A hónap igéje - 2017. október
Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen
megtérő bűnösnek. (Lk 15,10)
Bűnös! Milyen egyszerű kimondani a másik emberre, aki nem tartozik közénk,
felmagasztalva magunkat, hogy mi bezzeg már megtértünk és Isten gyermekének mondhatjuk magunkat. Október hónap igéje, önvizsgálatra hív bennünket,
hiszen a lukácsi igeszakasz egy példázat kiragadott mondata. Mennyire vagyunk mi magunk nyitottak egy bűnös, egy eltévelyedett, vagy akár egy kereső
felé? Mennyire vagyunk képesek elfogadni, hogy vannak Isten útját még nem
ismerő emberek, akiknek még szükségük van arra, hogy valaki utánuk menjen,
megkeresse őket. Mennyire vagyunk képesek elfogadni Jézus küldését, ami
arra int, hogy mi magunk menjünk utánuk. Nem felvéve a farizeusi mentalitást,
ami megveti, kitaszítja a bűnöst. Ugyanakkor kényelmesen elvan a saját maga
környezetében, megélve az akolmeleget, csak ne keljen kilépni a komfortzónából. Ezzel ellentétben Jézus misszióba küld bennünket. Azt akarja, hogy érezzük a felelősséget a másik iránt. A 100-ból az iránt az egy iránt, aki még nincs
közöttünk. Lépjünk ki a kényelmes, megszokott közegünkből és induljunk el az
után az egy után, aki várja, hogy valaki megszólítsa, hívja, befogadja. Mert ha
ezt nem tesszük meg, akkor komoly gond van missziói lelkületünkkel. Ha nem
megyünk az elveszettért, akkor nem értjük a Krisztus útját, amelyen vezetni
akar bennünket. Ami nem más, mint feladni saját magunk kényelmét és indulni,
megszólítani, befogadni az elveszettet. Hiszen Krisztus is ezt teszi! Feladja
mennyei otthonát, és eljön értünk, megkeres és magához hív. Nem szabad kevesebbel beérnünk, mint hogy mi is ezt tesszük, amire Jézus példát adott. Induljunk el az elveszettekért és hívjuk be őket hajlékunkba, hogy valósággá válhasson, az angyalok öröme, Jézus szava: „Mondom nektek, így fognak örülni az
Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek.”
Horváth-Csitári Boglárka
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2017. október 31-én a hosszas előkészületeket követően ránk köszönt az
evangélikus reformáció 500. születésnapja. A sokféle rendezvény, kiállítás és
előadás után, bélyegek és pénzérmék kibocsátását követően, filmek és koncertek emlékével éljük majd át ezt az ünnepet. Mindezek felidézték, közel
hozták hozzánk mindazt, ami nem jöhetett volna létre az elmúlt évszázadok
során, ha Luther Márton azon a napon nem szánja el magát a 95 tétel közreadására. Tudjuk, hogy sem a kereszténység, sem Európa, sőt az egész emberiség története, mindennapi élete sem lenne ugyanaz a reformáció nélkül.
Az átfogó, nagy méltatások közepette mégis szükségünk van valami olyan
lényegre törő, szívre helyezhető üzenetre is, amely bennünket személyesen is
elérhet. Luther néhány héttel a halála előtt, Wittenbergben tartott utolsó prédikációjában hagyta ránk ezt a személyes, minden keresztény ember számára
világos bíztatást: „Őt hallgassátok!” Istennek – az evangélium tanúsága szerint – Jézusról elhangzott szava ugyanis mindent elmond a reformáció lényegéről. Jézushoz vezet minket minden egyéb istenes vagy istentelen, vallásos
vagy evilági okoskodás helyett. Átadja, hogy keresztény gyülekezet, egyház
ott van, ahol Jézus Krisztus mint Isten és ember egyetlen találkozási pontja
áll a középen. Átadja, hogy minden reformáció ezen a személyes szinten, a
Jézusra hallgatni kezdő és akaró ember emberek és közösségek életével kezdődik. Semmi sem számít annyira: csak ez a mai, aktuális, bennünket elérő
reformáció!
Dr. Korányi András

HA AZ ÚR ÉPÍTI A HÁZAT,
NEM HIÁBA FÁRADNAK AZ ÉPÍTŐK…
Payr Sándor

Sólyom Jenő

Wiczián Dezső

Élő örökség – a reformáció kortárs kutatói
A reformáció egyháztörténeti kutatása kisebbségben élő evangélikusságunk számára az identitás megőrzésének egyik legfontosabb forrása volt a 20. század
során is. Ebben az értékmentő szolgálatban egymást váltó nemzedékek végeztek
úttörő munkát részben a hazai egyháztörténet egy-egy szűkebb témájának felkutatásával, illetve az egyetemes - elsősorban Lutherhez kötődő - vonatkozások
közreadásával. Az 500 éves jubileum lehetőséget ad arra is, hogy - a teljesség
igénye nélkül - megemlítsünk fontos kutatókat, és újra kézbe vegyük a munkáikat.
A 20. század elején Masznyik Endre (1858-1927) professzor, a pozsonyi Teológiai Akadémia igazgatója 1917-ig hatalmas munkával állította össze és jelentette meg az összesen 6 kötetbe rendezett, Luther Márton alapvető műveiből
készült válogatását magyar fordításban. A napjainkban zajló nagy vállalkozás
(Luther Válogatott Művei sorozat) megjelenéséig ez volt a német reformátor
munkáinak legfontosabb forrása a magyar olvasók számára. Az eredetileg békési származású tudós ismert még az általa készített újszövetség-fordításról is.
Ugyanebben a nemzedékben gazdagította jelentősen a hazai reformációról szerzett ismereteket Payr Sándor (1861-1938) soproni teológiai tanár, aki a Dunántúl, illetve azon belül a különösen is fontos szerepet játszó Sopron reformációtörténeti feltárásához járult nagyban hozzá. Hosszú életű kortársuk volt a református Zoványi Jenő (1865-1958) is, aki a hazai protestantizmust áttekintő történeti könyvével, illetve lexikonjával ma is pótolhatatlan műveket hagyott ránk.
A múlt század derekán a lutheri örökséget újra az érdeklődés középpontjába
állító mozgalom járta át az evangélikus egyházat, melynek történeti kutatásában
kiemelkedő tudományos és szervező munkát végzett Sólyom Jenő (19041976). A soproni Teológiai Fakultás, majd a budapesti Teológiai Akadémia tanáraként hazai egyháztörténetet és egyházjogot oktatott. Kiterjedt életművében
tanulmányok és könyvek tömegében mutatta be a legmagasabb igénnyel az
evangélikus történeti teológiát, egyik ma is közkézen forgó munkája Luther és
Magyarország címen jelent meg. Az 1956-os forradalom után politikai bosszúból nyugdíjazták, aztán levéltárosként dolgozott. Ugyanezen sorsban osztozott
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Wiczián Dezső (1901-1961) professzor is, aki a Luther-kutatás újabb eredményeit közvetítette egyházunk felé, ezzel is erősítve az „Előre Lutherral!” mozgalom megújító munkáját.
A szocialista diktatúra korszakában élő következő nemzedékben Fabiny Tibor
(1924-2007) munkássága adott lendületet a kutatásnak. Az evangélikus egyház
több évszázados történetének minden korszakára kiterjedő életművében számos
tanulmány között megtaláljuk a Luther végrendeletét elemző könyvet éppúgy,
mint az 1983-as Luther-jubileum – a reformátor születésének 500. évfordulója –
alkalmából kiadott Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből című könyvet.
A Magyarországi Evangélikus Egyház múltját áttekintő vázlatának értékes szakasza a hazai reformátorainkat bemutató fejezet. Szervező tevékenysége nyomán
alakult a mára reprezentatív intézményé vált Evangélikus Múzeum, de hosszú
időn át működött az az egyháztörténeti munkacsoport is, melynek számos tagja
gazdagította a 16. századról szerzett ismereteinket. Soraikból széles körben elismertek Botta István (1918-1999) lelkész Dévai Bíró Mátyásról, Huszár Gálról,
Méliusz Juhász Péterről és a reformáció könyvnyomtatáshoz fűződő kapcsolatáról írott munkái, akárcsak Keveházi László (1928-) Sztárai Mihályról megjelent
monográfiája.
A jeles évforduló alkalmából ne csak munkájuk rövid méltatását olvassuk most
el, hanem vegyük kézbe újra műveiket!
Dr. Korányi András
Megismerésre ajánljuk:
Fabiny Tibor: A Magyarországi Evangélikus Egyház rövid története. Budapest,
1997
Botta István: Huszár Gál élete, műve és kora. Budapest, 1992
Fabiny Tibor: Luther Márton végrendelete. Budapest, 1982 (Átdolgozott kiadása: Luther Kiadó, 2017)

Keveházi László: A kereszt igéjét hirdetni kezdtem. (Sztárai Mihály élete és kora) Budapest, 2005
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. (Magyar Luther könyvek 4.) Budapest,
1996
Wiczián Dezső: Luther mint professzor. (Magyar Luther könyvek 3.) Budapest,
1996
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2017. OKTÓBER

01. va
02.hé
05.csü
06.pé

07. szo
08. va
09.hé
10.ke
11.sze
12.csü
13.pé
14.szo
15. va

Szentháromság utáni 16. vasárnap
10.00 - Istentisztelet + úrvacsora
17.00 - Tere-tori
15.00 - Bibliaóra
17.00 - Konfirmandus szülői értekezlet
19.00 - Imakör
REFORMÁCIÓ 500. fesztivál (Sportkastély)
„SZERETETREFORMÁLVA
Szentháromság utáni 17. vasárnap
10.00 - istentisztelet
17.00 - Tere-tori
18.00 - Női Kör
18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaóra
19.00 - Imakör
10.00 - Konfirmáció
Szentháromság utáni 18. vasárnap
10.00 - Istentisztelet
ŐSZI GYÜLEKEZETI NAP
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

16.hé
17.sze
19.csü
20.pé
21. szo
22. va

17.00 - Tere.tori
18.00 - Énekkar
15.00 - Bibliaóra
19.00 - Imakör
10.00 - Konfirmáció
Szentháromság utáni 19. vasárnap
10.00 - Istentisztelet
24. ke 18.00 - Női Kör
25.sze 18.00 - Énekkar
26.csü 15.00 - Bibliaóra
27.pé 19.00 - Reformációi est-1.
28.szo 10.00 - Konfirmáció
19.00 - Reformációi est-2.
29. va Szentháromság utáni 19. vasárnap
10.00 - Istentisztelet
19.00 - Reformációi est-3.
31. ke REFORMÁCIÓ ÜNNEPE
10-15 Gálaműsor - Papp L. Sportarénában
18.00 Istentisztelet
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01. va
04. sze
07. szo
08. va
11. sze
12. csü
14. szo

15. va

Szentháromság utáni 16. vas
8:00 Istentisztelet + úrvacsora
(Református templom)
14 óra – Bibliaóra
REFORMÁCIÓ 500. fesztivál
SZERETETREFORMÁLVA
10-20 óráig a Sportkastélyban
Szentháromság utáni 17. vas.
8:00 Istentisztelet
(Református templom)
14 óra – Bibliaóra
18 óra – Asztali beszélgetések
(Cserkész ház)
15-19 óráig Társasjáték klub
(Cserkész ház)
Szentháromság utáni 18. vas.
10.00 - Istentisztelet—Plórincen
ŐSZI GYÜLEKEZETI NAP
SZÜLETÉSNAPOSOK KÖSZÖNTÉSE

18. sze 14 óra – Bibliaóra
21. szo Kirándulás Szigethalomra az Emese
Várispánságba és a szomszédos vadasparkba. Indulás 11 órakor.
22. va Szentháromság utáni 19. vas.
10:30 Gyermek Istentisztelet
(Cserkész ház)
16 óra – Határok mentén
(Cserkész ház)
25. sze 14 óra – Bibliaóra
26. csü 18 óra – Asztali beszélgetések
(Cserkész ház)
29. va Szentháromság utáni 20. vas.
10: 30 Istentisztelet
(Cserkész ház)
15-19 óráig – VÉDŐHÁLÓ
(Cserkész ház)
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