunkbanésszűkebbközösségeinkbenegyretöbbamegszomorodott,depresszióvalküszködővagyegyszerűencsakmegfásultember.Ígymégabszurdabb,hogyközbenamédiamindenformájaaboldogságotreklámozza,illetveazahhozvezetőutatpróbáljaeladnicsodásgyógyszerek,wellnesshétvégék,
ékszerekéstechnikaieszközökformájában.Haddlegyenezamainapodfeladata,kedvesOlvasó,hogymegosztodvalakivelazősireceptet:egyedülazÚrtólkapunkboldogságot,csaktőlejönareménység.

Imádkozzunk!MegváltóJézusom!Nem
kérekmamást,csaklátószívetésolyan
lelket,amelyképesahétköznapoktengerébenismeglátnitéged,valóságodat,jelenlétedet,szeretetedetéscsodáidat.Add,
hogyfelismerjemkezednyomátéletemben,éstudjalaktégedkövetni,éstudjak
nekedtetszőéletetélni.Ámen.

Szerda (január 18.) Afőember[…]örvendezvehaladttovábbazútján. ApCsel
8,39(Hab3,18;Gal5,1–6;Lk6,1–11)Szeretjükazilyenkiragadottkisigeverseket,amelyekönmagukbannemhordoznaküzenetet,deemlékeztetnekegykedvestörténetre.MostpéldáulhirtelenmagunkelőttlátjukeztazIstentkeresőidegent,azetiópkincstárnokot,aminthintójábanülFülöpmellett,éshallgatjaaz
igemagyarázatot.Látjuk,ahogylángolólelkesedésselleugrikakocsiról,mert
észrevettegytavat,ésmegakarkeresztelkednibenne.Aztánújrakettéválikaz
útjuk,ésmegytovábbki-kiamagadolgára,minthamisemtörténtvolna.De
valamimégismegváltozott,mertIstenigéjecélbaért.Igen,mindenmegváltozott–a„főember”ezértörvendezik.

„AtörvényMózesáltaladatott,akegyelemésazigazságJézusKrisztusáltaljöttel.” (Jn1,17)

„Akkoreljönneknapkeletrőlésnapnyugatról,északrólésdélről,ésasztalhoztelepednekazIstenországában.” (Lk13,29)

Vízkeresztünnepeutána2.hétenazÚtmutató reggelisheti
igéiIstentörvényébenésevangéliumábanközöltakaratátállítjákelénk;őmindenemberüdvösségétakarja(lásd1Tim
2,4).JézusKrisztusbanláthatóIstenakarata,akivilágosságuljöttelevilágba,ésörökéletethozottazembereknek.„JézusKrisztusaláthatatlanIstenképe:mindenőáltalaésőérteteremtetett,ésőbenneállfennminden.”(Kol1,15–17;LK)
„ÖrvendezzetekIstennek,mindenföldek!”(GyLK718)AkánaimenyegzőnelsőjelkéntJézusborráváltoztattaavizet,mert
elfogyott a bor. „Amikor a násznagy megízlelte a vizet,
amelyborrálett,” eztmondtaavőlegénynek:„…tepedigmostanáigtartogattadajóbort.” Jézus„ígyjelentettekidicsőségét,éstanítványaihittekbenne”. (Jn2,9.10.11)„Avízborrá
változtatásaaztjelenti,hogyJézusatörvényértelmétmegédesítette.AtörvényKrisztustköveteli,éshozzáutal,hogy
kegyelmeahitbenújjászüljön,sigazijócselekedetekvégzéséreképesítsen”–tanítjaLuther. Pálpedigaképmutatásnélküliszeretetreösztönöz,éskéri: „Aszentekkelvállaljatokközösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.
[…]Örüljetekazörülőkkel…” (Róm12,13.15)Mózesatörvény
megtartásáraintinépét:„AtűzközepébőlazÚrbeszélthozzátok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta,hogyteljesítsétekatízigét,ésfelírtaazokatkétkőtáblára.” (5Móz4,12.13)Pálezttanítja:„…atörvényvégcéljaKrisztus,mindenhívőmegigazulására.” (Róm10,4;lásdGal3,24)
ScsakahitbőlvalóigazságszámítIstenelőtt,amelyetőis
hirdetett,ésazigaziszabadság:aszeretetbenvalószolgálat.
Ígyﬁgyelmeztet:„Hatörvényáltalakartokmegigazulni,elszakadtatokKrisztustól,akegyelembőlpedigkiestetek.[…]Mert
KrisztusJézusbannemszámít[…],csakaszeretetáltalmunkálkodóhit.” (Gal5,4.6)Íme,azapostoligyűléshatározataa
pogányokbóllettkeresztyénekszámára:„…tartózkodjatok
abálványáldozatihústól,avértől,amegfulladtállattólésa
paráznaságtól.Haezektőlőrizkedtek,jólteszitek.” (ApCsel15,29)
AnagyszárazságrólígyszólazÚr:gyászolnak,mertnemtalálnakvizet,„mertnemvoltesőazországban”. Prófétájaígy
esedezik:„Habűneinkellenünkszólnakis,tégyjótvelünk,
Uram,atenevedért!Mertszámtalanszorelpártoltunk,vétkeztünkellened![…]nehagyjelbennünket!” (Jer14,4.7.9)„EzzelazáldássaláldottamegIzráelﬁaitMózes,azIstenembere,mielőttmeghalt.Eztmondta:ASínairóljöttazÚr,aSzéírrőlragyogottrájuk[…].Mennyireszeretinépét!” (5Móz33,1–
3)„Uram,atenevedben/Álddmegszolgáidat,/Kiketbűntőlmegváltott/EgyszülöttszentFiad!”(Eé323,4)

Vízkeresztünnepeutána3.hétenazÚtmutató reggelisheti
igéiIstennekevilágban,azegyszülöttFiúbanmegjelentdicsőségéről tanúskodnak. Jézus Krisztusban látható Isten
szeretete.„Márfénylikazigazivilágosság,ésakiszeretiaző
embertársát,azavilágosságbanmarad.”(1Jn2,8.10;LK)„Vigadjatok,igazak,azIstenben!”(GyLK736)AzáldottOrvos
ígygyógyítottamegakapernaumiszázadosszolgáját,akiezt
mondta:„Uram,nemvagyokméltóarra,hogyhajlékombajöjj,
hanemcsakegyszótszólj,ésmeggyógyulaszolgám.[…]Jézus[…]elcsodálkozott,ésígyszóltazőtkövetőkhöz:Bizonymondomnektek,senkibensemtaláltamilyennagyhitetIzráelben.
[…]Aszázadosnakpedigeztmondta[…]:Menjel,éslegyen
atehitedszerint.” (Mt8,8.10.13)„Etörténet[…]kettőscsodárólszól.EgyiketKrisztusteszi,másikataszázados.Azőerős,
igazihitétisazértdicsérimegJézus,mertcsodákcsodájavolt”
–vélekedikLuther. Pálvallomása:„…nemszégyellemazevangéliumot,hiszenIstenhatalmaazmindenhívőneküdvösségére…” Aprófétátidézi:„Azigazemberpedighitbőlfogélni.” (Róm
1,16.17;lásdHab2,4)FilippibenPálszombatonszóltafolyópartonegybegyűltasszonyokhoz.Lídia,amikor„házanépévelegyüttmegkeresztelkedett,aztkérte:Haúgylátjátok,hogy
azÚrhívevagyok,jöjjetek,ésszálljatokmegaházamban!” (ApCsel16,15)UrunknakahetiigébenadottkijelentésétPálószövetségiígéretekidézésévelbizonyítja.Zsidókésmásnépek
együttdicsőítikIstentagyülekezetben.„Ezértfogadjátokbe
egymást,ahogyanKrisztusisbefogadotttiteketIstendicsőségére.” (Róm15,7)RutheztfelelteNaominak:„…ahovátemégy,
odamegyek,aholtemegszállsz,ottszállokmegénis.Népedaz
énnépem,ésIstenedazénIstenem.” (Ruth1,16)ApiszidiaiAntiókhiazsinagógájábanazsidók„káromolvaellenemondtak
Pálbeszédének.EkkorPálésBarnabásbátraneztmondta[…]:
mivelti[…]nemtartjátokmagatokatméltónakazörökéletre,íme,apogányokhozfordulunk.Mertígyparancsoltameg
nekünkazÚr[…] [lásdézs49,6].Ennekhallatáraörvendeztekapogányok,és[…]mindnyájanhívőkkélettek”. (ApCsel
13,45–48)PálfeltárjaelőttünkisIstentitkát:„Krisztusközöttetekvan:reménységeazeljövendődicsőségnek. Miőthirdetjük…” (Kol1,27.28)Jánosláttaagyőzteseketazüvegtenger
mellett,shallottaéneküket:„…énekeltékMózesnek,IstenszolgájánakénekétésaBárányénekét:Nagyokéscsodálatosaka
teműveid,mindenhatóÚrIsten[…],anépekeljönnekmind,
ésleborulnakelőtted…” (Jel15,3–4)„Milycsodásszeretet![…]
//Őt,IstenBárányátzengiújénekem,/Őtáldjamegváltott
életem.”(Eé386,1.3)
g GARAI ANDRÁS

Csütörtök (január 19.) Híresemleszországodbantöbbéerőszaknak,határaid
közöttpusztulásnak,romlásnak.Istenszabadításátmondodfalaidnakésdicséretétvároskapuidnak. ézs60,18(Jel21,3;ApCsel15,22–31;Lk6,12–16)Vajonki
neszeretneegyolyanországban,abbanavárosbanlakni,aholnincserőszak,
nincsenekháborúk,nemromlanakeladolgokésazemberek?Aföldminden
lakójailyenhelyutánvágyódik,devalahogymégismindigindulat,veszekedés,
háborúésszenvedésleszatörténetvége.Istenországánakbékességét,áldását
mégismárittésmostmegérezhetjük,magunkbanhordozzuk.

KÉTHETI ÚTRAVALÓ

Péntek (január 20.) JobbakevésazÚrfélelmével,mintasokkincs,hanyugtalanságjárvele. Péld15,16(Lk12,24;Jer14,1–9;Lk6,17–26)Mégfrissenélbennünkazemlék,ahogyankarácsonyelőttagyermekeink(unokáink)előálltak
nagyívűajándékötleteikkel,vagy–biztos,amibiztos–megisírtáklevélben
azangyaloknak.Sokszorcsakmosolygunk,milyenkisbuták,mennyirebefolyásoljákőketatévéreklámok,interneteshirdetések.Azviszontmárnemmosolyognivaló,ahogyanazemberektöbbségetörtet,harácsol,szerezésvásárol.
Egykedvesevangélikusasszonyaztmondta:„Mindigcsakannyilegyen,amennyi
amegélhetéshezkell.”Mertazélethezvalójábannagyonkevésiselég.Ittazideje,hogyátgondoljuk,milyenkincseinkisvannak.
Szombat (január 21.) Jézusmondja:Békességethagyoknektek,azénbékességemetadomnektek,denemúgyadomnektek,ahogyanavilágadja.Nenyugtalankodjékatiszívetek,neiscsüggedjen! Jn14,27(Bír6,23–24;5Móz33,1–4[7.12–16];
Lk6,27–35)Sajnosgyakranelőfordul,hogyaszülőkhalálautánazutódokösszevesznekazörökségen.Avagyonelaprózódik,elvész,arokonokpedigharaggal
válnakelegymástól.JézusKrisztusmásfajtaörökségethagyottránk.Valamiolyat,
aminemelválaszt,hanemösszekötminketegymással:asajátbékességét.
g SÁGHy BALÁZS
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