
„Mos ta ná ban a vi lág há lón »épül nek« a leg gyor -
sabb ütem ben a temp lo mok. Egy re több gyü le ke -
zet hoz lét re ilyen tar tal mú in ter ne tes ol dalt, ame -
lyek sze re pe messze túl mu tat a he ti is ten tisz te le -
tek köz ve tí té sén.”

Egyház és világháló f 15. oldal
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„Ti vagy tok er re a ta núk” – mond ja
Jé zus (Lk 24,48) a fel tá ma dás cso dá -
ja előtt ér tet len ke dő-két sé ges ke dő, a
fel tá ma dás cso dá ja alatt pe dig ámu -
ló és el bű völt ta nít vá nya i nak. 

A kép, amely a ta nít vá nyok szí vé -
ben el hí vá suk tól a vi rág va sár na pi
be vo nu lá sig Jé zus Krisz tus ról ki ala -
kult, nagy pén te ken szi lán kok ra tört.
Hús vét haj nal tól azon ban kezd ez a
kép – sőt az iga zi, az evan gé li u mi, a
va ló sá gos és he lyén va ló jé zu si kép –
új ra össze áll ni szí vük ben. 

Az él mé nyek össze hoz zák a szét -
szé ledt ta nít vá nyo kat. Ők pe dig hoz -
zák a ma guk cso dás hús vé ti tör té ne -
te it egy más meg erő sí té sé re. S ek kor
Jé zus sze mé lye sen meg je le nik, és
ezt az összeg zést ad ja: „Így van meg -
ír va: a Krisz tus nak szen ved nie kell,
de a har ma dik na pon fel kell tá mad -
nia a ha lot tak kö zül, és hir det ni
kell az ő ne vé ben a meg té rést és a
bűn bo csá na tot min den nép kö zött,
Je ru zsá lem től kezd ve. Ti vagy tok er -
re a ta núk.” (Lk 24,46–48) Jé zus e
vissza uta sít ha tat lan és meg kér dő je -
lez he tet len meg bí za tá sa mel lé ta nít -
vá nya i nak meg ígé ri a szük sé ges
„mennyei erőt” is.

Az egy ház né pe két ezer esz ten de -
je sok szor át él te a hit él mé nyét, el bi -
zony ta la no dá sát, ké te lyét, de a meg -
vi lá go sí tó, meg erő sí tő, új ra el kö te le -
ző és új ra misszi ó ba kül dő is te ni
szó ere jét is. Így vá lik Krisz tus ta nít -
vá nya a meg vál tás cso dá já nak ta nú -
já vá an nak szín he lyé től, Je ru zsá lem -
től a föld vég ső ha tá rá ig; an nak né -
pé től min den népekig és an nak ide -
jé től az idők vé gé ig.

En nek a ta nú ság- és bi zony ság te -
vő fo lya mat nak van nak nagy, je les ál -
lo má sai Pál apos tol misszi ói út jai tól
kezd ve a je ru zsá le mi és ké sőb bi
egye te mes zsi na to kon át a re for má -
ció tör té nel met for má ló mér föld -
kö ve in ke resz tül a 18–19–20. szá zad
kül- és bel misszi ós vál lal ko zá sa i ig.

Eb ben a sor ban mi nő sí tett sze rep jut
a – bár sok szor név te len – sze mé lyes
meg szó lí tá sok nak, a bá tor, ál do za tos
helyt ál lá sok nak, a már tí ri um éle tes
és ha lá los ese mé nye i nek. „A ma -
gyar nyelv ben hasz ná la tos már tí -
rom ság so kak szá má ra már csak a
szen ve dés re, eset leg a tel jes ön fel ál do -
zás ra utal. Krisz tus né pe azon ban ezt
a ta nú ság té telt kap ja fel ada tul. Lu -
kács evan gé li u má ban ki je len tés ként,
tény meg ál la pí tás ként je le nik meg ez.
Vé let le nül sem kér dés, nem is jö vő re
uta ló pers pek tí va vagy pa rancs, ha -
nem meg ál la pí tás. Ezt a ta nít vány
csak tu do má sul ve he ti és be tölt he ti.
Ha al ter na tí vá ra gon dol, ha komp ro -
misszu mok mér le ge lé sé re ad ja a fe jét,
ma gát a ta nít vá nyi lé tet koc káz tat -
ja” – ol vas hat juk ima he ti fü ze tünk
elő sza vá ban.

Az ez évi öku me ni kus ima hét te -
ma ti ká ját skó ci ai ke resz té nyek ál lí -
tot ták össze. Skó cia messze van,
adott sá gai kü lön böz nek a mi e ink től,
kul tú rá ja és élet stí lu sa is sok te kin -
tet ben ide gen. Két kö zös pont mind -
azon ál tal nyil ván va ló. Az egyik,
hogy év szá za do kon át ugyan úgy,
mint mi, a skó tok is szin te min den -
na pos tu da tos küz del met vív tak
nem ze ti füg get len sé gü kért, kul tu rá -
lis iden ti tá su kért. A má sik ha son ló -
ság az, hogy a sváj ci, kál vi ni re for má -
ció az egész nem zet lel ki sé gé re nagy
ha tás sal volt, s ez ér zé kel he tő az élet
szin te min den te rü le tén. Mind ez
pe dig a ró mai ka to li kus és más fe le -
ke ze tek je len lé té ben s oly kor azok el -
le né re tör tént. 

Ez a mi liő mind azon ál tal olyan
misszi ós el kö te le zett sé get és nyi -
tott sá got su gallt, amely mi att 1910-
ben a skó ci ai Edin burgh ban tar tot -
ták azt a misszi ói vi lág kon fe ren ci át,
amely egy részt har mo ni zál ni igye ke -
zett a kül misszi ós te vé keny sé get,
más részt pe dig új ra „egy há zi a sí tot -
ta” a misszi ót.

„Ti vagy tok er re a ta núk”

„A nagy te kin té lyű po li ti kus nyil vá no san és tu -
da to san vál lal ja evan gé li kus hi tét. A var sói szer -
tar tá son is je len volt, és hit val lá si ele me ket sem
nél kü lö ző, sze mé lyes han gú be szé dé vel kö szön -
töt te az új püs pö köt.”

Dwa bratanki f 4. oldal

A 19. szá zad kö ze pén, tár sa dal mi, po -
li ti kai kor szak vál tó idők ben – túl a
re for má ció, el len re for má ció, val lás -
há bo rúk, or to do xia, pi e tiz mus és
ra ci o na liz mus kor sza kán – az eu ró -
pai egy há zi pa let tán meg je len tek a
bel- és kül misszi ós el kö te le zett sé gű
egye sü le tek, evan gé li u mi szel le mi sé -
gű moz gal mak, egy ség tö rek vé sek.

Is ten lát ta, tud ta, hogy az egy há -
zak nak megint csak meg úju lás ra van
szük sé gük. A moz gal mak, egye sü le -
tek el jut nak oda is, aho va a sok eset -
ben sta ti kus gyü le ke ze tek nem, fel -
ada tot ad nak a passzív hí vők nek,
meg elő zik a sza ka dást, szek tá so dást.

Az Úr fel ké szí tet te a hí vő ket a 20.
szá za di nagy misszi ó ra. Vi lág há bo -
rúk, em ber tö me ge ket de for má ló dik -
ta tú rák, ugyan ak kor a de mok rá cia és
sza bad ság ki tel je se dé sé nek, in ten zív
tech ni kai fej lő dés nek a szá za dá ban az
evan gé li um el ju tott „a föld vég ső
ha tá rá ig”.

Az 1800-as évek de re kán szer ve -
ző dött – má sok mel lett – két nagy
moz ga lom is: a Ke resz tyén If jú sá gi
Egye sü let (KIE–YM CA) és az Evan -
gé li u mi Szö vet ség (Evan ge li cal Al li -
ance). Utób bi 1846-ban Lon don ban
tar tot ta el ső gyű lé sét. Az Ali ansz
in dí tot ta el az öku me ni kus ima he tet,
amely az után vi lág szer te el ter jedt.
Min den év ja nu ár já ban két ima he tet
is szer vez nek: az Evan gé li u mi Ali ansz
száz hat van éve, az Egy há zak Vi lág -
ta ná csa (EVT) né hány év ti ze de. 

Akad nak, akik so kall ják a ket tőt,
de, há la a Te rem tő nek, olya nok is
van nak, akik ke ves lik. Ha zánk ban
több he lyen ar ra is van pél da, hogy
min dkét ima al kal mat meg tart ják.

Még min dig van nak el kü lö nü lő,
ma gu kat nagy ra tar tó egy há zak, gyü -
le ke ze tek, ke gyes sé gi irány za tok. Vi -
gyá zat: „…a tó csák és po cso lyák nem
gyó gyul nak meg: só sak ma rad nak”
(Ez 47, 11)! Tu dok olyan gyü le ke zet -
ről, amely az ima hé ten min den es te

csak a sa ját lel ké szét hall gat ja, és még
min dig nem lép ne be egy má sik fe -
le ke zet épü le té be… Ugyan ak kor egy -
re töb ben él nek az al kal mak kal, né -
ha ugyan ki mér ten, eset leg ver seng -
ve, még is sok ál dást át él ve.

Sza po rod nak a kü lön bö ző fe le ke -
zet kö zi lel kész kö rök, „ima lán cok” is,
ima- és böjt na pok, meg bé ké lé si és
köz ben já ró al kal mak. Ezek re is vo nat -
ko zik, hogy nem a szer ve zet és a for -
ma a dön tő, hi szen le het a cég táb lán
az „evan gé li u mi” jel ző, de a tar ta lom
és stí lus még is más ra utal, és le het va -
la mi ta lán túl szer ve zett, fe lül ről irá -
nyí tott, és egy szer csak át él jük, hogy
még is meg nyug szik raj ta az Úr Lel ke.

El ső szol gá la ti he lye men, a Bé kés
me gyei Ge ren dá son és Csor vá son
mit sem tud tunk az Ali ansz-ima hét -
ről. A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa ál tal is meg hir de tett
ima he tet tar tot tuk, nagy ál dás sal. Két
fa lu, öt fe le ke zet, hét gyü le ke zet élt át
cso dá kat. Meg újult éle tű pa pok (ro -
mán or to dox is), lel ké szek, hí vek nem -
csak a hi va ta los ima es te ken, ha nem
egész év ben lel ki kö zös ség ben vol tunk,
és együtt vé gez tük a szol gá la tot köz -
sé ge ink ben. Volt ha vi kö zös bib lia óra,
gyer mek dél utá nok, egy más he lyet -
te sí té se. Bi zony, ka to li kus pap he lyet -
te sí tett va sár na pi is ten tisz te le ten (egy -
ház jo gi lag kép te len ség, Jé zu sunk még -
is en ge délyt adott rá), vagy ép pen
he lyet te sí tet te kán to run kat es kü vőn,
és én is „tar tot tam” re for má tus is ten -
tisz te le tet és más al kal ma kat. 

Plé bá nos test vé rem mel együtt in -
dí tot tuk be – több év ti zed kény sze -
rű szü net után – az is ko lai hit ok ta tást
még a kom mu niz mus nak ne ve zett
kor szak ban. Volt rá pél da, hogy nagy
ün nep re ké szül ve imá ban és böjt ben
töl töt tünk egy tel jes na pot. Szer vez -
tünk meg bé ké lé si is ten tisz te le tet,
me lyen bo csá na tot kér tünk a ma gunk
és fe le ke ze te ink bű ne i ért is…

Ami kor bú csúz tam szol gá la ti he -
lyem től, a va sár nap dél előt ti is ten tisz -
te le ten vá rat la nul meg je lent a ka to -
li kus és a re for má tus gyü le ke zet lel -

ké sze ik kel, és be kap cso lód tak az úr -
va cso rai kö zös ség be is: re for má tus
lel kész nő től és evan gé li kus lel kész -
től vett úr va cso rát a ka to li kus es pe -
res plé bá nos, és az után ő osz tot ta ne -
künk a drá ga je gye ket. A pe csé tet a
Szent lé lek tet te rá (Ef 1,13). 

Szám ta lan, cso dás, nagy sze rű tör -
té ne tet oszt hat nék meg az ol va só val,
de ah hoz he ti la punk mind a ti zen hat
ol da la is ke vés nek bi zo nyul na. SDG!

Az el múlt évek ben meg újult, fel tá -
madt a Ma gyar or szá gi Evan gé li u mi
Szö vet ség (Ali ansz). Csak cso dál ko -
zunk, hogy Is ten mennyi fel ada tot,
szol gá la tot, fe le lős sé get ad. A for rás
itt is az Is ten nel és egy más sal va ló kö -
zös ség. Ha von ta ta lál ko zunk nyolc-
tíz fe le ke zet ből is, imád ko zunk né -
pün kért, Bu da pes tért, egy há za in -
kért. Az élet és szol gá lat sod rá sá ban
ki ala kul tak úgy ne ve zett „há ló za tok”,
mint pél dá ul az evan gé li zá ció, ima,
gyü le ke zet plán tá lás, if jú sá gi mun -
ka, női szol gá lat, kül misszió, „sá fár -
ság”, ro ma misszió mun ka ágai.

Ha zánk ban mű kö dő misszi ós szer -
ve ze tek egy ré szé nek is „er nyőt” ad
az Ali ansz – Ma gyar Evan gé li u mi
Misszi ós Szö vet ség (MEMSZ) né ven.
Az Ali ansz szer ve zi, se gí ti töb bek kö -
zött a Ba la ton-NET-kon fe ren ci át, a
há zas ság he tét, a Teo ló gi ai Mű helyt,
és se gít min den jó ügyet, mint pél dá -
ul a ProCh rist evan gé li zá ci ót, a
Misszió Ex pót és a Vá ros misszi ót.
(Aki töb bet sze ret ne meg tud ni a
szer ve zet ről, tá jé ko zód hat hon lap ju -
kon is: www.ali ansz.hu.)

Ma, ami kor egyes egy há zak ban, lel -
kész kép ző in té ze tek ben már a misszió
lét jo go sult sá gát is meg kér dő je le zik, il -
let ve nem ve szik ko mo lyan, ak kor mi
bol do gan en ged jük, hogy ma gá val
so dor jon Is ten fo lyó ja (Zsolt 65,10),
amely „a pusz tán fo lyik ke resz tül, és a
ten ger be öm lik, a sós sá vált ten ger be,
és meg gyó gyul tő le a víz” (Ez 47,1–12).

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház or szá gos misszi ói lel ké sze

Szö vet ség az evan gé li u mért

„Ti vagy tok er re a ta núk” (Lk 24,48)

Ima hét a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért 2010

Az ez évi öku me ni kus ima hét meg nyi tó is ten tisz te le té re
ja nu ár 17-én, va sár nap 18 óra kor ke rül sor

a bu da pes ti De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

Szent be szé det mond dr. Er dő Pé ter
bí bo ros, prí más, esz ter gom–bu da pes ti ér sek.

Igét hir det dr. Sza bó Ist ván,
a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke.

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csa (ME ÖT) tag egy há za i nak püs pö kei, ve ze tő lel ki pász to rai vesz -
nek részt.
Min den ér dek lő dő test vé rün ket sze re tet tel vár juk!

Magyarországi Egyházak  Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

g Sze ve ré nyi Já nos g Dr. Bó na Zol tán
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A Középpont felé f 3. oldal
Interjú az MTI egyházi tudósítójával f 5. oldal
„Bellől arannyas, küel irgalmas…” f 6. oldal
Ökumenikus imaheti melléklet f 7–10. oldal
Isten igéjének konjunktúrája f 11. oldal
Megkezdődött a Melanchthon-év f 14. oldal

„A kér dé sek iga zán köz na pi ak, de
mi ért kel le ne min dig a fel le gek -
ben jár ni uk a hí vő em be reknek?”

Önkormányzati fórum a budafoki
evangélikusoknál f 3. oldal
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„Isten azonban nemcsak annyiban
mutatta meg jóvoltát, hogy megtűr
maga körül, hanem tevőleg is felénk
fordul. Keres, felkínálja kegyelmét,
és nálunk akar szállást venni. Két
édes és vigasztaló igéje ez a mi Iste-
nünknek. Hogy egyrészt felkínálja
kegyelmét, másrészt jó pásztorként
keresésünkre indul. Kegyelmesen
felveszi azokat, kik vágyó lélekkel
közelednek hozzá. Tehet-e ennél
többet? Ezért vigasztaló örömhír az
evangélium. Ki mondhatna ennél
örvendetesebbet a bűnös, nyomo-
rult lelkiismeretnek?!”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Az em be ri ség tör té ne té ben vol tak
olyan kor sza kok, ami kor a mű vé sze -
ti ér té kek ben gaz da gabb múlt ter mé -
ke nyen ha tott a sze ré nyebb hely ze -
tű je len re. Ilyen kul tu rá lis ér te lem ben
gaz da gí tó idő szak volt a hó dí tó ró ma -
i ak szá má ra fel fe dez ni a gö rög kép -
ző mű vé sze tet, iro dal mat. De épp
ilyen kor szak jel le mez te Eu ró pa új -
ko ri tör té nel mé nek haj na lát is, ahol
ép pen az an tik gö rög–ró mai ér té kek
ke rül tek is mét a fi gye lem kö zép -
pont já ba.

Vi szont ar ról is van nak em lé ke ink,
saj nos egé szen kö ze li ek is, ami kor az
ural ko dó ha ta lom min den esz köz zel
a múlt el tör lé sén fá ra do zott. A má -
so dik vi lág há bo rút kö ve tő idő szak -
ban mennyi vi dé ki kú ria s azok meg -
annyi ér té ke mi lyen gyor san sem mi -
vé lett, ami kor „a múl tat vég képp el -
tö röl ni” szán dé ko zó „rab szol ga had”
a moz gal mi in du lók dal la ma i ra, ön -
ként vagy a meg fé lem lí tett ség kény -
sze re alatt „sza ba dabb” jö vőt épí tett.

Va jon Jé zus nak mi lyen a múlt hoz
va ló vi szo nya? Mit gon dol Is ten
meg tar tó tör vé nyé ről, a pró fé ták ta -
ní tá sá ról? S va ló já ban mit akar? Fel -
for gat ni min dent, vagy ta lán a múlt
már el fe lej tett tu dá sá ból, Is ten-él mé -
nye i ből vissza akar ja ad ni ne künk azt,
ami egy kor kö zös kin csünk volt?
Egé szen biz tos va gyok ben ne, hogy
a ko ra be li hall ga tó sá gá ban épp úgy
ben ne vol tak e kér dé sek, mint ahogy
min den kor em be rét fog lal koz tat ják
e gon do la tok. Van, aki lá za dó for ra -
dal már ként sze ret né lát ni sze mé -
lyét, van, aki a kon zer va tív ér té kek őr -
ző jé nek tart ja őt. 

A víz ke reszt utá ni má so dik va sár -
nap igé jé ben ott lát juk Krisz tus
Urun kat a hí res He gyi be széd szín he -
lyén, ahol né hány pil la nat tal az előtt
még a bol dog ság fel eme lő nyolc igé -
jét ad ta át az őt hall ga tó tö meg nek.
Ké sőbb kö ve tő it ízt adó só nak és a vi -
lág vi lá gos sá gá nak ne vez te. Szük -
ség sze rű, hogy ezek után a for ra dal -
mi ere jű, min den más ko ráb bi val lá -
si gya kor la tot, ke gyes sé get fe lül író
gon do la tok után ott buj kál jon hall -
ga tó i ban a kér dés: Va jon ki cso da ő?
Egész kör nye ze tét ez a kér dés iz gat -
ja. Is ten fen sé ges dol ga it, tit ka it és
aka ra tát egy ki csit job ban is me rő em -
be rek en nél még töb bet is sze ret né -
nek meg tud ni. Ke resz te lő Já nos pél -
dá ul ezért kér de zi tő le: „Te vagy-e az
El jö ven dő (az Is ten ál tal meg ígért
Meg vál tó), vagy mást vár junk? (Mt
11,3) 

E kér dé sek szük ség sze rű ek vol tak,
mert Jé zus Krisz tus nem úgy ta nít,
mint a ko ráb bi böl csek, akik csu pán
is me rik az Is ten aka ra tát és az em be -
rek kel kap cso la tos szán dé kát. Nem.
Jé zus úgy ta nít, mint aki nek ha tal ma
van (Mk 1,22) meg ad ni az Is ten iga -
zi is me re tét. De va jon mit hoz ő a vi -
lág ba: bé kes sé get, bol dog sá got vagy
tü zet? Ezek re a ki nem mon dott, de
min den ki ben ott fe szü lő kér dé sek re
mond ja Jé zus Urunk az egy ko ri hall -
ga tó sá gá nak és a mai igék fö lött me -
di tá ló ér dek lő dők nek: Ne gon dol já -
tok, hogy el tö röl ni jöt tem a tör -
vényt. Sok kal in kább be töl te ni.

A víz ke reszt utá ni idő szak egyik
hang sú lyos kér dé se Jé zus Krisz tus
sze mé lyé nek tit ka. Most ar ra irá nyul

fi gyel münk, ami ke resz tény éle tünk
szá má ra a leg meg ha tá ro zóbb. Is ten
Fi át va ló di lé nye ge sze rint igyek -
szünk meg is mer ni. Jé zus szá má ra is
fon tos ez, hi szen ezért kér di ő ma -
ga is ta nít vá nya i tól: „Ti ki nek mon -
do tok en gem?” (Mt 16,15) Jé zus Krisz -
tus meg ke rül he tet len sze mé lyé nek
tit kát meg kell fej te ni. Mert a ka rá -
csony ün ne pe sok em bert meg moz -
dít. Ám nem min den ki jut el a ka rá -
cso nyi tes tet öl tés iga zi lé nye gé nek
meg ér té sé hez.

Könnyű, na gyon könnyű ka rá -
csony nép sze rű ün ne pé nek áhí ta tos
ál bé kes sé gét őriz get ni, ápol gat ni lel -
künk ben. Könnyű meg ha tód ni a kis -
gyer mek Jé zus sa nya rú sor sán,
könnyű egy sze rű szo ci á lis, csa lád jo -
gi vagy be ván dor lás ügyi kér dés sé
ten ni az ér ke zé sét. S ké sőbb könnyű
eti kai, val lás er köl csi meg ál la pí tá so -
kat ten ni ta ní tá sa i ról. De va jon ki fo -
gad ja be őt? De va jon a vi lág Üd vö -
zí tő jét, az Is ten től jö vő Vi lá gos sá got
és éle tünk ter he i nek, bű ne i nek Meg -
vál tó ját és Sza ba dí tó ját meg lát juk-e
a ka rá csony után fel nö vek vő gyer -
mek ben? Ahogy Pa ul Ger hardt gyö -
nyö rű ka rá cso nyi éne ké nek el ső vers -
sza ka kér di tő lünk ma is: „Mint fo -
gad ja lak té ged, Vi lág Re mény sé gét?”
A vé ges em be ri el me mi ként ké pes
be fo gad ni Jé zus Krisz tust a ma ga is -
te ni di cső sé gé ben?

Ha még ün ne pe inknek és ün ne -
pünk Urá nak iga zi kül de té sét is ilyen
könnyen fél re ért jük, ak kor az ün ne -
pek el múl tá val a hét köz na pi élet ben,
mun ka he lyen, is ko lá ban, em be ri
kap cso la ta ink ban bi zonnyal ne he -

zebb meg lát ni és meg ér te ni a Jé zus
Krisz tus ban meg je lent is te ni üd vö zí -
tő aka ra tot. Mert Jé zus Krisz tus nem
a múlt ér te ke i nek őre és nem min -
dent fel for ga tó for ra dal már, nagy
ta ní tó, ha nem ő ma ga Is ten igaz sá -
ga. A meg tar tott tör vény. S ami kor a
mi Urunk, Jé zus a min den ko ri hall -
ga tó sá gát a tör vény ra di ká lis tisz te -
le té re szó lít ja fel, ak kor va ló já ban ép -
pen olyan is te ni ki je len tést tesz,
mint ami kor Mó zes nek az Úr meg -
je len ti ne vét, és azt mond ja ne ki: „Én
Va gyok”. 

Mert va ló já ban egyes-egye dül Jé -
zus volt ké pes be tar ta ni e föl dön azt
az el ső, egyet len pa ran cso la tot,
amely nek meg tar tá sa elég az üd -
vös ség hez. S eb ből szár ma zik min den
más pa ran cso lat: „Sze resd az Urat, a
te Is te ne det”. S ami kor Jé zus Krisz tus
Is ten aka ra tá nak en ge del mes ked ve
el in dult a fáj dal mak út ján, és fel ment
a gol go tai ke reszt re, ak kor be töl töt -
te, s egy ben meg ha lad ta az em be ri
gyar ló ság mi att szük sé ges tör vé nye -
ket. Nincs más pa rancs, csak ennyi:
Krisz tus sze re te te előtt föl dig le bo -
rul ni. S ahogy Ady ír ja: „Imád ni az Is -
tent és egy mást sze ret ni…” Eb ben a
hit ben „sze resd fe le ba rá to dat, mint
ma ga dat”, mert a „sze re tet a tör -
vény be töl té se”.

g Szar ka Ist ván

Imád koz zunk! Jer, Vi lá gos ság, ra -
gyogj fel ne künk, / Hogy csak Krisz -
tus lé gyen Mes te rünk! / El ne hagy juk
őt, mi hű Meg vál tón kat, / Aki né pé -
nek örök sé get ad! Szánj meg Is ten! (EÉ
232,2) Ámen.
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Ki nek mon do tok en gem?

[Lel kész:] Mennyi Atyánk!
Te Fi ad ál tal ar ra biz tat tál
ben nün ket, hogy bi za lom mal
osszuk meg ve led mind azt,
ami ag gaszt, ami ért fe le lős -
sé get ér zünk, és kér jük azt,
ami nek hi á nyá ban nem tu -
dunk tel jes éle tet él ni.

[Lek tor:] Kö nyör günk
ezért a vi lá gért, amelyet ott -
ho nun kul te rem tet tél, és
amely nek ér té ke it, cso dá it
mi még is ve szély for rás sá is
tet tük. Ké rünk, se gíts fel is -
mer nünk az ér té kek fe le lőt -
len ki ak ná zá sa és a ve lük va -
ló fe le lős gaz dál ko dás köz ti
kü lönb sé get. Se gíts azon fá -
ra doz nunk, hogy min den ki
biz ton sá gos ott hon ra ta lál -
has son te rem tett vi lá god ban.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk az
em be ri sé gért. Kö zös ség re
te rem tet tél ben nün ket, még -
is mil li ók éle tét ke se rí ti meg
má sok ön zé se, kö zö nye, fe le -
lőt len sé ge. Ké rünk té ged,
éleszd fel a po li ti kai, gaz da -
sá gi, üz le ti élet fe le lős ve ze -
tő i ben a má sik em ber mél tó -
sá gá nak tisz te le tét, hogy ne
ural kod ni és meg gaz da god -
ni akar ja nak má sok ká rá ra,
ha nem az em ber sé ges élet tér
ki ala kí tá sán fá ra doz za nak.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk or -
szá gun kért. Ké rünk, te se gíts
a más ként gon dol ko dó em -
be rek iránti nyi tott ság gal ke -
zel ni konflik tu sa in kat. Te adj
böl cses sé get azok nak, akik -
re kü lö nös kép pen is rá bíz tad
an nak a fe le lős sé gét, hogy or -
szá gunk ban min den ki em be -
ri kö rül mé nyek kö zött tölt -
hes se be azt a hi va tást, ame -
lyet rábíz tál. Se gíts, hogy
min dig le gye nek olya nok,
akik azo kat az ér té ke ket,
ame lyek va ló ban fon to sak,
kép vi sel ni tud ják és akar ják
kö zöt tünk. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk a
tes ti-lel ki szen ve dő kért – a
re mény te le ne kért, a be te ge -
kért, a gyá szo ló kért, a haj lék -
ta la no kért, a ma guk ra ha -
gyott öre ge kért, a he lyü ket
ke re ső fi a ta lo kért, a mun -
ká juk ban örö met nem ta lá -
ló kért, a ha lál lal tu sa ko dó -
kért. Ké rünk, hir det tesd
öröm hí re det min den em be -
ri mély ség ben, hogy gyó -
gyul jon szí vünk, meg sza ba -
dul junk a ben nün ket fog va
tar tó szen ve dés től. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk a
ke resz tény sé gért. Az öku me -
ni kus ima hé ten is te érez -

tesd fe le lős sé gün ket az egy sé -
gért. Te adj nyi tott sá got, hogy
a Jé zus Krisz tus ban test vér re
ta lál junk a má sik ban. Te tedd
hi te les sé az egy há zak ige hir -
de té sét és szol gá la tát, és te adj
erőt, hi tet, hogy Krisz tus
Urunk hí vó sza vá ra – „Kö vess
en gem!” – ne le gyünk res tek
in dul ni és bi zony sá got ten ni
te ró lad. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall -
gass meg min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk
egy há zun kért és gyü le ke ze -
tün kért. Kö szön jük ne ked
azt a bi zal mat, hogy ott,
ahol élünk, ránk bí zod evan -
gé li u mod hir de té sé nek fe le -
lős sé gét. Ké rünk, se gíts hi -
te le sen bi zony sá got ten ni
ró lad. Ké szíts szá munk ra
új ra és új ra olyan al kal ma -
kat, amely ben igéd meg szó -
lít hat ben nün ket, és adj
nekünk nyi tott sá got min -
den aján dé kod előtt. Ké -
rünk a meg úju lá sért, a test -
vé ri kö zös sé gért. Gyü le ke ze -
tünk ben, min den test vé -
rünk ben erő sítsd azt a hi -
tün ket, hogy mi min den fo -
gya té kos sá gunk el le né re
hoz zád tar to zunk, ál ta lad
él he tünk, és Krisz tus Urunk
ál tal he lyet ké szí tet tél ab ban
az or szág ban, ame lyet ke -
gyel med ből ne künk aján -
dé ko zol e vi lág múl tá val. 

[Gyü le ke zet]: Ámen!

Oratio œcumenica

Ez a fe le ke zet kö zi kon fe ren cia az
úgy ne ve zett mo dern öku me ni kus
moz ga lom kez de tét je len tet te, és
Skó ci á ban óri á si len dü le tet adott
ah hoz, hogy az egy há zak nak mind a
teo ló gi ai mun kás sá ga, mind pe dig a
tár sa dal mi el kö te le zett sé ge szé les és
őszin te öku me ni kus össze fo gás ban
valósuljon meg. 

Me ta fo ri ku san em lí tik skót test vé -
re ink a hí res skót szö ve tet, amelyen
a kö zös hát tér en a kü lön bö ző füg gő -
le ges és víz szin tes fo na lak futnak –
ezek így együt te sen szim bo li zál hat -
ják azt a mun kát, ame lyet az egy há -
zak „egy más kö zött és a szé le sebb tár -
sa da lom ban vé gez nek”. Úgy gon do -
lom, hogy a ma gyar szőt tes vagy
hím zés is le het ugyan ilyen me ta fo ra.
A krisz tu si alap ra hím zett vagy szőtt,
kü lön bö ző tó nu sú, de ugyan ar ra mu -
ta tó bi zony ság té te lek is har mo ni kus
egy ség ben szol gál hat ják nem ze tünk
lel ki és kö zös sé gi meg úju lá sát.

Krisz tus fel tá ma dá sa után Je ru zsá -
lem ben új ra ta lál koz tak a ta nít vá nyok.
Hit él mé nyü ket egy más nak „el mond -
ták”, „el be szél ték”, és ez után bi zony -
ság te vő kül de tést kap tak Krisz tus tól.
Va la mi ilyes mi tör tént száz év vel ez -
előtt Edin burgh ban. Va la mint ez tör -
tén het min den olyan ta lál ko zás ban,
ahol a sok te kin tet ben – ide ért ve a fe -
le ke ze ti ho va tar to zást is – kü lön bö -
ző hí vei Krisz tus nak össze jön nek,
egy más előtt bi zony sá got tesz nek, és
együtt imád koz nak. 

Az előt tünk lé vő hé ten nagy, dí szes
temp lo mok ban és egy sze rű gyü le ke -
ze ti ter mek ben vagy ott ho nok ban
össze jö vünk, és el mond juk egy más -
nak, ho gyan is tör tént az Úr szen ve -
dé se, föl tá ma dá sa, s mit je lent az eb -
ből fa ka dó meg té rés és bűn bo csá nat.
El be szél jük, mi ho gyan ért jük ezt, mit
ér zünk szí vünk ben, s ez az erő sok -
szor ho gyan hor doz ben nün ket meg -
pró bál ta tá sa ink kö ze pet te. Ami kor
ezt tesszük, hi het jük, hogy „ma ga Jé -
zus” áll meg kö zöt tünk, és ezt mond -
ja: „Ti vagy tok er re a ta núk.” A ta nú
val lo má sán pe dig igaz sá gok és éle tek
múl nak.

A szerző református lelkész, a ME ÖT
fő tit ká ra

„Ti vagy tok
er re

a ta núk”
f Folytatás az 1. oldalról

A hónap könyve –
januárban a Luther Kiadótól
30 kedvezménnyel

Hullámhossz

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1600 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Meg kez dőd het a vissza szám lá lás:
ép pen hat hó nap múl va star tol az im -
már he te dik Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó, mely nek ez -
út tal Szar vas ad ott hont. Szí nes
gyöngy sort ka punk, ha fel idéz zük az
ed di gi hét ta lál ko zó hely szí ne it és
mot tó it: 1996, Vár al ja: Kit ke res tek?;
1998, Bo dajk: Nem a meg hát rá lás
em be rei va gyunk!; 2000, Deb re cen:
Itt va gyok, en gem küldj!; 2002, Kis -
ma ros: Hí vá sod van!; 2004, Ta ta: A
vi lág vi lá gos sá ga; 2006, Szol nok:
Te nye rem be vés te lek; 2008, Kő szeg:
Hol a ha tár?

Míg Kő sze gen szim bo li ku san a
ha tá ro kat fe sze get tük, ad dig Szar va -
son a kö zép pon tot, a Kö zép pon tot
sze ret nénk együtt meg ta lál ni. Er re
utal a több ér tel mű mot tó: Kö zép kez -
dés Ve led. A té ma vá lasz tás nál több -
fé le ak tu á lis szem pont mo ti vál ta a
szer ve ző ket, a hí res „Tí ze ket”. Az
egyik ap ro pó Szar vas sa já tos fek vé -
se. Ha va la ki nem tud ná, itt ta lál ha -
tó a tör té nel mi Ma gyar or szág föld -
raj zi kö zép pont ja, ame lyet em lék mű
is je löl a Kö rös-par ton.

De nem csak tér be li, ha nem idő be -
li kon tex tu sa is akad a té ma vá lasz tás -
nak. Köz is mert, hogy ezen a nyá ron
fo ci-vi lág baj nok ság lesz Dél-Af ri ká -
ban. So kan már szá mol gat ják a na -

po kat a nagy já ték kez de té ig, jú ni us
11-ig. Egy hó nap alatt sok-sok kö zép -
kez dést lát ha tunk majd, re mény ség
sze rint iz gal mas meccsek kez de tén és
re mek gó lok nyo mán.

A jú li us 11-i, va sár nap es ti jo han -
nes bur gi dön tőn – is mert okok mi -
att – nem le szünk köz vet le nül ér de -
kel tek… De a rá kö vet ke ző szer dán,
jú li us 14-én már akár mi is pá lyá ra
lép he tünk! Kez de tét ve szi a szar va -
si nagy já ték, ahol mi is ott le he tünk
a kez dő kör ben. Négy nap alatt, új ra,
vagy éle tünk ben ta lán elő ször, át él -
het jük, meg él het jük a já ték, a csa pat,
a kö zös ség él mé nyét. Meg ta lál va
éle tünk cent ru mát, a kez dés, az új ra -
kez dés, a ve le, ve led, ve le tek va ló
kö zép kez dés esé lyé nek örö mét.

Mint a Dé li Egy ház ke rü let püs pö -
ke kü lö nö sen is örü lök, hogy Bé kés
me gye, az úgyne ve zett „Vi har sa rok”
el ső íz ben ott hont ad hat egy há zunk
leg na gyobb ren dez vé nyé nek. Biz tos
va gyok ben ne, hogy a ré gió, ezen be -
lül Szar vas vá ro sa, is ko lái és gyü le -
ke ze tei jó há zi gaz dák lesz nek. A tá -
vo labb ról ér ke ző ven dé gek kö zül so -
kan fog nak meg le pőd ni, hogy mi lyen
ér té kes lel ki, szel le mi kin cse ket kí nál
Tes se dik vá ro sa, nem is szól va a Kö -
rös-part és az ar bo ré tum szép sé ge -
i ről. De ma ra dan dó ku li ná ris él ve ze -

tek re is fel ké szül he tünk a ha lász -
csár dá tól a he lyi kol bá szig… El vég -
re nem csak igé vel és ze né vel él a Szél -
ró zsa-ven dég, ha nem ke nyér rel is,
an nak lu the ri, tá gab ban vett ér tel me -
zé se sze rint.

Ap ro pó: Lu ther és ke nyér! Ne fe -
led kez zünk meg az idei nyár har ma -
dik je len tős ese mé nyé ről sem, amely
pár nap pal kö ve ti majd a szar va si ta -
lál ko zót. Jú li us 20–27. kö zött Stutt -
gart ad ott hont a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) ti zen egye dik nagy -
gyű lé sé nek. En nek bib li ai mot tó ja a
Mi atyánk ne gye dik, kö zép ső ké ré se:
„…min den na pi ke nye rün ket ad meg
né künk ma…”

Ez a kö zép ső ké rés, a ke nyér kér dés
egy ben éle tünk köz pon ti kér dé se,
kü lö nö sen vál ság súj tot ta vi lá gunk -
ban. Va jon mi lyen vá laszt tud ad ni a
vi lág evan gé li kus sá gá nak nagy csa -
lád ja ar ra a glo bá lis tes ti éh ség re és
lel ki ín ség re, amely nem csu pán az

úgyne ve zett fej lő dő vi lá got kí noz za,
ha nem je len van föld ré szünk, ha zánk
min den nap ja i ban is?!

Ne künk, ma gya rok nak kü lö nö sen
iz gal mas a kö zel gő vi lág ta lál ko zó, hi -
szen Eu ró pa utol já ra im már több
mint ne gyed év szá za da, 1984 nya rán
– ép pen Bu da pes ten – fo gad hat ta az
LVSZ nagy gyű lé sét, a hetediket. A bu -
da pes ti ta lál ko zó mot tó ja ma is ak tu -
á li san és pro vo ka tí van hang zik: Krisz -
tus ban re mény ség gel a vi lá gért. Ak ko -
ri ban va ló ban te le vol tunk élő re mény -
ség gel, ame lyet a pár év vel ké sőb bi
rend szer vál tás iga zol ni lát szott.

Eh hez ké pest ta valy sok fe lé kis sé
ke ser nyés re si ke red tek a ha tár nyi tás,
a fal bon tás két év ti ze des év for du ló -
ja al kal má ból ren de zett ün nep sé -
gek. Mint ha re mény sé ge ink csak tö -
re dé ke sen tel je sed tek vol na be, mint -
ha va la mit el ve szí tet tünk vol na.

A kö zel múlt egy fel mé ré se a 2009.
esz ten dő leg jel lem zőbb sza va it gyűj -
töt te össze. Az ered mény jól tük rö zi
tár sa dal munk köz ér ze tét. Nem meg -
le pő, hogy a re mény ség már nem ke -
rült be az el ső tíz be, vi szont do bo gós
he lyen vég zett a vál ság, a H1N1, va -
la mint a kor rup ció ki fe je zés. Iga za van
az idén nyolc van esz ten dős Cso ó ri
Sán dor köl tő nek, aki sze rint „mind -
egyik szó ban ott van a tör té ne lem…”

Az él boly ban so ra koz nak még a kö -
vet ke ző sza vak: sze gény ség, ha zug ság,
bi zony ta lan ság, ká osz, mun ka nél kü -
li ség, ki lá tás ta lan ság… S ez a szo mo -
rú di ag nó zis nem va la mi fé le el len zé -
ki ká ro gás, hi szen a hír for rás a Nép -
sza bad ság víz ke resz ti szá má nak egyik
cik ke: A re mény lej jebb csú szik a lis -
tán (2010. ja nu ár 6., 9. ol dal).

Igen, va la mit el ve szí tet tünk, vagy
meg se ta lál tunk még? Ne tán Va la -
kit? Ta lán ép pen az élet, az éle tünk
cent ru mát, össze tar tó, meg tar tó ere -
jét? A ka rá csony kor ne künk szü le tett,
víz ke reszt kor meg je lent Meg tar tót?!

Új év: új kez det, új re mény! Esély az
új ra kez dés re, a kö zép kez dés re – ve le!

Kár len ne mind ez zel a nyá rig
vár ni. Re mé lem, Szar va son, a kez dő -
kör ben ta lál ko zunk. Jó utat a Kö zép -
pont fe lé!

A Kö zép pont fe lé
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Pót szé ke ket kell be hoz ni, so kan ki -
szo rul nak, s az elő tér ből fi gye lik,
mi ként él he ti meg a ke rü let a 2010-
es esz ten dőt. Idén sem lesz könnyű
dol ga az ön kor mány zat nak: 2006-
ban Bu da fok-Té tény ben tra gi kus
pénz ügyi hely zet vár ta a hi va tal ba lé -

pő ve ze tést, az tán ked ve ző köt vény -
ki bo csá tás sal ki vál tot ták a rossz hi -
te le ket, talp ra áll tak. Idén új ra sö tét
fel le gek gyü le kez nek az ég bol ton, a
ke rü let nek – a leg több ön kor mány -
zat hoz ha son ló an – sú lyos hely zet -
tel kell meg küz de nie.

Ta lán töb ben vol tak a gyü le ke ze -
ti te rem ben, mint elő ző leg az is ten -
tisz te le ten. Ez per sze nem tel je sen vé -
let len, hi szen fa gyos temp lom vár ta

a hí ve ket. Nem mű kö dött a fű tés,
meg der medt az olaj, hi á ba dol goz tak
elő ző leg ál ló na pon át a sze re lők. Per -
sze így is so kan ér kez tek, ke resz te lő
is volt. A kis Esz ter egy éves, szü lei
kül föl di mun ká ra ké szül nek. Az
édes apa or vos, itt hon hi á ba vár ta az

egész ség ügyi vál ság eny hü lé sét. Esz -
tert most – mi előtt messzi út ra in dul
a csa lád – meg ke resz tel ték. A nagy -
apa – aki rég óta tag ja a gyü le ke zet -
nek – egy ta va lyi em lé két idé zi fel. „A
Do lo mi tok ban vol tunk, 2600 mé ter
ma gas ban – mond ja. – Lát tuk, mi -
lyen szé dí tő a mély ség, s mi lyen ha -
tal mas fe let tünk az ég bolt. Ap rók vol -
tunk, s iga zán érez tük: min dig hin -
ni kell.” 

A ka rá csony fa még tel jes dísz ben
állt az ol tár mel lett, de a víz ke reszt
utá ni el ső va sár nap már halványulnak
ka rá csony fé nyei. A kö nyör gés is így
szólt: „…ké rünk, űzd el a sö tét ség
erő it!” Soly már Gá bor lel kész er re a
va sár nap ra fe hér stó lát te rí tett a vál -
lá ra. Meg is ma gya ráz ta, mi ért: ke -
resz te lő lesz, s sze ret né, hogy a gyer -
mek el ső pil lan tá sa a ke reszt ség ben
ne a fe ke te Lu ther-ka bát ra es sen. A
kis Esz ter mo soly gott, bát ran né zett
kö rül, még a ke reszt víz sem rí kat ta
meg. Ta lán az aranyhímzéses stó la is
meg tet te ha tá sát, de az biz tos, hogy
a szü lők, ke reszt szü lők és nagy szü -
lők hi tét min dig ér zik a gyer me kek.
Esz ter is muk ka nás nél kül pi hent vé -
gig az is ten tisz te let alatt édes any ja
kar jai kö zött.

* * *

Mi ért nem kap több mun kát a be csü -
le tes ke rü le ti kis ipa ros, mi ért van a
sze lek tív hul la dék gyűj tő al kal mat lan
he lyen, ké szít het-e sza bály za tot az
ön kor mány zat szá má ra ked ve ző áron
jo gi szak ér tő, mi ért nem he lyez nek
ki fi gyel mez te tő táb lá kat a me re dek
ut cá kon szá gul do zó és csúsz ká ló
au tó sok meg fé ke zé sé re, s hogy hol is
hú zó dik a pa ró kia te lek ha tá ra… A
kér dé sek iga zán köz na pi ak, de mi ért

kel le ne min dig a fel le gek ben jár ni uk
a hí vő em be rek nek? 

A pol gár mes tert ar ról is kér dez ték,
hogy idén is szá mít hat-e se gít ség re a
gyü le ke zet. Sza bolcs At ti la el mond -
ta, hogy elő ző pol gár mes te ri cik lu sá -
ban ve zet ték be az egy há zak rend sze -
res tá mo ga tá sát, se gít sé get nyúj tot -
tak pél dá ul az evan gé li kus temp -
lom to rony si sak já nak fel újí tá sá hoz,

két évi tá mo ga tás ból telt er re. Ilyen
ala pon épül he tett fel a fel ső vá ro si ka -
to li kus temp lom ha rang tor nya is.
Igaz sá go san és a szük ség le tek alap -
ján oszt ják szét a ke re tet a fe le ke ze -

tek kö zött, de csak az után, ha már
tud ják, mi lyen lesz a költ ség ve tés –
mu ta tott rá a pol gár mes ter. Hoz zá -
fűz te, hogy min dig ké ső éj sza ká ba
nyú ló vi tá kon kell dön te ni ük a szű -
kös ke re tek ről, akár száz fo rin tok sor -
sá ról. A vi lá gos és őszin te be széd
min den képp töb bet ér, mint sok-
sok tal mi ígé ret. 

A szom szé dos ke rü let ben cso dál -
koz tak, mi ért nem zár nak be Bu da -
fok-Té tény ben is ko lá kat, ahogy azt
Új bu dán meg is tet ték. „Nincs koc -
ká zat, rá fog hat ják Gyur csány ra” –
hang zott an nak ide jén egy kis sé ci -
ni kus jó ta nács. „Va ló ban könnyű be -
zár ni is ko lát, so kak sze rint csak ki -
csit til ta koz nak a szü lők és a pe da gó -
gu sok, az tán meg nyug sza nak – mu -
tat rá a pol gár mes ter –, de is ko lát új -
ra in dí ta ni ször nyen ne héz. A ke rü -
let ben sze ren csé re sok a be is ko lá zan -
dó gyer mek, sok kis gyer me kes csa -
lád köl tö zik Bu da fok-Té tény be.” 

Van te hát még min dig olyan hely,
aho vá szí ve sen köl töz nek a fi a ta lok,
ahol nem a pil la na tok nak le het csak
él ni, ahol nem a szom széd ság ra, ha -

nem nagy köl tőnk, Re mé nyik Sán dor
örök ér vé nyű gon do la tá ra fi gyel nek:
nem hagy ják sem a temp lo mot, sem
az is ko lát. 

g B. Wal kó György 

Nem hagy ják sem a temp lo mot, sem az is ko lát
Ön kor mány za ti fó rum a bu da fo ki evan gé li ku sok nál

b Rend ha gyó pár be széd Bu da fo kon, az evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem -
ben, is ten tisz te let után. A csa lá di va sár nap ra meg hí vott ven dég Sza -
bolcs At ti la pol gár mes ter és Né meth Zol tán al pol gár mes ter. Nem mu -
laszt ják el meg em lí te ni, hogy a ke rü le ti ön kor mány zat va ló ban öku -
me ni kus: a pol gár mes ter evan gé li kus, Né meth Zol tán ka to li kus, a má -
sik al pol gár mes ter, Kar say Fe renc pe dig re for má tus. Rit ka az ilyen tá -
jé koz ta tó, má sutt so kan ta lán azt mon da nák, nem temp lom ba va ló dol -
gok ról be szél tek. Az őszin te ér dek lő dés cá fol ja az ós di elő íté le tet: zá -
po roz nak a kér dé sek a ven dé gek re, so kan kí ván csi ak tá jé koz ta tó juk -
ra, a ter vek re, a jö vő re. A gyü le ke zet ki lép a ha gyo má nyos temp lo mi
ke re tek kö zül, iga zi köz élet zaj lik a te rem ben. 
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Szabolcs Attila polgármester referál
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b A Var só köz pont já ban ta lál ha tó
Szent há rom ság evan gé li kus
temp lom ban 2010. ja nu ár 6-án
ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben
avat ták az Ágos tai Hit val lá sú
Len gyel Evan gé li kus Egy ház ve -
ze tő püs pö ké vé Jerzy Sa mi e cet.
A 46 éves új püs pök Ja nusz Ja -
guc ki he lyé be lép, aki ép pen ki -
lenc éven át állt a het ven öt ezer
ta got szám lá ló egy ház élén.

Eu ró pá ban Len gyel or szág a ka to li ciz -
mus egyik erősségének szá mít. Be fo -
lyá suk je le az is, hogy a 20. szá zad
egyik meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge volt
az egy ko ri krak kói ér sek, Ka rol
Wojty la, a „len gyel pá pa ként” is -
mert té vált II. Já nos Pál. Ki sebb sé gi
egy ház ként je len van azon ban az
or szág ban az igen te vé keny evan gé -
li kus kö zös ség is. 

Ha zai evan gé li kus sá gunk nak ér de -
mes rá juk oda fi gyel nie. Nem csak a

két or szág kö zött áll fenn sok ha son -
ló ság (amit a „len gyel, ma gyar két jó
ba rát…” kez de tű rig mus is ki fe je -
zés re jut tat), ha nem a két egy ház kö -
zött is. A re for má ció ta ní tá sát itt is,
ott is di á kok és ke res ke dők ter jesz -
tet ték a leg gyor sab ban. Aho gyan
Bu dán na gyon ko rán meg je len tek a
re for má ció ta nai, úgy Bo rosz ló (né -
me tül Bres lau, len gye lül Wroc law)
Má ria Mag da lé na-temp lo má ban egy
Jan Hess ne vű egy ko ri szer ze tes kez -
dett lu the ri szel lem ben pré di kál ni. 

Ez a szi lé zi ai vi dék az óta is a len gyel
evan gé li kus ság fel leg vá rá nak szá mít.
Az el múlt év má ju sá ban ün ne pi kül -
ső sé gek kö zött em lé kez tek meg ar ról,
hogy há rom száz éve épült a tér ség
egyik köz pont já nak szá mí tó – és lu the -
rá nus több sé gű – Ci eszyn (Tesc hen)
evan gé li kus temp lo ma. E so rok író ja
ak kor több ez res sza bad té ri gyü le ke -
zet nek pré di kál ha tott. Eb ből a Mo nar -
chia stí lus je gye it ma gán vi se lő vá ros -
ból szár ma zik az új püs pök is.

A re for má ció ta ní tá sa – Lu ther
köz vet len mun ka tár sá nak, Bu gen -
ha gen nak a szer ve ző mun ká ja nyo -
mán – ha mar el ter jedt egy má sik,
rész ben len gyel vi dé ken is: a Bal ti-
ten ger nél el te rü lő Po me rá ni á ban,
amely már 1533-ben pro tes táns sá
lett. En nek nyu ga ti ol da la – Elő-Po -
me rá nia né ven – ma Né met or szág -
hoz tar to zik, ezért a püs pök ik ta tá si
ün ne pi li tur gia egyik asszisz ten se
dr. Hans-Jür gen Ab ro me it gre ifs wal -
di püs pök volt. A má sik pe dig – a
szláv evan gé li ku sok szo ros együtt mű -
kö dé sé nek je gyé ben – dr. Mi loš Klá -
tik po zso nyi ve ze tő püs pök.

Az ik ta tás szol gá la tát azon ban a
köz vet len előd, Janusz Ja guc ki püs pök
vé gez te. Ő 2001-ben, ugyan csak víz -
ke reszt ün ne pén, ugyan eb ben a
temp lom ban kezd te meg ve ze tő püs -
pö ki szol gá la tát. Tíz éves man dá tu mát
azon ban nem tölt het te ki, ugyan is a
nap vi lág ra ke rült do ku men tu mok
sze rint ő a rend szer vál to zás előtt
együtt mű kö dött az ál lam biz ton ság -

gal, ezért le mon dás ra kény sze rült. Az
így ki ala kult hely zet ter mé sze te sen
ko moly nyug ta lan sá got oko zott a
mint egy száz har minc gyü le ke ze tet
mű köd te tő és száz öt ven lel készt fog -
lal koz ta tó evan gé li kus egy ház ban. 

Az új püs pök től – aki ed dig gli wi -
cei lel kész ként szol gált, és 2007-től
zsi na ti el nök is volt – azt vár ják, hogy
a misszió és evan gé li zá ció erő sí té sé -
vel nyu godt mű kö dést biz to sít az
egy ház nak. Ige hir de té se nem csak a
ha tal mas temp lo mot meg töl tő gyü -
le ke zet re, ha nem a mé di án ke resz tül
tá jé ko zó dó szé le sebb kö rök re is bá -
to rí tó an hat ha tott. Pál apos tol sze mé -
lyes hit val lá sát vissz han goz ta: „…nem
szé gyel lem az evan gé li u mot, hi szen Is -
ten ere je az, min den hí vő nek üd vös -
sé gé re…” (Róm 1,16)

A len gyel evan gé li kus ság so rai
kö zött tud hat ja Jerzy Bu ze ket, a rend -
szer vál tás ban orosz lán részt vál la ló
Szo li da ri tás szak szer ve zet tag ját,
egy ko ri mi nisz ter el nö köt, aki je len -
leg az Eu ró pai Par la ment el nö ke. A
nagy te kin té lyű po li ti kus nyil vá no san
és tu da to san vál lal ja evan gé li kus hi -
tét. A var sói szer tar tá son is je len volt,
és hit val lá si ele me ket sem nél kü lö ző,
sze mé lyes han gú be szé dé vel kö szön -
töt te az új püs pö köt. Egye bek mel lett
szólt a kis egy há zak szá má ra is adott
sok szol gá la ti le he tő ség ről, majd hi -
tet tett amel lett, hogy a vi lág vál ság -
ból va ló ki lá ba lás nak nem csak gaz -
da sá gi és po li ti kai, ha nem mo rá lis
össze te vői is van nak. 

A szer tar tá son Eu ró pa evan gé li kus
egy há za i nak kép vi se le té ben mint -
egy negy ven püs pök és egy há zi ve ze -
tő volt je len, köz tük – egy há zunk kül -
ügyi mun ká ért is fe le lős püs pö ke ként
– e so rok író ja. A Lu ther Már ton Bu -
da pes ten őr zött vég ren de le tét be mu -
ta tó köny vet aján dék ként át nyújt va
tol má csol hat tam egy há zunk kö szön -
té sét, ki fe jez ve re mé nyün ket, hogy a
jö vő ben szo ro sabb ra tud juk fűz ni
az együtt mű kö dés szá la it. A gen fi
szék he lyű Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
ve ze tő i nek ké ré sé re én ad tam át a
mint egy hat van öt mil lió evan gé li -
kust tö mö rí tő szer ve zet kö szön té sét
és ál dás kí vá ná sa it is.

Egy há za ink kö zött ed dig is vol tak
je lei a meg ele ve ne dő kap cso la tok -
nak. Két egy ház köz sé günk is szo ro -
san együtt mű kö dik len gyel gyü le ke -
ze tek kel: a pest lő rin ci ek Kar pacz csal
1999 óta ápol nak test vér-gyü le ke ze -
ti kap cso la tot (fa ra gott ol tár ké pü ket
is tő lük kap ták), és a fó ti ak is rend -
sze re sen ta lál koz nak a wis la i ak kal.
Szá mos nem zet kö zi szín té ren (fér -
fi kon fe ren ci á kon, mé dia ta nács ko zá -
so kon, a tá bo ri lel ké szi szol gá lat
te rü le tén) mű kö dünk együtt. Te kin -
tet tel a len gyel evan gé li kus dia kó nia
na gyon jól szer ve zett ke re te i re, a
sze re tet szol gá lat te rü le tén is ér de -
mes vol na szo ro sab ban együtt mű -
köd ni.

„Po lak, wę gi er dwa bra tan ki…”
Len gyel, ma gyar két jó ba rát: az
evan gé li kus egy ház ban is.

g Fa bi ny Ta más

DWA BR A TAN K I…

Új ve ze tő püs pö kük van a len gyel evan gé li ku sok nak

Ja nu ár 17-én, össze gyü le ke zé sé -
nek nap ján a Csil lag he gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel
hív ja a temp lom ba (1038 Bu da -
pest, Me ző u. 12., tel.: 1/368-
6118) hí ve it és ba rá ta it. Dél előtt
10 óra kor az is ten tisz te le ten Ivá -
nyi Mik lós pré di kál. Dél ben
ebéd re vár juk ven dé ge in ket. Dél -
után 14 óra kor Rác And rás fes -
tő mű vész, egy ko ri Szteh lo-gyer -
mek temp lom tár la tát nyit juk
meg. Az egy ház köz ség min den
al kal ma in gye nes, ön kén tes ado -
má nya i kat jó szív vel fo gad juk.

H I R D E T É S

Dr. Fabiny Tamás evangélikus püs-
pök január 4-én, az Aliansz-imahét
elején Nyíregyházán találkozott Ko-
csis Fülöppel (képünkön), a Hajdú-
dorogi Görög Katolikus Egyházme-
gye megyés püspökével. A püspöki
székházban zajlott kötetlen eszme-
cserén a két egyház eseményeiről,
történetéről és hitbeli kérdésekről
egyaránt szó esett. A találkozás al -
kal  mat adott arra is, hogy a püspö-
kök megszervezhessék a január 17-
én kezdődő imahéten való részvéte-
lüket és közös szolgálatukat.
g Horváth-Hegyi Áron felvétele

Nyíregyházi
találkozó

Munkaévkezdő
elcsendesedés

Az országos iroda és az egyházke-
rületi irodák munkatársai január 7-
én délelőtt tartották meg hagyomá-
nyos „munkaévnyitó” összejövete-
lüket. Több mint hatvanan gyűltek
össze az Üllői úti evangélikus temp-
lomban, hogy közösen induljanak
neki a 2010-es esztendőnek. Ittzés
János elnök-püspök áhítata után
Prőhle Gergely országos felügyelő és
Kákay István, az országos iroda igaz-
gatója (felvételünkön) szólt az egy-
begyűltekhez. Az áhítat elején és vé-
gén a gyülekezet Kertész Botond or-
gonajátékának kíséretében énekelt.

g Menyes Gyula felvétele
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Jerzy Sa mi e c

Jerzy Bu ze k

A Luther-végrendeletet bemutató könyv átnyújtásának pillanata
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Ál do zat ho za tal. A mo dern,
21. szá za di em ber nem akar
sen ki szol gá ja len ni. Sza ba -
don, mint a ma dár, ked vé re
mu lat. Ne héz év ti ze dek li be rá -
lis de mok rá ci á ja át for mált ben -
nün ket, szét for gá csol ta az ér -
té ket. Pe dig az is te nes em ber -
nek hű sé ges nek kel le ne len nie.
Ál do za tos éle tű nek. Apám, bá -
tyám mal és ve lem, az egész na -
pi mun ka után szí ve sen ment
a kis evan gé li kus temp lo mot
szé pí te ni. Egy el moz dult te tő -
cse rép meg iga zí tá sá ért föl má -
szott a szé dí tő ma gas ba. Kü lö -
nö sen pén tek dél után, ami kor
az öreg, resz ke tő han gú kán -
tor ta ní tó gya ko rolt. Per sze van -
nak ki vé te lek. Ál do zat min den
nap ja az édes anyák nak, az ápo -
ló nők nek, a mes ter em be rek -
nek. Ők szin te ver seng nek,
mennyi re hű sé ge sen tel je sí tik
Jé zus ké ré se it.

* * *

Kál vin Já nos. Öt száz éves a
„mo dern” pát ri ár ka. Ked ves
öreg ba rá tom jut eszem be,
aki Kál vin olaj ké pe előtt be -
szélt éle té ről. Ala csony em ber
volt, sza kál la a mell ka sá ig ért,
sá padt ar ca ki tü ze se dett, ha Is -
ten ről és a hit ről szó no kolt. 

A re for má tor nem akar ta,
és meg vál toz tat ta a vi lá got, s
ami ke ve sek nek ada tott meg,
nem csak a teo ló gi á ban, a hét -
köz na pok ban is ott buj kál nak
gon do la tai. Az 1535-ben ki -
adott Ins ti tu ti on de la re li gi on
ch ré ti en ne-t a nem ze ti iro -
dal mi nyelv ko rai re me ké nek
tart ják. A kál vi niz mus Eu ró -
pán for mált, Ma gyar or szág
az egyik köz pont a kál vi nis ták
nagy csa lád já ban. 

Az egy sze rű em be re ket
Kál vin bi zo nyá ra bib lia ma -
gya rá za ta i val nyer te meg, biz -
ta tá sá val, hogy ol vas suk az
élet köny vét. Ab ban nem ér -
tet tem ve le egyet, hogy az
em ber a jó fe lé vál toz hat, s a
kö zös sé gek ala kí ta nak. 

A sváj ci re for má tor teo ló -
gi ai mun kái nagy ha tás sal vol -
tak Bocs kai Ist ván ra és Beth -
len Gá bor ra. Kü lö nö sen iz gal -
mas Sü tő And rás Csil lag a
mág lyán cí mű drá má ja. Kál -
vin és a Szent há rom ság-ta ga -
dó Szer vét Mi hály pe re gyö -
nyö rű er dé lyi nyel ven zeng a
szín pa do kon… Ké ső re jár, be -
csu kom köny vét, és elő ve -
szem az Illyés-ver set, A re for -
má ció gen fi em lék mű ve előtt
cí műt: „Száz negy ven hár mat
lép tem, ez a hossza / a szo bor-
sor nak. Hír nök, ki meg ölt /
mil li ók tisz tel gé sét hoz za, /
úgy men tem el a Nagy Glé da
előtt…” Ott áll a ma gas fal
előtt Wil li am Fa rel, The o dore
Bé za és John Knox kö zött,
ke zé ben nyi tott könyv, kő aj ka
épp szó lás ra nyí lik.

* * *

Szkí ta arany kin csek. Szép és
ko moly ki ál lí tás sal ruk kolt
elő a Nem ze ti Mú ze um. Az
eme le ti ter mek fél ho mály-
csend jé ben fel tá madt a múlt,
s a lá to ga tó azt vet te ész re,
hogy ha tal mas, por lep te tá ja -
kat ba ran gol be. „A ré gi ke le -

ti né pek kö zül alig ha van is -
mer tebb a szkí ták nál” – ol vas -
tam a nagy fa li táb lán. Ez el -
ső sor ban a gö rög Hé ro do -
tosz nak kö szön he tő; a tör té -
net írás aty ja a Kr. e. 5. szá zad -
ban re mek tu dó sí tást ké szí tett
ró luk. Tab lók, vit ri nek, fil mek
se gí tet ték az el iga zo dást, sőt
még pusz tai ló do bo gást is le -
he tett hal la ni a leg na gyobb te -
rem ben. És per sze az óarany
ék sze rek: a nagy fél kö rös
mell dí szek, a ló fe jek kel dí -
szí tett csé szék, az orosz lán fi -
gu rák kal ékes lán cok Zöld ha -
lom pusz tá ról, a – ne kem leg -
szebb – tá pió szent már to ni
arany szar vas a 6. szá zad ból.
Itt az után be is zá rul, vég leg,
a va la ha gaz dag és su gár zó
szkí ta vi lág.

* * *

Év for du ló. Ma hu szon öt éve
halt meg anyám. Dél fe lé be -
lém jaj dult min den. A fé le lem,
amely vé gig kí sér te egész éle -
tét, sze gény sé ge, ahogy min -
de nét má sok ra pa za rol ta. Úgy
lát szik, ilyen kor, na gyobb
gyász ün ne pe ken nem csak az
ér te lem, de a szív is em lé ke zik.

* * *

Be teg gye re kek. Rég óta fi -
gye lem ma ga mat: a sze gény
öre ge ké mel lett a gye re kek
szen ve dé se vi sel meg a leg -
job ban. Az utób bi idő ben
gyak ran me gyek a Pe tő In té -
zet fe lé, a leg ki seb bek égő ar -
ca és se gít sé gért es dek lő sze -
me fáj a leg éle seb ben. Az
idő sek ta lán be le ta nul nak a
nél kü lö zés be, el tud ják vi -
sel ni, de a be teg gye re kek
te he tet le nek, a szü lők is las -
san, ész re vét le nül be le pusz -
tul nak a meg pró bál ta tá sok ba.
Ahogy me gyek ki fe lé az idő -
ből, egy re ke vés bé ér tem, mi
a cél ja a ter mé szet nek ez zel a
sok „hi bás” te remt ménnyel.
Ilyen pa zar lást, hogy mil li ók -
ból né ha ki emel ke dik egy te -
het ség: ki ér ti ezt? Ta lán
egye dül Is ten.

* * *

Kér de ző idő. Szent Ágos ton és
a nagy gon dol ko dók mennyit
töp reng tek az időn! Hol van?
Mer re höm pö lyög? Ho vá vo -
nul Tej út-uszá lyá val? Ahogy
öreg szem, én is egy re töb bet
fog lal ko zom ve le. Ki fu tot tam
be lő le, alig ma radt va la mi ke -
vés a te rem tés re. Pe dig kel le -
ne, sok idő kel le ne. Vég te len.
Idő az élet re, a gyó gyu lás ra.
Ol va sás ra, egy-egy nagy re -
gényt új ból föl kel le ne la poz -
ni, leg e lőbb Tolsz toj Há bo rú és
bé ké jét. Nyu godt idő kel le ne:
él ni sze re tet ben. Még sok sza -
bad nap, hogy meg kö szön -
jem éle tem se gí tő it! És jó len -
ne öt-hat aján dék esz ten dő,
hogy vég re el jus sak leg ked ve -
sebb vá ro som ba, Ró má ba,
meg érint sem ódon-tört kö -
ve it, el utaz zak Krak kó ba ka rá -
csony he té ben. Tá vol-Ke let re,
va la mi ko los tor ba, cel lá ba,
hogy meg fejt sem, ho vá té ko -
zol tam el annyi gyö nyö rű évet
a ro ha nás ban.

g Feny ve si Fé lix La jos

Óévi jegy zet la pok

b MTI. Ha zánk ban va ló szí nű leg nincs
olyan mé dia fo gyasz tó, aki ne tud ná,
mit ta kar e há rom be tűs mo za ik szó.
A Ma gyar Táv ira ti Iro da – Ma gyar -
or szág nem ze ti hír ügy nök sé ge. Ha
bár mi lyen fon tos egy há zi ese mény -
re ke rül sor, ak kor az el ső és leg fon -
to sabb sze mély, akit ér te sí tünk, meg -
hí vunk, el lá tunk hát tér in for má ci -
ók kal, az a Ma gyar Táv ira ti Iro da
egy há zi tu dó sí tó ja: Csa tá ri Ben ce.
Ha „Ben ce jön”, ak kor lé nye ge sen
több az esély ar ra, hogy – az ál ta la le -
adott tu dó sí tás ré vén – a vi lá gi mé -
dia szá mos csa tor ná já ba el jus son
egy há zunk hí re. És mi vel ez a több -
dip lo más, fris sen dok to rált, jó hu -
mo rú fi a tal em ber tör té ne te sen evan -
gé li kus, épp ide je, hogy be mu tas suk
őt az EvÉ let ol va só i nak. A fő ha di szál -
lá son, az MTI Nap hegy té ri szék há -
zá ban be szél get tünk. 

– Pon to san ki is az egy há zi tu dó sí tó, és
mi lyen fel ada tai van nak?

– Egy há zi tu dó sí tó egy van az MTI-
ben, s nem is rég óta: csak a rend szer vál -
tás óta lé te zik ilyen tiszt ség. Fel ada ta fő -
leg a fő vá ro si egy há zi ese mé nyek ről tu -
dó sí ta ni, ter mé sze te sen fe le ke zet től füg -
get le nül. A nem bu da pes ti tör té né sek ről
a he lyi tu dó sí tók dol ga be szá mol ni. Szent -
es tén pél dá ul mind há rom tör té nel mi
egy ház ve ze tő püs pö ké nek sza va i ról tu -
dó sí ta nak, s mi vel az evan gé li kus egy ház
el nök-püs pö ke, Itt zés Já nos Győr ben szé -
kel, az ő sza va it ot ta ni kol lé gám rög zí ti. 

Mun kánk va ló já ban egy sze rű ele mek -
ből épít ke zik. Az egy há zak el kül dik a
meg hí vó kat az ese mé nyek re, is ten tisz te -
le tek re, kon fe ren ci ák ra, könyv be mu ta tók -
ra, szo bor ava tás ra és így to vább. A tit kár -
sá gon ezek a meg hí vók be ke rül nek egy
nap tár ba. Az egy há zi ese mé nyek ál ta lá -
ban a bel po li ti kai szer kesz tő ség hez tar -
toz nak, de van nak ha tár ese tek. Ami köz -
éle ti tar ta lom mal bír, az bel po li ti ka, de egy
bib lia ki adás vagy -ki ál lí tás már a kul tu -
rá lis ro vat hoz ke rül.

– A nap tár ban te hát meg je le nik több
száz ese mény ha von ta. Mi nek alap ján sze -
lek tál nak, s az egy – bár két ség te le nül na -
gyon ha té kony és moz gé kony – tu dó sí tó
mi nek alap ján vá laszt, megy és tu dó sít?

– Az egyik le he tő ség, hogy egy tör té -
nés, hír be ke rül a tü kör be, amely na pi
bon tás ban köz li az MTI összes ese mé -
nyét, azt is, ami ről az ügy nök ség nem tu -
dó sít, de „tud” ró la. Ez azért fon tos,
mert az elő fi ze tők – kü lön bö ző mé di u -
mok szer kesz tői – be te kint het nek eb be
a tü kör be, így ők eset leg ar ról is hírt ad -
nak, ami ről az MTI nem. A má sik eset,
ami kor nem is kér dés, hogy kell-e tu dó -
sí ta nunk va la mely egy há zi ese mény ről. Az
egy ház ve ze tők köz éle ti-tár sa dal mi meg -
nyil vá nu lá sai is gya kor ta bír nak hír ér ték -
kel, de az Or szá gos Saj tó szol gá lat köz le -
mé nyei kö zött nyi lat ko za ta i kat – ha
igény lik – amúgy is be tű hí ven köz re ad -
juk. Ha faj sú lyo sabb a té ma, ak kor fel dol -
goz zuk, az az hát tér in for má ci ók kal meg -
spé kelt vál to za tát is el ké szít jük, és vagy
hír ként to váb bít juk, vagy kom men tá -
rok kal egé szít jük ki. 

– Van-e utó éle te egy-egy ilyen egy há zi
hír nek, nyi lat ko zat nak? 

– Igen ér de kes, ami kor lánc re ak ci ót in -
dít el egy-egy nyi lat ko zat, és re a gál nak rá
ese ten ként nem csak a test vér egy há zak, de
po li ti kai pár tok ve ze tői is. Nem rég ilyen
volt pél dá ul a nép szám lá lás ügye: le -
gyen-e a val lá si ho va tar to zás ra vo nat ko -
zó kér dés. Meg nyil vá nul tak az egy há zak,
ci vil szer ve ze tek, az tán mi is meg szó lal -
tat tunk né hány ve ze tőt. Re a gál ta tás nak
ne vez zük ezt a mű fajt, s ha a meg kér de -

zett nem kí ván nyi lat koz ni, azt is oda ír -
juk. Az in ter jú kat azon ban csak elő fi ze -
tő ink lát hat ják. Ar ra nincs „kvó ta”, hogy
mennyi hír ke rül het az egy há zi hí rek kö -
zé. Az sincs meg szab va, hogy me lyik
egy ház tól hány hír, hány ka rak ter jö het.
Azt vi szont el mond hat juk, hogy a „nyi -
lat ko zá si haj lan dó ság” so kat szá mít. Van -
nak job ban és ke vés bé szí ve sen nyi lat ko -
zó egy ház ve ze tők.

– Iz ga tot tan kér dem: mi lyen nek lát
min ket? Mi lyen kom mu ni ká ció jel lem zi
egy há zun kat?

– Az evan gé li kus egy ház jó kap cso la -
tot ápol az MTI-vel. Dr. Fa bi ny Ta más, a
mé di á ért fe le lős püs pök va ló ban mé dia -
köz pon tú, hi szen ma ga is ta pasz talt e té -
ren. Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő től
min dig frap páns, lé nyeg lá tó nyi lat ko za -
to kat ka punk, Itt zés Já nos el nök-püs pök
szin tén kész ség gel és kor rek ten tá jé koz -
tat, mi kor hoz zá for du lunk. Az egy ház hí -
re it egy részt a hír le vél ből, a meg hí vók ból,
a szó ban, te le fo non ér ke ző ér te sí té sek ből
nye rem, de most is itt az asz ta lo mon az
Evan gé li kus Élet leg fris sebb szá ma, és a
köz pon ti in ter ne tes por tál is jó ki in du ló -
pont. Ma gam mint „te rü let gaz da” kö ve -
tem az ese mé nye ket, és a szer kesz tő vel
tör té nő egyez te tés után ke rül sor a tény -
le ges tu dó sí tás ra.

– Na pi kap cso lat ban áll te hát az egy -
há zak kal, il let ve egy ház ve ze tők kel, egy há -
zi mé dia mun ká sok kal. Mi lyen a vi szo -
nyuk: ba rá ti, kol le gi á lis vagy in kább for -
má lis?

– Há rom éve lesz, hogy itt dol go zom.
Ki ala kul tak a ta lán nem ba rá ti, de kor rekt,
jó, em be ri kap cso la tok, ha meg lát nak,
meg is mer nek, örül nek. Ér de kes és szí nes
a ha zai egy há zak vi lá ga. Sok ese mé nyen
meg for dul tam, ké szí tet tem in ter jú kat
Er dő Pé ter től Vár sze gi Asz tri kon át Bölcs -
kei Gusz tá vig jó né hány egy há zi ve ze tő -
vel és per sze va la mennyi evan gé li kus
püs pök kel is. Tisz te let re mél tó és ko moly
mun kát vé gez nek, és azt is lá tom, hogy
ma az egy há zak nak igen nagy ki hí vás a „jó
hí rek kel” be ke rül ni a bul vár ra éhes vi lá -
gi mé di á ba. 

Más kér dés, hogy a sze ku la ri zált vi lág
mennyi re ve vő az üze ne te ik re. De ta lán
le szö gez het jük: a je len lét a saj tó ban nem
„mennyi sé gi kér dés”. Az egy ház szol gá la -
ta a tár sa da lom ban ér té kes, és ez azért
han got is kap. A leg több püs pök kel szí -
vé lyes a kap cso la tom, de a leg jobb mun -
ka kap cso lat ban az evan gé li ku sok kal és a
zsi dók kal ál lok. Én az evan gé li ku sok -
hoz ugyan „ha za me gyek”, de ter mé sze te -
sen meg őr zöm az ob jek ti vi tá so mat. Evan -
gé li kus sá gom alap ve tő a szá mom ra, egy
tu dó sí tás ba azon ban szim pá ti át nem
sza bad be le vin ni.

– Sok ol da lú egyé ni sé ge, nyi tott sá ga, vég -

zett sé ge, szé les ér dek lő dé se bi zo nyá ra
nagy előny e pá lyán…

– Új ság író és tör té ne lem–föld rajz sza -
kos ta nár va gyok, Sze ge den, a JA TE-n vé -
gez tem, majd kö vet ke zett a So la Scrip tu -
ra Teo ló gi ai Fő is ko la bib lia ok ta tói sza ka.
Az előz mé nyek rö vi den: dol goz tam a Ké -
pes Új ság he ti lap nál, a bul vár saj tó ban, ír -
tam a Ma gyar Pol gár mes ter és az A Pos -
tás cí mű lap ba. A tör té ne lem a hob bim,

a sze rel mem. Most is ku ta tok.
Dok to ri disszer tá ci ó mat A Ká -
dár-rend szer könnyű ze nei po -
li ti ká ja cím mel ír tam.

– Meg le pett…
– Rock ze ne kar ban do bol -

tam, a Ki mit tud?-on is in dul -
tunk (ne vet). Emel lett a Cor -
vi nus Egye tem táj épí té sze ti
ka rán most is ta ní tok, ál lam -
vizs gáz ta tok, és szak dol go za -
ti kon zu lens is va gyok. Ter ve -
im kö zött sze re pel a disszer tá -
ci óm meg je len te té se és egy
tör té nel mi kvíz ki ad vány is.
Már meg je lent ko ráb ban az
érett sé gi re elő ké szí tő, ki dol go -
zott té te lek ből ál ló könyv is.
Egyik mun kám az Ál lam igaz -
ga tá si Fő is ko lán pe dig aján lott
iro da lom (Az ön kor mány za tok
15 éve, 1990–2005). Idén je le nik
meg a Ma gyar Zsi dó Kul tu rá -
lis Egye sü let ki ad vá nya ként

egy át te kin tő mun ka, ami ada lé kul szol -
gál az iz ra e li ta fe le ke zet kom mu niz mus
alat ti tör té ne té hez. A mű velt sé gi ve tél ke -
dő kön va ló rész vé tel is a hob bi ja im hoz
tar to zik, több te le ví zi ós kvíz mű sor ban
sze re pel tem si ke re sen. A Min dent vagy
sem mit! cí mű, Vá gó Ist ván ál tal ve ze tett
mű sor ban pél dá ul meg nyer tem a já ték fő -
dí ját, egy sze mély gép ko csit.

– Mi a si ker, és mi az ál ma szak mai té -
ren az MTI tu dó sí tó já nak? Egy bom ba hír,
egy szen zá ció? S mi lyen a „jó” MTI-s?

– A si ker az, ha va la mit el ső ként tu dok
meg. Ez min den új ság író vá gya. Si ker az
is, ha azt a szö ve get hal lom a rá di ó ban,
ame lyet én ké szí tet tem és tar tot tam fon -
tos nak. Ami kor meg írunk va la mit, ki
kell emel nünk a lé nye get, mert azt fog ják
át ven ni. Itt úgy mond juk:két-há rom ezer
ka rak ter re va gyunk hi te le sít ve. Eb ben a
szak má ban ta lán épp a lé nyeg lá tó ké pes -
ség a leg fon to sabb.

– Mi ben kü lön bö zik a Ma gyar Táv ira -
ti Iro da más hír csa tor nák tól?

– Az MTI-nek be fo lyá sa van a köz vé -
le mény for má lá sá ra. Ná lunk csak a meg -
erő sí tett, száz szá za lé kos bi zo nyos sá gú
hí rek lát hat nak nap vi lá got. Ami ki ke rül,
azt alá tá maszt juk egy hír for rás sal. Et től
né ha ki csit las súb bak va gyunk, mint egy
in ter ne tes új ság, de a hi te les ség ná lunk
min den nél fon to sabb, hi szen köz szol -
gá la ti mé di um va gyunk.

– Mit ta ná csol a hír ára dat ban ful dok -
ló mé dia fo gyasz tók nak?

– Egy hír for rás nem hír for rás! Le gyen
elv a „hall gat tas sék meg a má sik fél is” és
az, hogy a mér ték adóbb or gá nu mo kat ré -
sze sít sék előny ben, pél dá ul a köz szol gá -
la ti té vék hír adó já ra fi gyel je nek. És sze -
lek tál ni is kell a hí rek kö zött. Szo ron gást
kelt het, ha min den tá vo li, ben nün ket
nem érin tő hírt be fo ga dunk.

– 2010-ben mi re szá mít az MTI?
– Vál to zást hoz majd ez az év, már csak

azért is, mert vá lasz tá sok lesz nek. Köz -
szol gá la ti mé di um ként az MTI Tu laj do -
no si Ta nács adó Tes tü le té ben a hír ügy nök -
sé gi tör vény alap ján a kor mány pár ti és az
el len zé ki ol dal egyen lő arány ban vesz
részt. Az egy há zak sze re pe meg nö ve ked -
het. Pél dá ul ha a kö vet ke ző kor mány
tag jai gyakrabban el men nek egy-egy egy -
há zi ese mény re… 

g K há ti Dó ra

Evan gé li kus tu dó sí tó
a hí rek fő ha di szál lá sán

In ter jú Csa tá ri Ben ce új ság író val
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Jó ér zés sel őr zöm az Új szö vet ség
1990-es ki adá sát, ame lyet Blat nicz -
ky Já nos (idő köz ben nyug díj ba vo -
nult) evan gé li kus lel kész aján dék ként
nyúj tott át ne kem a má tyás föl di
evan gé li kus ká pol ná ban egy va sár nap
dél előt ti is ten tisz te let után. Több szö -
rö sen is szép em lé ke ket őr zök e nap -
ról. Az egyéb ként a há zunk szom -
széd sá gá ban ál ló kis temp lom ta ta -
ro zá si mun ká la ta i hoz an nak ide jén a
mi ker ti csa punk szol gál tat ta a vi zet.
Míg ad dig csak kí vül ről szem lél tem
az ék szer do boz épü le tet, a kő mű ves -
mun kák be fe je zé se után – ak ko ri kö -
zös kép vi se lői mi nő sé gem ben –
meg hí vást kap tam a kö vet ke ző is ten -
tisz te let re, így vég re fel tá rult előt tem
a bel se je is. A kis ká pol ná ba ér ve még
egy meg le pe tés várt rám. Ek kor fe -
dez tem fel ugyan is, mi cso da kin -
cset rejt be lül ről: cso dá la tos, dí szes,
fes tett ka zet tás mennye ze tet.

Köpeny, kápolna, káplán
A ká pol na, temp lom, ka ted rá lis a
nagy sá gá val, ará nya i val, ar chi tek tú -
rai szép sé gé vel is jel zi ren del te té sét.
Er re utal Er dé lyi Zsu zsan na mél tán
hí res gyűj te mé nyé ben a cím adó, ar -
cha i kus imád ság nyi tó négy so ro sa is:
„He gyet hág ék, / Lő tőt lép ék, / Kő -
káp lo nics kát lá ték, / Bel lől arannyas,
/ Kü el ir gal mas…” 

A ká pol na – a szó a la tin capel -
la, cap pa szó ból ered, amely a fe jet
is be ta ka ró kö penyt je lent – is ten -
tisz te let re szol gá ló, temp lom sze rű
ki sebb épü let. Ilye ne ket ere de ti leg
a vér ta núk sír jai fö lé emel tek, ké -
sőbb a plé bá nia temp lo mok tól
messzebb fek vő köz sé gek ben vagy
ta nyá kon, fő képp a te me tők ben,
utak mel lett, bér ce ken vagy az elő -
ke lők pa lo tá i ban lé te sí tet tek. A na -
gyobb temp lo mok ban is le het ká -
pol na, ren de sen a mel lék ha jók ban.
Egyes ká pol nák nak spe ci á lis funk -
ci ó juk van: ke resz te lő ká pol na, sír -
ká pol na, em lék ká pol na stb. Ha egy
ká pol ná nak kü lön lel ké sze van, azt
hív ják tu laj don kép pen capel la nus -
nak, káp lán nak. 

A re for má ció sok min den ben az
ősi egy sze rű sé get hoz ta vissza a ke -
resz tény ség be. A temp lo mok fa lát le -
me szel ték, egy sze rű sö dött a bú tor -
za tuk is. Köz pon ti sze re pet ka pott az
ige hir de tés he lye, a szó szék és az úr -
va cso ra ki osz tá sá nak he lye, az úr asz -
ta la. Az ün nep azon ban min dig meg -
kö ve tel te azt, hogy kü lö nös gon dos -
ság gal ala kít sa ki a kö zös ség akár az
egy sze rű hely szí ne ket is. 

Megmenekült a háborús
pusztítástól
A má tyás föl di evan gé li kus ká pol na –
bár 20. szá za di épü let – a ka zet tás
mennye ze tű temp lo mok so rá ban is
gyöngy szem. Meg va ló su lá sá ról a Bu -
da pes ti Vá ros vé dő Egye sü let temp -
lom tör té ne ti so ro za tá nak a XVI. ke -
rü let temp lo ma it be mu ta tó fü ze té -
ben Blat nicz ky Já nos lel ki pász tor
adat köz lé se nyo mán ol vas ha tunk:
„A má tyás föl di evan gé li kus fi ók egy -
há zat a gyü le ke zet ala pí tó Blat nicz ky
Pál szer vez te meg a Cin ko tai Gyü le -
ke ze ti Ház épí té sé vel egy ide jű leg,
aki 1943 ta va szán kez dett temp lo ma
épí té sé hez. A Má tyás föl di Nya ra ló -
tu laj do no sok Egye sü le té től aján dék -
ba ka pott te lek el cse ré lé se adott le -
he tő sé get ar ra, hogy az Er zsé bet-li -
get ben, a nya ra ló te lep leg szebb he -
lyén épít hes se fel temp lo mát. (…)
Sándy Gyu lá nak, a leg több (kü lö nö -
sen Pest kör nyé ki) XX. szá za di evan -
gé li kus temp lom tervező jé nek egyik
utol só temp lo ma volt ez. 1944 őszén
még csak fa la és a te tő ze te ké szült el.

Hi á nyoz tak az ab la kok, aj tók, pad ló -
zat, bel ső be ren de zés is. Szé kely stí -
lu sú mennye ze te azon ban a he lyén
volt már, ami kor a há bo rú vi ha ra Má -
tyás föl det el ér te. A szem ben lé vő há -
zat föl dig le rom bo ló bom ba a temp -

lom pó tol ha tat lan ér té kű ka zet tás
mennye ze tét Is ten ke gyel mé ből sér -
tet le nül hagy ta. 

A há bo rú be fe je zé se után a fi ók -
egy ház tag jai a temp lo mot igye kez tek
mi előbb hasz nál ha tó ál la pot ba hoz -
ni. El ké szült az asz ta los mun ka. 1949.
má jus 22-én az évek óta ott hont adó
re for má tus temp lom tól bú csút vé ve
tar tot ták meg az el ső is ten tisz te le tet.
1956. no vem ber 4-től Er zsé bet-li get
épü let együt te se a szov jet fő pa rancs -
nok sá gé lett, tisz ti la ká sok cél já ra. A
temp lo mot az 1960-as éve kig nem
hasz nál hat ták, tönk re ment, ab la ka it
be tör ték. Vé gül az egy ház köz ség le -
bon tat ta, s egy, az ak ko ri ta nács tól ka -
pott új te lek re szál lít tat ta át. Ifj. dr.
Kot sis Iván ter vei alap ján (He ve si
Lász ló ki vi te le zé sé ben) nagy részt
kül ső se gít ség gel, egy ki sebb, csak szé -
les sé gé ben azo nos mé re tű temp lom
épült fel he lyet te, mely hez az ere de -
ti épü let tég lá it, te tő szer ke ze tét és fa -
ka zet tás mennye ze té nek je len tős ré -
szét hasz nál ták fel. 1964. de cem ber 13-
án szen tel te fel Kál dy Zol tán püs pök. 

Az új temp lom alap raj za nyolc szög -
le tű, de ez tég la lap ala kú bel se jé ben
csak az ol tár tér ben ér zé kel he tő. A ré -
gi to rony négy fia tor nyá val nem épült
fel. (…) A temp lom bel ső azo nos a ré -
gi temp lo mé val, ere de ti jel le gét tük -
rö zi. Hossza négy mé ter rel rö vi debb,
ezért a mennye zet né hány sor ka zet -
tá ja nem ke rült he lyé re (a több ször is
elő for du ló ele mek ből hagy tak el). A
ke reszt irány ban meg ma radt ki lenc

sor ka zet ta ma is a temp lom fő ékes -
sé ge, me lyet Scholz Erik fes tő mű -
vész ter ve zett és fes tett meg. Az egy
mé ter szer nyolc van cen ti mé ter mé re -
tű ka zet ta be té tek sakk táb la el ren de -
zés ben, ma gya ros mo tí vu mok kal, ó-
és új szö vet sé gi ese mé nyek re uta ló
ké pek ben az ős ke resz tény ség szim bó -
lu ma it hor doz zák. Fel újí tá su kat Szi -
ta Ist ván fes tő mű vész-lel kész vé gez -
te. A bel ső be ren de zés asz ta los mun -
ká it Oszt ro lucz ky Já nos mes ter ké szí -
tet te tölgy fá ból, a pa dok és a szó szék

szin tén tölgy fá ból ké szül tek. A szó szék
mell véd jén fa ra gott Lu ther-ró zsa. Az
ol tá ron a lép csős ta lap zat ból ki emel -
ke dő mo nu men tá lis tölgy fa ke resz tet
még 1944-ben aján dé koz ta Blat nicz -
ky Pál es pe res lel kész em lé ké re csa lád -
ja. Lingl Ká roly asz ta los mes ter mun -
ká ja. A kis kar za ton a ré gi har mó ni -
um. A fa la kon a ko vá csolt vas lám pá -
kat Krisz tus-mo nog ram dí szí ti.” 

A menny bol to za ta –
ka zet tás mennye zet
Pap Gá bor mű vé szet tör té nész ír ja:
„A Kár pát-me den cé ben még a mai,
erő sen le rom lott ál la pot ban is több

ka zet tás mennye zet ta lál ha tó, mint
a ma ra dék Eu ró pá ban össze sen.” 

A má tyás föl di ki csi temp lom
mennye ze tén az is mert egy há zi je lek
sa já tos de ko ra ti vi tás sal tá rul nak fel.
Így a Bá rány. Az Is ten-szem – a
Szent há rom ság jel ké pe. Az orosz -
lán, amely Márk evan gé lis tát idé zi. A
ke hely – a pro tes táns úr va cso ra jel ké -
pe. A ka kas – a hű ség, éber ség szim -
bó lu ma. A ke reszt, hor gony és szív
kép le te – a hit, re mény, sze re tet ke -
resz té nyi gon do la tá nak ké pi ki fe je ző -

dé se. A sző lő és a ke nyér Jé zus nak a
ke nyér ről és bor ról az utol só va cso -
rán mon dott sza va it és ot ta ni cse le -
ke de te it is mét lik meg li tur gi kus mó -
don. A kez det és vég je le – „Én va gyok
az Al fa és az Omega, kez det és vég, ezt
mond ja az Úr, a ki van és a ki va la és
a ki el jö ven dő, a Min den ha tó. (Jel 1,8;
Ká ro li-for dí tás) Krisz tus – mint ke -
reszt, két ol da lán ti zen két ga lamb
alak já ban a ti zen két apos tol lal. De a
bűn be esés je le ne te is, a csá bí tás esz -
kö ze az al ma és esz köz lő je, a kí gyó, és
so rol hat nánk a tel jes pa let tát. 

A Lu ther-ró zsá nak – az öt egyen -
lő szir mú vi rág, ben ne a szív és ke -
reszt, a sze re tet és meg vál tás je lei –,
az evan gé li kus egy ház jel ké pé nek
je len té sét leg rö vi deb ben egy Lu ther
ko ra be li vers fog lal ja össze: „Ró zsá -
kon jár Krisz tus hí ve, ha ke resz tet
hor doz szí ve.” Akár csak az ar cha i kus
né pi imád ság ban: „Há zam nak négy
szög le ti be négy őr ző an gyal, / Őriz -
ze tek, szent ke resz tek, fo rog ja tok…”
– a „négy osz tá sú” vi rá gos dí szí tő ele -
mek meg kü lön böz te tett „kö zép pont -
ja” az egyen lő szá rú ke reszt. Úgy is,
mint eget és föl det össze kö tő „for gás -
ten gely”, a nyi tott ság: a su gár zás és
egy ben az ég tá jak meg idé ző je, és a
zárt ság: az óvás, az erők meg tar tá sa
és egy be ve té se. 

Amint a lu the ri ró zsa a „hit vi rá -
ga”, úgy a sa já to san ma gyar „vi rág vi -
lág” vi lág min tá za tot: a min den sé get
je le ní ti meg. Az élet fa te te jén a ki nö -
vő, ki nyí ló tu li pán a lé lek nek a vi lág -
ra, az ég fe lé tá ru lá sát jel ké pe zi, a dí -
szí tő ele mek „ket tős töl te tű ek”, min -
den na pi és át vitt ér tel mű ek. A val lá -
si szim bó lu mok s a ma gya ros dí szít -
mé nyek így együt te sen ar ról szól nak,
hogy a vi lág je len sé gei kö zött ér zék -
fe let ti össze füg gés lé te zik… Is ten
ren det te rem tett a vi lág ba, s ezt a ren -
det a ma gyar ság dí szí tő ked vé ben is
mind má ig meg őriz te. 

g Bor ka Elly

„Bel lől arannyas, kü el ir gal mas…”
A má tyás föl di evan gé li kus ká pol na és ka zet tás mennye ze te

Ér de kes könyv be mu ta tó nak le het tek
ta núi az ér dek lő dők még tavaly no -
vem berben a budapesti uni tá ri us
köny ves bolt ban. Rit ka, hogy egy szer -
ző – Tom csá nyi né Sze me re Sa rol ta –
köny vé nek il luszt rá ci ó ja ként be mu tat -
ja négy leg újabb hím zett fa li kár pit ját.

A kötet új, bő ví tett ki adásá ban és
a be mu ta tott fa li kár pi to kon ré gi ma -
gyar temp lo mok ka zet tás mennye ze -
te i nek mo tí vu mai lát ha tók hím zett
tex tí li á kon. A szer ző nek, aki kéz mű -
ves mes ter is, cél ja, hogy eze ket a fes -
tett mo tí vu mo kat át ül tes se sa ját
mun ká i ra, fe jet hajt va a ré gi mes te -
rek és a ma gyar múlt előtt.

Tom csá nyi né Sze me re Sa rol ta
nagy gyö nyö rű ség gel ás ta be le ma gát
a té má ba vá gó köny vek be, fény ké pes
al bu mok ba, me lyek azt su gall ták,
hogy ten ni kell va la mit ezek nek az
em lé kek nek a meg men té sé ért. Ré gi
ma gyar temp lo ma ink olyan kin cse -
ket rej te nek, ame lyek ről a lá to ga tók -
nak sej tel mük sincs. Ki tud ja azt eb -
ben a ro ha nó vi lág ban, hogy va la mi -
kor 1503 és 1520 kö zött egy asz ta los-
fes tő mes ter mi lyen cso dá kat al ko tott
Go gán vár al ján? Vagy ki tud ja, hogy
mi köz ben dúlt a mo há csi csa ta, Er -
dély ben, Ádá mo son imád koz tak a
szebb jö vő ért, és fes tet ték ki csi temp -
lo muk mennye ze tét?

A könyv ben fény ké pen és meg hí -
mez ve lát hat juk a mik lós tel ki evan gé -
li kus temp lom há rom meg ma radt,
1532-ben fes tett ka zet tá ját. Én la ka
„cif rán ki fes tett desz ka föl epe” ro vás -
írá sá ról Or bán Ba lázs is említést tesz
A Szé kely föld le írá sa cí mű mű vé ben.

Nem vé let len, hogy er dé lyi ek ezek
a pél dák, ahol a val lás sza bad ság a leg -
ko ráb ban nyil vá nult meg, pá ro sul va
az „ecc lé si ák” sze gény sé gé vel és az er -
dő ben va ló gaz dag ság gal. Er dély ben
ta lál koz ha tunk a leg több fes tett ka -
zet tás fa mennye zet tel, a leg több
„mennye zet fes tő” ne vé vel.

A könyv hu szon hét temp lom ka -
zet ta mo tí vu ma it mu tat ja be, kö zöl -
ve a for rás mun ká kat, a temp lom
raj zát, ada ta it és a ka zet ta mo tí vu mok
meg je le né sét, te rí tőn, dísz pár nán,
fa li kár pi ton. Ta lál koz ha tunk Kár -
pát al ja, Fel vi dék, Dél vi dék és Észak -
ke let-Ma gyar or szág szí vet gyö nyör -
köd te tő em lé ke i vel is.

Ad ja Is ten, hogy töb ben kap ja nak
ked vet ezen örök sé günk meg is me ré -
sé hez, és lá tó szem mel néz zék a fes -
tett mennye ze te ket, ame lyek va ló ban
a menny vi rá gai, mint ahogy a könyv
cí me is: A mennye zet vi rá gai.

g Jas kó György

Tom csá nyi né Sze me re Sa rol ta: A
mennye zet vi rá gai – Régi magyar
temp lomok kazettás mennyezetképei
hímzéseken. Magánkiadás. Budapest,
2009. Ára 5200 forint.

„A mennye zet
vi rá gai”

Ré gi ma gyar
temp lo mok fes tett

kazet tái hím zé se ken
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ÖKUMENIKUS
IMA HÉT

Részletek a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren ci á nak és a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
ki adá sá ban meg je len t ima fü zet anya gá ból

Az el múlt év szá zad ban a ke resz té nyek közöt -
ti ki en gesz te lő dés kü lön bö ző for má kat öl tött.
A „lel ki öku me niz mus” meg mu tat ta, mi lyen
fon tos a ke resz tény egy sé gért va ló imád ko zás.
Nagy erő ket for dí tot tak teo ló gi ai ku ta tá sok ra,
ame lyek ered mé nye ként szá mos tan be li meg -
egye zés szü le tett.

Az egy há zak szo ci á lis te rü le ten meg va ló su -
ló gya kor la ti együttmű kö dé se gyü möl csö ző
kez de mé nye zé se ket ho zott lét re. Ezen ered mé -
nyek mel lett a misszió kér dé se is ki emelt he -
lyet ka pott. Ál ta lá no san el fo ga dott, hogy az
1910-es edin burghi vi lág misszi ói kon fe ren cia
te kint he tő a mo dern öku me ni kus moz ga lom
kez de té nek.

Misszió és egy ség
Nem min den ki szá má ra ter mé sze tes a misszi -
ói tö rek vé sek és a ke resz tény egy ség utá ni vágy
össze kap cso lá sa. Még is bi zo nyos, hogy az
egy ház misszi ói és öku me ni kus el kö te le zett sé -
ge szo ro san össze tar to zik. Ke reszt sé günk ál tal
már egy test va gyunk, és ar ra kap tunk meg hí -
vást, hogy lel ki kö zös ség ben él jünk egy más sal.
Is ten egy más test vé re i vé tett min ket Krisz tus -
ban. Va jon nem er re az alap ve tő ta nú ság té tel -
re szól a kül de té sünk? 

A tör té ne lem ben an nak a tény nek, hogy a ke -
resz tény egy ség kér dé sét elő ször a misszi o ná -
ri u sok ve tet ték fel, gya kor la ti okai vol tak.
Gyak ran ez zel ke rül ték el a fe les le ges ver sen -
gést, ami kor ha tal mas em be ri és anya gi szük -
ség gel szem be sül tek. Bár az evan gé li zá ci ós te -
rü le te ket fel osz tot ták, al kal man ként még is
ar ra tö re ked tek, hogy a pár hu za mo san fo lyó te -
vé keny sé gek mel lett kö zös misszi ót is vé gez -
ze nek. Elő for dult, hogy a kü lön bö ző egy há zak -
ból szár ma zó misszi o ná ri u sok össze fog tak
egy új bib lia for dí tás el ké szí té sé re. Az Is ten igé -
je szol gá la tá ban va ló együtt mű kö dés ve zet te rá
őket, hogy rá döb ben je nek a ke resz té nyek kö -
zöt ti meg osz tott ság hát rá nyá ra. 

Anél kül, hogy ta gad nánk a ver sen gést a
kü lön bö ző egy há zak misszi o ná ri u sai kö zött, azt
is el kell is mer nünk, hogy a misszi ós te rü let -
re elő ször ér ke zet tek érez ték el ső nek a ke resz -
tény meg osz tott ság tra gé di á ját. Eu ró pa már
hoz zá szo kott az egy há zak kö zöt ti meg osz -
tott ság hoz, de a misszi o ná ri u sok szá má ra a
szét sza ka do zott ság bot rá nyos volt. Ők olya nok -
nak hir det ték az evan gé li u mot, akik az előtt
sem mit nem hal lot tak Krisz tus ról. 

Ter mé sze te sen az egy ház tör té ne ten vé gig -
vo nu ló meg osz tott ság nak ko moly teo ló gi ai
okai vol tak, de a tör té nel mi, po li ti kai és szel -
le mi ha tá sok is hoz zá já rul tak ki ala ku lá suk hoz.
Va jon in do kol ha tó-e, hogy meg osz tott sá gunk -
kal olya no kat ter he lünk, akik ép pen csak is mer -
ked nek Krisz tus sal? Az alig lét re jött új he lyi
egy há zak bi zo nyá ra ha mar ész re vet ték a sza -
ka dé kot a sze re tet üze ne te – amely sze rint ők
is él ni kí ván tak – és a Krisz tus-hí vők tény le ges
szét sza ka do zott sá ga kö zött. 

Ho gyan ad hat juk át má sok nak a Jé zus Krisz -
tus ban fel aján lott ki en gesz te lő dést, ha ma guk
a meg ke resz tel tek is sem mi be ve szik egy mást,
vagy har col nak egy más sal?! Ho gyan tud nák az
el len sé ges ke dés ben élő ke resz tény cso por tok
az egy Urat, egy hi tet, egy ke reszt sé get hi te le -
sen hir det ni?

Ezek után már nem volt hi ány az öku me ni -
kus kér dé sek ben az 1910-es edin burghi kon fe -
ren ci án. 

Az edin burghi misszi ói
kon fe ren cia 1910-ben
A skót fő vá ros ban 1910 nya rán a pro tes tan tiz -
mus és az ang li kán egy ház kü lön bö ző ága i ból
ér ke ző misszi ói egye sü le tek hi va ta los kép vi se -
lői és egy or to dox ven dég ta lál koz tak egy más -
sal. A kon fe ren cia – amely nem volt dön tés ho -
zó össze jö ve tel – a kö zös misszi ói lel kü let ki -
ala kí tá sá ra és a misszi ói tár sa sá gok mun ká já -
nak össze han go lá sá ra tö re ke dett. 

Csak olyan misszi ós szer ve ze tek vet tek részt
a ta nács ko zá son, ame lyek új he lye ken hir det -
ték az evan gé li u mot, vagy is ahol az em be rek
még so ha sem hal lot tak Krisz tus ról. Te hát azo -
kat a tár sa sá go kat, ame lyek La tin-Ame ri ká ban
vagy a Kö zel-Ke le ten dol goz tak, ahol a ró mai
ka to li kus és az or to dox egy ház hosszú ide je je -
len volt, nem hív ták meg. 

1910-ben a skót egy há zi tér kép kez dett vál -
to za tos sá vál ni. A ró mai ka to li kus és az ang li -
kán egy ház új ra fon to sabb sze rep hez ju tott.
Edin burght in tel lek tu á lis és kul tu rá lis ele ven -
sé ge mi att vá lasz tot ták a ta lál ko zás szín he lyé -
ül. A vá ros teo ló gu sa i nak és egy há zi ve ze tő i -
nek jó hí re szin tén in do kolt tá tet te ezt a vá lasz -
tást. A skót pro tes táns egy há zak a misszió te -
rü le tén is meg le he tő sen ak tí vak vol tak, és úgy
is mer ték őket, mint ame lyek fi gye lem be ve szik
a he lyi kul tú rá kat.

Ke resz tény egy há zak Skó ci á ban – ma 
Meg be csül vén az öku me ni kus moz ga lom tör -
té ne té nek ezen fon tos sza ka szát, az ima hét kez -
de mé nye zői – a Hit és Egy ház szer ve zet Bi zott -

ság és a Ke resz té nyek Egy sé gét Elő moz dí tó Pá -
pai Ta nács – ter mé sze tes nek tar tot ták, hogy a
skót egy há za kat kér jék fel a 2010. évi ima hét
elő ké szí té sé re ab ban az év ben, ami kor az
1910-es kon fe ren cia év for du ló já nak elő ké szü -
le té ben amúgy is ak tí van részt vesz nek. A kon -
fe ren cia té má ja: „Krisz tus ról szó ló ta nú ság té -
tel ma”. A he lyi egy há zak er re a té má ra vá lasz -
ként fo gal maz ták meg a „Ti vagy tok er re a ta -
núk” (Lk 24,48) ima he ti bib li ai mot tót. 

A bib li ai fő té ma:
„Ti vagy tok er re a ta núk”
Az öku me ni kus moz ga lom ban sok szor elénk
ke rült már Jé zus ha lá la előt ti fő pa pi imá ja.
Krisz tus vég aka ra tá ban a ta nít vá nyok egy sé -
ge kü lö nö sen is fon tos sze re pet kap. „Hogy
egyek le gye nek… hogy el higgye a vi lág…” ( Jn
17,21)

A skót egy há zak ki fe je zett kí ván sá ga volt,
hogy az ima hé ten Krisz tus nak a menny be me -
ne te le előt ti utol só be szé dé re fi gyel jünk.
„Meg van ír va, hogy a Mes si ás nak szen ved nie
kell (…) Ti vagy tok er re a ta núk.” (Lk 24,46–
48) Az ima hét min den nap ján Krisz tus nak
eze ken a vég ső sza va in fo gunk el mél ked ni. Ar -
ra is meg hí vást ka punk, hogy Lu kács evan gé -
li u má nak egész 24. fe je ze tét nyo mon kö ves -
sük. Mind azok, akik ta lál koz tak a fel tá ma dott
Krisz tus sal – a sír nál meg ré mült asszo nyok,
az em mau szi úton el bá tor ta la no dott két ta nít -
vány vagy a ti zen egy ta nít vány, aki ket a két -
ség és a fé le lem ke rí tett ha tal má ba –, misszi -
ó ba kül det nek.

„Ti vagy tok er re a ta núk.” Az egy ház misszi -
ói fel ada tát te hát Krisz tus ad ta, és azt sen ki nem
sa já tít hat ja ki. Az egy ház azok nak a kö zös sé -
ge, akik meg bé kél tek Is ten nel és Is ten ben, va -
la mint ta nús kod ni tud nak a krisz tu si meg vál -
tás ha tal má nak igaz sá gá ról. Mind annyi an tud -
juk, hogy Má ria Mag dol na, Pé ter apos tol vagy
a két em mau szi ta nít vány nem ugyan úgy fog
ta nús kod ni. Még is, Jé zus nak a ha lál fe lett ara -
tott győ zel me mind egyi kük bi zony ság té te lé nek
a szí ve lesz. 

A Fel tá ma dot tal va ló sze mé lyes ta lál ko zás
ra di ká li san meg vál toz tat ta éle tü ket. A ma ga
egyé ni mód ján mind egyi kük nek a krisz tu si
bi zony ság té tel el ke rül he tet len né vá lik: „Ti
vagy tok er re a ta núk.” Tör té ne te ik ben kü lön -
bö ző dol gok ra ke rül a hang súly, né ha ta lán
vé le mény el té rés is le het kö zöt tük ar ról, hogy
mit je lent a Krisz tus hoz va ló hű ség, de
mind egyi kük azért él, hogy hir des se az evan -
gé li u mot.

A nyolc nap
Az ima hét min den nap ján Lu kács evan gé li u -
má nak 24. fe je ze té re fi gye lünk. Meg ál lunk a
kér dé sek nél, ame lye ket Jé zus tesz fel a ta nít vá -
nyok nak, és ame lyek kel a ta nít vá nyok for dul -
tak Krisz tus hoz. A kér dé sek mind egyi ke le he -
tő vé te szi, hogy a Fel tá ma dott ról va ló ta nú ság -
té tel más és más mód ját hang sú lyoz zuk. Min -
den kér dés ar ra in dít, hogy vé gig gon dol juk egy -
há zi meg osz tott sá gun kat és azt, hogy konk ré -
tan ho gyan tud nánk or vo sol ni ezt a hely ze tet. 

Mi már ta núk va gyunk, ám még jobb ta núk -
ká kell vál nunk. De ho gyan?
• Az ál tal, hogy di csér jük azt, aki az élet és fel -

tá ma dás aján dé kát ad ja ne künk (1. nap).
• Az ál tal, hogy rá ér zünk ar ra, ho gyan osszuk

meg hi tün ket má sok kal (2. nap).
• Az ál tal, hogy fel is mer jük, hogy Is ten mun -

kál ko dik az éle tünk ben (3. nap).
• Az ál tal, hogy há lát adunk Is ten től ka pott hi -

tün kért (4. nap).
• Az ál tal, hogy meg vall juk Krisz tus győ zel mét

min den szen ve dés fe lett (5. nap).
• Az ál tal, hogy ke res sük, ho gyan le he tünk még

hű sé ge seb bek Is ten igé jé hez (6. nap).
• Az ál tal, hogy nö ve ke dünk hit ben, re mény -

ben és sze re tet ben (7. nap).
• Az ál tal, hogy ven dég sze re tők va gyunk, és el -

fo gad juk a ven dég sze re tetet (8. nap).
Va jon nem len ne ta nú ság té te lünk hű sé ge sebb
Krisz tus evan gé li u má hoz a nyolc te rü let mind -
egyi kén, ha együtt tud nánk ta nús kod ni?

Edin burgh 2010
A vi lág misszi ói kon fe ren cia szá za dik év for du -
ló já ra 2010 jú ni u sá ban em lé kez nek (www.edin -
burgh2010.org). A szer ve zők azt sze ret nék, ha
ez a ta lál ko zó há la adás len ne a misszió te rü le -
tén el ért ha la dá sért, mind azért, amit Is ten le -
he tő vé tett. 

Fon tos he lyet szán nak az imád ság nak s an -
nak, hogy Krisz tus nak ajánl juk fel ta nú ság té -
te lün ket, ame lyet az egy há zak nak együtt
kell tel je sí te ni ük a 21. szá zad ban. Ek kor ar ra
is sort kell majd ke rí te ni, hogy a hosszú ide -
je misszi ói te rü le ten dol go zók és a leg utób -
bi misszi ói irány za tok kép vi se lői meg oszt has -
sák egy más sal meg lá tá sa i kat. A kü lön bö ző fe -
le ke ze tek ből ér ke zők szin tén meg vi tat hat ják
majd misszi ói gya kor la tu kat.

A vi lág so kat vál to zott 1910 óta, és a misszió
kér dé sét is ide je új ra gon dol ni. A sze ku la ri zá -
ció, az el vi lá gi a so dás, a kom mu ni ká ció új esz -
kö zei, a fe le ke ze tek kö zöt ti kap cso la tok, a vi -
lág val lá sok köz ti pár be széd – mind meg vi ta -
tás ra vá ró té mák. Ab ban min den ki egyet ért,
hogy Krisz tus ta nít vá nya i nak ta nús kod ni uk kell,
az vi szont még min dig ne héz sé get okoz, hogy
kö zös ál lás pon tot ala kít sunk ki a misszió mai
je len té sé ről. Az egyes egy há za kon be lül szá mos
meg be szé lés re ke rül sor. Nem len ne azon ban
hasz no sabb, ha az egy há zak együt te sen ren dez -
né nek ilyen vi ta fó ru mo kat?

1910… 2010! A ke resz té nyek szí vük mé -
lyén ugyan azt a sür ge tő ér zést ér zik. A meg -
osz tott ság gal seb zett em be ri ség szá má ra az
evan gé li um nem lu xus, az evan gé li u mot nem
le het disszo náns han gok kal hir det ni. Krisz tus -
ban azok is rá ta lál hat nak a meg bé ké lés út já ra,
akik nek gyű lö let tel te li a szí vük. Krisz tus ban
még azok is öröm mel fe dez he tik fel egy más -
ban a test vért, aki ket egyéb ként min den szét -
vá laszt. „Ti vagy tok er re a ta núk.”

Be ve ze tés az ima hét gon do lat kö ré be

a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért
2010. ja nu ár 17–24.

ökumenikus imaheti melléklet
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1. nap
Ta nú ság té tel az élet ün nep lé sé vel
„Mit ke re si tek az élőt a ha lot tak kö zött?” (Lk
24,5)
• 1Móz/Ter 1,26–31: „És lát ta Is ten, hogy

min den, amit al ko tott, igen jó”
• Zsolt 104,1–24: „Mi lyen nagy al ko tá sa id nak

szá ma, Uram!”
• 1Kor 15,12–20: „Hi szen ha nincs a ha lot tak fel -

tá ma dá sa, ak kor Krisz tus sem tá madt fel”
• Lk 24,1–5: „Mit ke re si tek a hol tak kö zött az

élőt?”

Ke resz tyén össze tar to zá sunk mé lyen gyö ke re -
zik kö zös hi tünk ben, hogy Jé zus Krisz tus fel -
tá ma dá sá ban nem csak Is ten től ka pott éle tün -
ket ün ne pel het jük, ha nem egy új élet aján dé -
kát is, hi szen Jé zus egy szer és min den kor ra győ -
zött a ha lál fe lett. A ke resz tyén össze tar to zá -
sun kat ki fe je ző öku me ni kus ima hét al kal mai
so rán mind annyi an át él jük, hogy kö zös hi tünk
ré vén min den lé lek kel tö rőd nünk kell. Az élet
Is ten aján dé ka, ezért mi nél job ban tá mo gat juk
és ün ne pel jük az éle tet, an nál hat ha tó sabb ta -
nú bi zony sá got te he tünk ró la. Nagy lel kű sze re -
te té vel kez det ben az éle tet aján dé koz ta ne künk.

A Te rem tés / Mó zes 1. köny vé ből vá lasz tott
ige sza kasz Is ten te rem tő ere jé re és ha tal má ra
em lé kez tet. Pon to san ez az az erő, amellyel
Szent Pál szem be sül, ami kor át éli Jé zus fel tá -
ma dá sát. Ar ra buz dít ja a ko rinthu si a kat, hogy
le gye nek tel jes bi za lom mal a fel tá ma dott Úr és
az új élet ígé re te iránt.

Foly tat va ezt a gon do la tot, a zsol tár Is ten te -
rem té sé nek di cső sé gét hir de ti.

Az evan gé li u mi sza kasz ar ra buz dít, hogy az
új éle tet ke res sük a ha lál kul tú rá ja kö ze pet te,
ame lyet mai vi lá gunk gyak ran kép vi sel. Ar ra
ösz tö nöz, hogy Jé zus ere jé ben higgyünk, mert
ál ta la az éle tet és a gyó gyu lást nyer jük el.

A mai na pon kö szön jük meg Is ten nek mind -
azt, ami ki fe je zi irán tunk ta nú sí tott sze re te tét.
Mond junk kö szö ne tet min den te remt mé nyért;
tá vol a vi lág ban élő fe le ba rá ta in kért; a sze re -
tet ben va ló kö zös sé gün kért; a meg bo csá tá sért,
a gyó gyu lá sért és az örök éle tért.

Imád ság
Te rem tő Is te nünk! Há lát adunk ne ked mind azo -
kért, akik sza va ik kal és tet te ik kel ta nú bi zony -
sá got tesz nek hi tük ről. Min den na pi ro ha nó éle -
tünk so rán meg ta pasz tal juk sze re tő je len lé te -
det szá mos tő led jö vő hit él mény ré vén. Imád -
ko zunk azért, hogy az élet ün nep lé sén tett kö -
zös bi zony ság té te lünk egye sít sen min ket irán -
tad, min den élet Te rem tő je irán ti há lánk ban.

2. nap 
Ta nú ság té tel élet tör té ne tek el mon dá sá val
„Mi ről be szél get tek egy más sal út köz ben?” (Lk
24,17)
• Jer 1,4–8: „Menj, aho vá csak kül de lek”
• Zsolt 98: „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket”
• Ap Csel 14,21–23: „Erő sí tet ték a ta nít vá nyok

lel két”
• Lk 24,13–17a: „Mi ről be szél get tek egy más -

sal út köz ben?”

Sa ját tör té ne te ink el be szé lé se még erő tel je sebb
mód ja an nak, hogy ta nú bi zony sá got te gyünk
Is ten be ve tett hi tünk ről. Az egy más irán ti
tisz te let tel jes és elő zé keny fi gye lem ar ra nyújt
le he tő sé get, hogy meg érez zük Is ten je len lé tét
ab ban a sze mély ben, aki vel ép pen meg oszt juk
tör té ne te in ket.

A Je re mi ás pró fé ta köny vé ből vá lasz tott
ige sza kasz meg győz ar ról, hogy Is ten meg szó -
lít ja a pró fé tát. Ar ra hív ja, hogy ossza meg má -
sok kal azt, amit ka pott, te hát hogy Is ten igé -
jét hall ha tó vá és át él he tő vé te gye.

Az Is ten igé jé nek hir de té sé re szó ló fel hí vást
az ős egy ház ta nít vá nyai is meg ta pasz tal ták,
amint azt az Apos to lok cse le ke de te i ből szár -
ma zó idé zet ben is ol vas hat juk.

A zsol tár ar ra ad le he tő sé get, hogy di csé rő
és há la adó lé lek kel éne kel hes sünk Is ten hez.

A mai evan gé li u mi ige sza kasz azt a Jé zust
mu tat ja be, aki meg gyó gyít ja vak sá gun kat, és
el osz lat ja ki áb rán dult sá gun kat. Se gít ab ban,
hogy sa ját tör té ne te in ket Is ten egyet len ki bon -
ta ko zó ter vé ben ért sük meg.

Az idei öku me ni kus ima hét so rán meg -
hall gat juk ke resz tyén test vé re ink hi tük ről val -
lott tör té ne te it an nak ér de ké ben, hogy meg ta -
pasz tal has suk Is ten je len lé té nek szám ta lan
for má ját épp úgy, ahogy Is ten sa ját ma gát tár -
ja fel ne künk. Tud juk azt is, hogy a mo dern in -
for ma ti ka se gít sé gé vel is meg oszt hat juk tör té -
ne te in ket egy más sal. Az új kom mu ni ká ci ós le -
he tő sé gek ab ban se gí te nek ben nün ket, hogy
még szé le sebb kör ben mond juk el tör té ne te -
in ket, amely ál tal a köz vet len fi zi kai kö zös sé -
gen túl egy szé le sebb és ki ter jed tebb kö zös sé -
get al kot ha tunk.

Ha fi gyel me sen hall gat juk egy mást, hi tünk -
ben és sze re te tünk ben nö ve ke dünk. Bár sze -
mé lyes és cso por tos ta nú ság té te le ink kü lön bö -
ző ek, mind annyi an ugyan azon tör té net sze rep -
lői va gyunk, amely ben Is ten irán tunk ta nú sí -
tott sze re te te Jé zus Krisz tus ban tes te sül meg.

Imád ság
Tör té ne lem Ura, Is te nünk! Kö szö ne tet mon dunk
ne ked mind azo kért, akik meg osz tot ták ve lünk
hi tük tör té ne tét, s ar ról tet tek ta nú bi zony sá got,
hogy je len vagy éle tük ben. Ma gasz ta lunk té ged
a vál to za tos, egyé ni és kö zös sé gi tör té ne te kért.
Ezek ben a sor sok ban meg lát juk Jé zus Krisz tus
egyet len tör té ne té nek ki bon ta ko zá sát. Azért
imád ko zunk, hogy bá tor ság gal és meg győ ző dött -
ség gel osszuk meg hi tünk mind azok kal, akik kel
kap cso lat ba ke rü lünk, hogy ez zel Igéd üze ne -
te so kak hoz el jus son.

3. nap
Ta nú ság té tel tu da tos ság ál tal
„Te vagy az egyet len ide gen Je ru zsá lem ben, aki
nem tu dod, mi tör tént ott ezek ben a na pok ban?”
(Lk 24,18)
• 1Sám 3,1–10: „Szólj, Uram, mert hall ja a te

szol gád!”
• Zsolt 23: „Az Úr az én pász to rom…”
• Ap Csel 8,26–40: „Fü löp be szél ni kez dett, és

az Írás nak eb ből a he lyé ből ki in dul va hir det -
te ne ki Jé zust”

• Lk 24,13–19a: „Lá tá su kat azon ban va la mi
aka dá lyoz ta, és nem is mer ték fel őt.

A hit ben va ló nö ve ke dés olyan, mint egy bo -
nyo lult uta zás. A mai vi lág ban so kunk éle te
rend kí vül el fog lalt, sok raj tunk a nyo más és a
fe le lős ség. Min den na pi éle tünk ben és ta pasz -
ta lá sa ink ban könnyű el mu lasz ta ni Is ten fe lénk
ára dó sze re te tét. Mi nél több fe szült sé get és te -
vé keny sé get vál la lunk, an nál na gyobb az esé -
lye an nak, hogy át sik lunk afe lett, ami va ló já -
ban a sze münk előtt zaj lik. Csak úgy, mint a két
ta nít vány, időn ként azt hisszük, hogy tud juk,
mi a va ló ság, és meg pró bál juk meg lá tá sa in kat
má sok nak is el ma gya ráz ni, de a tel jes igaz ság
még sincs a bir to kunk ban. A mai vi lág ban Is -
ten je len lé te több nyi re ak kor vá lik tu da tos sá
szá munk ra, ami kor va la mi meg le pő vagy va -
ló szí nűt len tör té nik ve lünk.

Az ószö vet sé gi ol vas mány ból azt hall juk,
hogy Is ten meg szó lít ja és hív ja Sá mu elt a ta nú -
ság té tel re. Sá mu el nek min de nek előtt meg kell
hal la nia ezt a szót. A meg hal lás hoz pe dig
szük sé ges a szel le mi nyi tott ság és az Is ten sza -
va irán ti fi gyel mes ség.

Az Is ten igé jé nek meg hal lá sa irán ti vá gya -
ko zást Fü löp és az eti óp fő em ber is meg ta pasz -
tal ja az Apos to lok cse le ke de te i ből vá lasz tott ol -
vas mány ban. Hi tü ket az zal mu tat ják meg,
hogy vá la szol nak a fel tett kér dé sek re. Fi gyel -
me sen meg hall gat ják egy más kér dé se it, és
ko moly őszin te ség gel vá la szol nak egy más nak.

A jó pász tor zsol tá ra an nak a csen des hi tét
tük rö zi, aki tu da tá ban van Is ten gyen géd tö rő -
dé sé nek, aki össze gyűj ti és zöld le ge lők re te re -
li nyá ját.

Az idei öku me ni kus ima hé ten ar ra tö rek -
szünk, hogy min den nap ja ink ese mé nyei és ta -
pasz ta lá sai so rán Is ten je len lé tét tu da to sít suk.
Is me rő sök kel és ide ge nek kel is ta lál ko zunk. E
ta lál ko zá sok ban ta nu lunk egy más lel ki él mé -
nye i ből, s így Is ten va lós sá gát új szem szög ből
lát hat juk. Is ten je len lé té nek tu da ta ösz tö nöz
ben nün ket a ke resz tyén egy ség kö zös mun ká -
lá sá ra.

Imád ság
Urunk Jé zus Krisz tus, jó pász to runk! Te re ánk
ta lálsz, és ve lünk ma radsz min den nap ja ink ban.
Imád ko zunk ke gye le mért, hogy tu da to sít suk
mind azt, amit ér tünk te szel. Ké rünk té ged,
ké szíts fel, hogy nyi tot tak le gyünk aján dé ka id
iránt. Gyűjts össze a te nyá jad ba!

4. nap
Ta nú ság té tel a ne künk aján dé ko zott hit
ün nep lé sé vel
„Mi tör tént?” – kér dez te tő lük. Ők így vá la szol -
tak ne ki: „Az, ami a ná zá re ti Jé zus sal esett…”
(Lk 24,19)
• 5Móz/MT örv 6,3–9: „Az Úr a mi Is te nünk,

egye dül az Úr”
• Zsolt 34: „Ál dom az Urat min den idő ben…”
• Ap Csel 4,32–35: „A sok hí vő mind egy szív,

egy lé lek volt”
• Lk 24,17–21: „Pe dig mi ab ban re mény ked -

tünk…”

Le ír ha tat lan há lá val tar to zunk azok nak, akik -
nek hi te mai ke resz tyén sé günk alap já ul szol -
gál. Imád sá guk, bi zony ság té te lük és is ten tisz -
te le tük biz to sí tot ta, hogy so kak hi te to vább -
adas sék a kö vet ke ző nem ze dék nek. 

A skó ci ai ke resz tyén ség tör té ne te meg ra ga -
dó. Szent Ni ni an a 4. szá zad ban, Szent Ko lum -
bán a 6. szá zad ban és szá mos kel ta szent, akik -
nek hi te az Is ten sze re te té ben és a te rem tés
irán ti cso dá lat ban gyö ke re zett. Skó cia hi te
ab ban is meg mu tat ko zik, hogy a 16. szá zad ban
mennyi re fon tos sze re pet ját szott a re for má -
ció el ter je dé sé ben és ab ban, hogy ez a szel le -
mi ség az óta is szi lár dan él.

A mai ol vas má nyok meg erő sí te nek ab ban,
hogy fon tos tá mo gat ni a hí vők kö zös sé gét Is -
ten igé jé nek ter je dé se ér de ké ben. A Mó zes ötö -
dik köny vé ből vá lasz tott ige sza kasz meg oszt -
ja ve lünk zsi dó test vé re ink egyik cso dá la tos
imád sá gát, akik nap mint nap e sza vak kal di -
cső í tik Is tent. A zsol tár ar ra a ta nú ság té tel re
buz dít, hogy ad junk há lát mind azért, amit hí -
vő ként ka punk. Így hi tün ket di cső í tés ben és há -
la adás ban fe jez zük ki. Az Apos to lok cse le ke -
de te i ből szár ma zó rész let olyan kö zös sé get mu -
tat meg, amely hit ben és sze re tet ben egy. Az
evan gé li u mi sza kasz ban Jé zus a hit ál tal ka pott
leg na gyobb aján dé kunk.

Ami kor ezen a hé ten kö zös sé get al ko tunk ke -
resz tyén test vé re ink kel, hogy egy sé gért imád -
koz zunk, fel is mer jük ke resz tyén örök sé günk
vál to za tos sá gát. Azért is imád koz zunk, hogy
kö zös örök sé günk még szo ro sab ban egye sít sen
ben nün ket, amint hi tünk ben nö ve ke dünk.

Imád ság
Urunk, Is te nünk kö szön jük ne ked mind azo kat,
akik át ad ták ne künk az öröm hír üze ne tét, és hi -
tünk nek szi lárd ala pot ad tak. Imád ko zunk,
hogy kö zö sen mi is ta nú bi zony sá got te hes sünk
hi tünk ről. Ezt pe dig azért tesszük, hogy má sok
is meg is mer hes se nek té ged, és higgye nek ab ban
az üd vö zí tő igaz ság ban, ame lyet Jé zus Krisz tus
ajánl fel min den ki ért.

A nyolc nap
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5. nap

Ta nú ság té tel a szen ve dés ben
„Va jon nem eze ket kel lett el szen ved nie a Mes -
si ás nak, hogy be me hes sen di cső sé gé be?” (Lk
24,26)
• Ézs/Iz 50,5–9: „Kö zel van, aki igaz sá got ad

ne kem”
• Zsolt 124: „A mi se gít sé günk az Úr ne vé ben

van”
• Róm 8,35–39: „…sem ma gas ság, sem mély -

ség, sem sem mi fé le te remt mény nem vá laszt -
hat el min ket az Is ten sze re te té től, amely
meg je lent Jé zus Krisz tus ban”

• Lk 24,25–27: „…el ma gya ráz ta ne kik mind -
azt, ami az Írá sok ban ró la szólt”

Az el múlt esz ten dők ben két olyan ese mény is
tör tént Skó ci á ban, ame lyek kö vet kez té ben a vi -
lág saj tó fi gyel me er re a ki csiny or szág ra össz -
pon to sult. A re pü lő gép el le ni, Loc ker bie fe let -
ti bom ba tá ma dás és a dunbla ne-i is ko lá ban tör -
tént gyer mek mé szár lás for dí tot ta a fi gyel met
Skó cia fe lé, amely min dig em lé kez ni fog az em -
ber éle tek ször nyű el vesz té sé re. A két ese mény
so kak nak szen ve dést és el kép zel he tet len szo -
ron gást oko zott a két te le pü lés lát ha tó ha tá ra -
in túl is.

A szen ve dés va ló sá gos – amely ről Ézsa i -
ás/Iza jás pró fé ta erő tel je sen szól a mai ige sza -
kasz ban –; ar ra em lé kez tet, hogy Is ten tud szen -
ve dé se ink ről. Vá la szul a zsol tár azt a bi zal mat
hir de ti, ame lyet a hí vek nek meg kell tar ta ni uk
a Meg vál tó iránt.

A Ró ma i ak hoz írt le vél azt hir de ti, hogy min -
dig a sze re tet a leg erő sebb, te hát so ha sem a
szen ve dés és a szo mo rú ság fog győ ze del mes -
ked ni. Mi előtt Jé zus meg aján dé koz ta vol na fel -
tá ma dá sá val a vi lá got, vál lal ta a ször nyű ha lált,
még pe dig azért, hogy tö ké le te sen ve lünk le hes -
sen a mély sé gek ben is.

Az Úr nyom do ka i ban ha lad va a tö ké le tes
egy ség re tö rek vő ke resz tyé nek meg vall ják,
hogy a sze re tet erő sebb, mint a ha lál, ami kor
ki nyil vá nít ják együtt ér zé sü ket azok iránt, akik
éle tük so rán tra gi kus ese mé nyek mi att kény -
te le nek szen ved ni. Pon to san a sír ba té tel rend -
kí vül meg alá zó vol ta ered mé nyez te azt, hogy
a fel tá ma dás úgy ha tott az em be ri ség re, mint
a fel ke lő nap fé nye: az élet ün ne pé lyes meg hir -
de té se a meg bo csá tás és hal ha tat lan ság.

Imád ság
Urunk, Is te nünk, ké rünk té ged, te kints kö nyö -
rü let tel sze gény sé günk re, szen ve dé se ink re, bű -
ne ink re és ha lá lunk ra. Kér jük meg bo csá tá so dat,
gyó gyí tá so dat, vi gasz ta lá so dat és tá mo ga tá so -
dat meg pró bál ta tá sa ink kö ze pet te. Kö szö ne tet
mon dunk mind azo kért, akik lát ják a fényt sa -
ját szen ve dé se ik kö ze pet te. Ké rünk té ged, hogy
is te ni lel ked ta nít son min ket ir gal mad nagy sá -
gá ra, és se gít sen min ket ab ban, hogy a ne héz -
sé gek kö zött élő test vé re ink ol da lán áll junk. En -
gedd, hogy ál dá sa id dal él ve hir des sük a vi lág -
ban a te örök kön élő Fi ad győ zel mét.

6. nap
Ta nú ság té tel a Szent írás hoz va ló hű ség gel
„Hát nem lán golt a szí vünk, ami kor be szélt az
úton, és ki fej tet te az Írá so kat?” (Lk 24,32)
• Ézs/Iz 55,10–11: „…épp úgy lesz a sza vam mal

is, amely aj kam ról fa kad: nem tér vissza hoz -
zám ered mény te le nül”

• Zsolt 119,17–40: „Nyisd föl sze me met, hogy
meg lát has sam, mi lyen cso dá la tos a te tör vé -
nyed.”

• 2Tim 3,14–17: „A tel jes Írás Is ten től ih le tett…”
• Lk 24,28–35: „Jé zus… fel tár ta előt tük az Írá -

so kat”

A ke resz tyé nek Is ten igé jé vel leg in kább a
Szent írás ol va sá sa és a szent sé gek ün nep lé se so -
rán ta lál koz nak. Amint hű sé ge sen hall gat juk a
Szent írás üze ne tét, és imád sá gos lé lek kel ol vas -
suk a Bib lia kü lön bö ző köny ve it, szí vünk és
gon do la ta ink meg nyíl nak Is ten igé jé nek be fo -
ga dá sá ra. Jé zus meg ígér te ta nít vá nya i nak,
hogy el kül di a Szent lel ket, hogy meg ért sék Is -
ten sza vát, és el jus sa nak az igaz ság ra.

A tör té ne lem so rán a ke resz tyé nek kü lön bö -
ző kép pen ol vas ták és ér tet ték Is ten igé jét.
Gyak ran ar ra hasz nál ták a Bib li át, hogy egyet
nem ér té sü ket hang sú lyoz zák, mint sem hogy
a ki en gesz te lő dés út ja it ke res sék. Ko runk ban
az egy sé gért foly ta tott küz de lem azon ban kö -
ze lebb hoz ta egy más hoz a ke resz tyé ne ket.
Fej lő dé sük egyik leg fon to sabb esz kö ze a kö zös
bib lia órá kon va ló rész vé tel. Az a ke resz tyén út,
ame lyet ezen az öku me ni kus ima hé ten be já -
runk és ün nep lünk, mé lyen gyö ke re zik a kö -
zös ige hall ga tás ban, az együt tes meg ér tés ben
és meg élés ben.

Ézsa i ás/Iza jás pró fé ta ar ra em lé kez tet, hogy
Is ten ered mé nye sen hir de tett sza va va ló ban ha -
té kony és mű kö dő ké pes. Nem tér vissza Is ten -
hez ered mény te le nül, ha nem be tel je sí ti azt a
célt, ame lyért Is ten küld te. Ez az üze net is mét -
lő dik a Ti mó te us hoz in té zett sza vak ban, amint
Pál apos tol az Írá sok ha té kony sá gá ra hív ja fel
a fi gyel mét. Ez te szi al kal mas sá a jó cse le ke de -
tek tel je sí té sé re.

Mai zsol tá runk di csé re tet mond Is ten sza -
vá ért és ren del ke zé se i ért, és ar ra ké ri őt, hogy
meg ért hes sük és tel jes szí vünk kel meg tart has -
suk a szent tör vényt.

Ezen az ima hé ten azért imád ko zunk, hogy
min den ke resz tyén egy re mé lyeb ben ért hes se
meg Is ten Szent írás ban tör tént cso dá la tos ki -
nyi lat koz ta tá sá nak tit kát. Azért kö nyör günk a
Szent lé lek hez, hogy még job ban fel tár ja előt -
tünk Is ten igé jét, s hogy ve zes sen min ket hi tünk
kö zös út ján, amíg mind annyi an együtt nem le -
he tünk az Úr egyet len asz ta la kö rül.

Imád ság
Is te nünk! Di cső í tünk té ged, és há lát adunk ne -
ked meg vál tó sza va dért, amely meg érint min -
ket a Szent írás ál tal. Kö szö ne tet mon dunk ne -
ked test vé re in kért, akik kel meg oszt juk igé det, és
fel fe dez zük túl ára dó sze re te ted. Imád ko zunk a
Szent lé lek vi lá gos sá gá ért. A te sza vad ve zes sen
min ket a tel jes egy sé gért va ló küz del münk ben.

7. nap
Ta nú ság té tel a re mény és a bi za lom út ján
„Mi ért ré mül te tek meg, és mi ért tá mad két ség
a szí ve tek ben?” (Lk 24,38)
• Jób 19,23–27: „…tes tem ben lá tom meg az Is -

tent”
• Zsolt 63: „Utá nad szom ja zik lel kem”
• Ap Csel 3,1–10: „…amim van, azt adom ne -

ked”
• Lk 24,36–40: „Azok meg ret ten tek, és fé lel -

mük ben azt hit ték, va la mi szel le met lát nak”

A ke resz tyé nek éle tük és hi tük so rán a ké tel -
ke dés ér zé sét is meg ta pasz tal hat ják. Ha a ke -
resz tyé nek nem is me rik fel a fel tá ma dott
Krisz tus je len lé tét, elő for dul hat, hogy az
együtt lét in kább meg erő sí ti ké tel ke dé se i ket,
mint sem hogy el osz lat ná azo kat.

A ke resz tyé nek szá má ra ki hí vás, hogy hi tü -
ket ak kor is meg őriz zék, ami kor nem lát ják vagy
nem ér zik Is tent, mert Is ten ak kor is ve lük ma -
rad. A hit, a re mény és a bi za lom te szi le he tő -
vé, hogy ta nú sá got te gye nek ar ról, hogy hi tük
meg ha lad ja sa ját le he tő sé ge i ket.

Jób ma ga tar tá sa pél da le het szá munk ra,
mert meg pró bál ta tá so kat és csa pá so kat szen -
ve dett el, sőt még vi tá ba is szállt Is ten nel. Mind -
azon ál tal bi za kod va és re mény ked ve hit te,
hogy Is ten az ő ol da lán ma rad. Ugyan ezt a bi -
zal mat és meg győ ző dést ta lál juk Pé ter és Já nos
tet te i ben is, ami kor a sán ta em ber rel ta lál koz -
nak, amint azt az Apos to lok cse le ke de te i ben ol -
vas hat juk. A Jé zus ne vé be ve tett hi tük se gí ti
őket, hogy meg győ ző ta nú bi zony sá got te gye -
nek min den je len lé vő előtt.

A mai zsol tár olyan imád ság, amely tük rö -
zi Is ten ál lan dó sze re te te irán ti mély vá gya ko -
zá sun kat. Az öku me ni kus ima hét ta lál ko zá sai
le he tő sé get nyúj ta nak kö zös sé ge ink szá má ra,
hogy nö ve ked je nek kö zös hi tük ben, re mény -
sé gük ben és sze re te tük ben. Ta nú sá got te -
szünk Is ten min den em ber irán ti áll ha ta tos sze -
re te té ről és hű sé gé ről az egy egy ház iránt,
amely be el hí vat tunk. Mi nél több ször te szünk
kö zö sen ta nú bi zony sá got, an nál erő sebb lesz
sa ját üze ne tünk.

Imád ság
Re mény ség Is te ne! Oszd meg ve lünk ter ve det az
egyet len egy ház ról, és győzd le ké te lye in ket. Erő -
sítsd meg je len lé ted be ve tett hi tün ket, hogy
mind azok, akik meg vall ják a ben ned va ló hi -
tet, kö zös lé lek kel és igaz ság ban imád koz has -
sa nak. Kü lö nös kép pen imád ko zunk mind azo -
kért, akik most is ké tel ked nek, vagy azo kért,
akik nek éle té re a ve szély és a fé le lem ár nyé ka
ve tül. Légy ve lük, és add meg ne kik vi gasz ta ló
je len lé te det.

8. nap 
Ta nú ság té tel ven dég sze re tet tel
„Van-e itt va la mi en ni va ló tok?” (Lk 24,41)
• 1Móz/Ter 18,1–8: „Én meg ho zok egy fa lat ke -

nye ret, hogy fel üdül je tek”
• Zsolt 146: „Igaz sá got szol gál tat az el nyo mot -

tak nak, ke nye ret ad az éhe zők nek”
• Róm 14,17–19 „Azok ra a dol gok ra tö re ked -

jünk te hát, ame lyek a bé kes sé get, és egy más
épí té sét szol gál ják”

• Lk 24,41–48 „Ak kor meg nyi tot ta az ér tel mü -
ket, hogy ért sék az Írá so kat”

Az elekt ro ni kus kom mu ni ká ció ré vén egy ki -
csiny és túl ter helt boly gón élő szom szé dok let -
tünk. Csak úgy, mint Lu kács ide jé ben, sok fé le
nép és kö zös ség kény sze rül ar ra, hogy el -
hagy ja ott ho nát, is me ret len vi dék re bo lyong -
jon. A vi lág nagy val lá sa i nak hí vei új hi te ket és
kul tú rá kat hoz tak kö zös sé ge ink be.

Az öku me ni kus ima hét so rán az egy ség fe -
lé ve ze tő kö zös utun kon meg él jük va la mennyi
egy ház ven dég sze re te tét és ba rát sá gát. Krisz -
tus ar ra is fel szó lít, hogy ne csak fel ajánl juk, de
fo gad juk is el a fe le ba rát ven dég sze re te tét, aki
a szom szé dunk lett. Ha kép te le nek va gyunk
meg lát ni Krisz tust a má sik em ber ben, ak kor
Krisz tust sem le szünk ké pe sek fel is mer ni.

A Mó zes el ső köny vé ből / a Te rem tés köny -
vé ből vá lasz tott tör té net be mu tat ja, ho gyan is -
me ri fel és fo gad ja be Áb ra hám az Is tent az ál -
tal, hogy ven dég sze re tet tel meg nyit ja ott ho ná -
nak aj ta ját az ide ge nek előtt.

A min den te remt mé nyek Is te ne ott áll a be -
bör tön zött, a vak és az ide gen mel lett is. A mai
zsol tár há la adás Is ten örök ké va ló hű sé gé ért és
mind azért, amit ér tünk tett. A Ró ma i ak hoz írt
le vél ből vá lasz tott ige sza kasz ar ra em lé kez tet,
hogy Is ten or szá ga el jön az igaz sá gos ság, a bé -
kes ség, va la mint a Szent lé lek ben va ló ör ven -
de zés ál tal.

A fel tá ma dott Krisz tus össze gyűj ti ta nít vá -
nya it, együtt ét ke zik ve lük, akik az tán új ra fel -
is me rik őt. Em lé kez te ti őket, hogy mit is mon -
dott az Írás ró la, és el ma gya ráz za ne kik, hogy
ko ráb ban mit nem ér tet tek meg. Ez ál tal meg -
sza ba dít ja őket két ke dé se ik től, és el kül di őket,
hogy ta nú ság te vői le gye nek mind ezek nek. Ta -
lál ko zá sa ik ál tal ké pes sé te szi őket ar ra, hogy
be fo gad ják bé kes sé gét – amely a fel tá ma dott
Úr új vi lá gá nak az aján dé ka –, és egy út tal je -
len ti az igaz sá gos sá got és a tö rő dést az el nyo -
mot tak és az éhe zők szá má ra. A tör té ne lem so -
rán a mai ke resz tyé nek sok szor úgy ta lál koz -
tak a fel tá ma dott Úr ral, hogy hit ben má so kat
szol gál tak, vagy ők kap tak gon dos ko dást. Így
mi is meg ta pasz tal hat juk Krisz tus je len lé tét,
ami kor éle tün ket és ta len tu ma in kat má sok kal
meg oszt juk.

Imád ság
Sze re tet Is te ne! Te meg mu tat tad ne künk ven -
dég sze re te te det Krisz tus ban. El is mer jük, hogy
ha a tő led ka pott aján dé ka in kat meg oszt juk
má sok kal, ta lál koz ha tunk ve led. Add ál dá so -
dat, hogy eggyé vál junk utun kon, és egy más ban
fel is mer jünk té ged. Le gyünk mi is ta núi a te ven -
dég sze re te ted nek és igaz sá gos sá god nak, amint
a te ne ved ben üd vö zöl jük az ide gent.

„Ti vagytok erre a tanúk”
(Lk 24,48)
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1910-ben Edin burgh volt a böl cső je az új ko ri
öku me ni kus moz ga lom nak, de va jon mi ért is
ép pen Edin burgh?

Skó ci á ban in tel lek tu á li san és kul tu rá li san is
nagy ha gyo má nya van a nem zet kö zi ség nek,
amely egé szen a kel ta misszi ó kig nyú lik vissza.
Ezt a nem zet kö zi lá tás mó dot tá mo gat ták a
skót teo ló gu sok és egy há zi ve ze tők is. Eh hez pá -
ro sult még a 19. szá za di skót pro tes tan tiz mus
erős misszi ói lel kü le te, amely az evan gé li zá ció
mel lett a Brit Bi ro da lom gaz da sá gi ter jesz ke dé -
sé nek át ala kí tá sá val is tö rő dött. A misszió irán -
ti el kö te le zett ség ve zet te az egy há za kat ar ra, hogy
ma guk tá mo gas sák a vi lág misszi ói kon fe ren ci -
át, mint sem a misszi ói tár sa sá gok ra hagy ják azt.
Vé gül pe dig Skó cia gyors vál to zá so kat élt át az
egy ház ban és a tár sa da lom ban is, ami ösz tö nöz -
te szé le sebb lá tó kö rük ki ala ku lá sát.

2000-ben John Pobee (Gha na) el lá to ga tott
Skó ci á ba, és ar ra ösz tö nöz te a ke resz tény ve -
ze tő ket, hogy tart sák meg az 1910. évi edin -
burghi vi lág misszi ói kon fe ren cia szá za dik év -
for du ló ját. Az el kö vet ke ző évek ben a misszió
el kö te le zett je i nek egy re tá gu ló kö re is mer te fel,
hogy 2010 nagy le he tő sé ge ket rejt, és hogy
együtt mű kö dő cse lek vés re van szük ség. 

2005-ben nem zet kö zi ta lál ko zót tar tot tak
Edin burgh ben, ame lyen a 21. szá za di misszi ó -
val kap cso la tos köz pon ti kér dé sek me rül tek fel:
a misszió meg ala po zá sa; a misszió más val lá -
sok össze füg gé sé ben; a misszió és kap cso la ta
a poszt mo dern vi lág gal és a ha ta lom mal; a
misszi ói el kö te le ző dés for mái; a teo ló gi ai ok -
ta tás; a kor társ ke resz tény kö zös sé gek; misszió
és egy ség és a misszió spi ri tu a li tá sa. Fel is mer -
ték, hogy a szá za dik év for du ló mél tó meg ün -
nep lé sé hez kell egy „gyúj tó szik ra”. Ezt fog ják
fel lob ban ta ni Edin burghben 2010. jú ni us 2. és
6. kö zött. 

Az edin burghi mun ka ko or di ná lá sa hon la -
pon ke resz tül tör té nik: www.edin burgh2010.org

A köz be eső évek
Az 1940-es évek től nap ja in kig há rom sa já tos jel -
lem ző vel bír Skó cia öku me ni kus pa let tá ja.

Teo ló gia ku ta tás
Az úgy ne ve zett püs pö ki je len tés től kezd ve
(ang li kán-pres bi te ri á nus ri port 1956-ban), a
majd har minc évig tar tó, hat skót egy ház
rész vé te lé vel fo lyó mul ti la te rá lis meg be szé lé -
se ken ke resz tül (1967–1994) egé szen a Skót Egy -
há zak a Ke resz tény Egy sé gért kez de mé nye zé -
sé ig (SCI FU 1996–2003) az egy há zak na gyon
sok tan té tel lel fog lal koz tak. Ez a fe le ke ze tek kö -
zöt ti jobb meg ér tést ered mé nyez te és an nak fel -
fe de zé sét, hogy az egy há zak kö zött sok teo ló -
gi ai meg egye zés van.

Az a tény, hogy a teo ló gi ai mun ka nem hoz -
ta lét re az egy ség min den ki ál tal el fo gad ha tó
vál to za tát, nem az egy há zak kö zöt ti bár mi lyen
ki bé kít he tet len el len té ten ala pul, ha nem fel is -
mer ték, hogy az egy ség több, mint va la mi nagy -
sza bá sú terv lét re ho zá sa. Ez an nak el fo ga dá sá -
ban rej lik, hogy az egy ség le het sé ges a kü lön -
bö ző sé gek ben is.

Gya kor la ti együtt mű kö dés
Az 1950-es évek so rán két or szá gos tes tü let jött
lét re, ame lyek nagy len dü let tel és jö vő kép pel
lát tak mun ká hoz. 

Az 1960-as évek ele jé re ez a tö rek vés a
Skót Egy há zak Há zá nak meg nyi tá sá ban öl tött
tes tet Dunbla ne-ben. Ez egy olyan kon fe ren -
cia- és lel ki gya kor la tos köz pont, ame lyet az egy -
há zak kö zö sen tar ta nak fenn. Itt ta nul tak meg
együtt nö ve ked ni an nak ér de ké ben, hogy Skó -
ci át job ban szol gál ják.

1962-re lét re jött a Skót Egy há zak Ta ná csa,
amely nek a leg több nem ka to li kus egy ház, va -
la mint szá mos kap cso ló dó öku me ni kus cso port
és szer ve zet lett a tag ja. Meg ala ku lá sa sok or -
szá gos te vé keny ség hez ve ze tett – pél dá ul böj -
ti kur zu sok, if jú sá gi mun ka, misszi ós fel ada tok
a kö zös sé gek ben –, ame lyek nem so ká ra gom -
ba mód sza po rod tak a he lyi egy há zak ta ná csa -
i val együtt egész Skó ci á ban. Együtt mű köd tek
az is ten tisz te le ti élet ben, és kö zös prog ra mo -
kat szer vez tek.

1986-ban az Egye sült Ki rály ság-szer te meg -
ren de zett nagy böj ti lel ki gya kor lat és ta nul má -
nyi mun ka volt az elő moz dí tó ja az „egy ség új
esz kö ze i nek”, amely hez elő ször csat la ko zott a
ró mai ka to li kus egy ház is. Így jött lét re az ACTS
szer ve zet 1990-ben (Ac ti on for Chur ches To -
get her in Scot land).

A pró fé tai hang
Ez zel a har ma dik út tal a leg ne he zebb él ni ük az
egy há zak nak. Enél kül azon ban az öku me né el -
vesz te né sa ját lé nye gét. Amint az egy há zak kö -
ze lebb ke rül tek egy más hoz, az öku me né lét -
re hoz ta sa ját pró fé tai te vé keny sé gét. A skót ke -
resz tény se gély szer ve zet tük röz te mun ká já ban
a vi lág éhe ző i vel va ló együtt ér zést, de meg szó -
lal tat ta a til ta ko zás sza va it is a vi lág igaz ság -
ta lan sá ga i val szem ben. Az Iona Kö zös ség,
amely min dig is öku me ni kus el kö te le zett sé gű
volt, nyíl tan kér dő re von ta az egy há za kat és a
vi lá got a szét sza ka do zott ság és igaz ság ta lan -
sá gok mi att. 

Je len tős pró fé tai pil la nat nak te kint het jük pél -
dá ul, ami kor 1982-ben II. Já nos Pál pá pa ezt
mond ta skó ci ai lá to ga tá sa kor: „Ha lad junk to -
vább együtt az úton mint za rán do kok, kéz a
kéz ben!”

Az el múlt évek öku me né je a val lá sok kö zöt -
ti kap cso la tok ká szé le se dett, és az ed di gi nél sok -
kal sze ku lá ri sabb, mul ti kul tu rá lis tár sa da lom -
ban va ló ke resz tény ta nú ság té tel lé bő vült. A
skót öku me né tör té ne te azt bi zo nyí tot ta, hogy
ah hoz, hogy ha té ko nyan tud junk szem be sül -
ni a ki hí vá sok kal, az em lí tett jel lem ző ket (teo -
ló gi ai ku ta tás, gya kor la ti együtt mű kö dés, pró -
fé tai hang) mint egy fo nal szá la it egy ben kell
tar ta nunk. Nem le het vá lasz ta ni kö zöt tük.
Mert csak ha köl csön ha tás ban van nak egy más -
sal, ak kor jön lét re az a teo ló gia, az az együtt -
mű kö dés, az a pró fé tai hang, ame lyet az öku -
me ni kus el kö te le zett ség meg kö ve tel. 

A skót min tá jú gyap jú szö vet Skó cia egyik
kin cse. Ere de ti leg min den min tát egy bi zo nyos
„klán nal” vagy csa lád dal azo no sí tot tak, de a skót
min tás szö vet ma is élő ha gyo mány. Sok fé le cél -
lal és kü lön fé le szer ve ze tek szá má ra ter ve zik
őket. A skót min tás szö vet nek van egy alap szí -
ne, amely re a víz szin tes és füg gő le ges vo na la -
kat fek te tik. A „hát tér” az, ami ről ed dig be szél -
tünk, ez után pe dig kö vet kez nek a „füg gő le ges
és víz szin tes vo na lak”. Ezek mu tat ják meg azt,
hogy az egy há zak ho gyan dol goz nak ma guk kö -
zött és a szé le sebb tár sa da lom ban.

Víz szin tes vo na lak – Az egy há zak
kö zö sen ke re sik az egy sé get
A skót re for má tus egy ház
és a ró mai ka to li kus egy ház
kö zös teo ló gi ai bi zott sá ga
Ez a két ol da lú pár be széd az ál dá sok gaz dag for -
rá sá nak bi zo nyult. A leg utób bi do ku men tum
cí me: A ke reszt ség: ka to li kus és re for má tus,
amely össze fog lal ja, ho gyan ér tik egy re job ban
a kö zös ke reszt sé get, va la mint to váb bi gon dol -
ko dás ra is hív, hogy mit je lent ez az egy ház mai
misszi ó ja szá má ra. Ez a kö zös bi zott ság az öku -
me ni kus teo ló gi ai pár be széd po zi tív pél dá ja,
amely meg mu tat ja, hogy egyé nek és in téz mé -

nyek is haj lan dók ko mo lyan egy más ra fi gyel -
ni. A kö zös bi zott ság je len leg a gyó gyí tó tör -
té nel mi em lé ke zés sel és a meg szen te lő dés
dog má já val fog lal ko zik.

Ang li kán, me to dis ta, brit egye sült
re for má tus egy ház
A két nagy skót egy ház egy ség kez de mé nye zé -
se után há rom ki sebb fe le ke zet ar ra a kö zös el -
ha tá ro zás ra ju tott, hogy együtt fe de zik fel a
mun ka, a szol gá lat és ta nú ság té tel kü lön bö ző
mód ja it. 

Így szü let tek meg a pár be szé dek. A Skó ci ai
Ang li kán Egy ház, a Me to dis ta Egy ház és a Brit
Egye sült Re for má tus Egy ház kép vi se lői éven -
te két szer ta lál koz nak, hogy olyan te rü le te ket
ta lál ja nak, ame lye ken nem ze ti és he lyi szin ten
is együtt tu dnak mun kál kod ni. Olyan te rü le -
tek re gon dol nak, ahol nem szük sé ges kü lön-kü -
lön vé gez ni a mun kát. Öröm mel ve szik ész re,
hogy a fe le lős em be rek egy re in kább el is me rik,
ho gyan nö ve ked het az együtt mű kö dés, pél dá -
ul az ok ta tás és kép zés te rü le tén. Együtt mű kö -
dé sük, élő kap cso la tuk nagy öku me ni kus le he -
tő sé ge ket rejt ma gá ban.

Az et ni kai ki sebb sé gi ke resz té nyek kel
va ló kap cso lat fej lesz té se
2007-ben a skót egy há zak meg em lé kez tek a
rab szol ga-ke res ke de lem el tör lé sé nek két szá za -
dik év for du ló já ról. Ez az ese mény se gí tett kö -
ze leb bi kap cso la tot ki ala kí ta ni a ha gyo má -
nyos egy há zak és az et ni kai ki sebb ség ben élő
ke resz té nyek nö vek vő cso port ja kö zött. 

A Skót Egy há zak a Fa ji Igaz sá gos sá gért
Cso port nak most már az af ri kai egy há zak ból
és az ázsi ai ke resz tény test vé rek kö zül is van -
nak kép vi se lői. A ki sebb sé gi ke resz tény test -
vé rek tes tü let be tö mö rül nek, hogy erő sít sék az
egy más sal, a tör té nel mi egy há zak kal és az öku -
me ni kus ta náccsal va ló kap cso la tot. 

Füg gő le ges vo na lak –
Ho gyan vesz nek részt az egy há zak
a skót tár sa da lom ban
Az egy há zak és a par la ment
A Skót Egy há zak Par la men ti Iro dá ja az egy há -
zak tár sa dal mi és po li ti kai el kö te le zett sé gé ből
nőtt ki ab ban a fo lya mat ban, amely élet re
hív ta a skót par la men tet. Mi u tán rá jöt tek ar -
ra, hogy kö zö sen tud nak fel lép ni ezen a te rü -
le ten, az egy há zak fel ál lí tot ták a par la men ti iro -
dát (SCPO). Fel ada ta, hogy elő se gít se a par la -
ment tel és a kor mánnyal va ló le he tő leg ha té -
ko nyabb együtt mű kö dést – párt po li ti ká tól

men te sen –, biz to sít sa a pár be szé det, és te gye
az egy há zak hang ját hall ha tó vá.

Vi lá gos, hogy az egy há zak ak kor a leg ha té -
ko nyab bak, ha egy han gon tud nak meg szó lal -
ni Skó cia kö zös ja vát mun ká ló meg lá tá suk kal.
Azon ban azt is őszin tén és nyíl tan vál lal ják, ha
a vé le mé nye ik kü lön böz nek.

Az egy há zak és a nem ze ti pár be széd
Ti zen két skót egy ház ve ze tői és kép vi se lői fo -
gad ták el a skót kor mány meg hí vá sát a „nem -
ze ti pár be szé den” va ló rész vé tel re, amely az or -
szág jö vő jét volt hi va tott meg vi tat ni. A cso port
a kö vet ke ző nyi lat ko za tot tet te:

„Fel is mer tük, hogy az egy ház ugyan úgy
úton van, mint nem ze tünk. Mind annyi an
azért küz dünk, hogy el jus sunk oda, ahol len -
nünk kell. Az egy ház ban – csak úgy, mint
nem ze tünk ben és kö zös sé ge ink ben – ar ra tö -
rek szünk, hogy a kö vet ke ző ke resz tény ér té kek
jel le mez zék kö zös éle tün ket Skó ci á ban.
• Olyan nem ze tet sze ret nénk, ame lyet az Is -

ten és min den em ber irán ti sze re tet el vei for -
mál nak.

• Olyan nem ze tet sze ret nénk, amely min -
den em ber szá má ra biz to sít ja a mél tó sá got
és az igaz sá gos sá got.

• Olyan nem ze tet sze ret nénk, amely tá mo gat -
ja a hű sé get a sze mé lyes és kö zös sé gi kap cso -
la tok ban.

• Olyan nem ze tet sze ret nénk, amely gon dos -
ko dás ban fe je zi ki együtt ér zé sét a gyen gék -
kel és a tár sa da lom pe re mé re szo rul tak kal.

• Olyan tár sa dal mat sze ret nénk, amely ben
min den kit meg hall gat nak.

• Le gyünk olyan nép, amely ke vés bé tö rő dik
sa ját jó lé té vel, mint má so ké val.

• Le gyünk olyan nem zet, amely ben min den -
ki tel jes éle tet él het.

• Le gyünk olyan nem zet, amely bát ran fo gad -
ja mind azok egye di hoz zá já ru lá sát, akik a
meg úju ló Skó cia lét re jöt tén fá ra doz nak.

• Le gyünk olyan ál lam, amely atyás ko dás
nél kül se gí ti elő min den pol gá ra jó lé tét.

Szá munk ra ezek az ér té kek Jé zus ban gyö ke rez -
nek, és sok szor egé szen kü lö nö sen ala kí tot ták
Skó cia tör té nel mét az évek so rán. Azt ta pasz -
tal tuk, hogy ahol ezek sze rint él nek, és eze ket
gya ko rol ják, ott a más val lá sú ak vagy nem hí -
vők kö zött is vissz hang ra ta lál nak ke resz tény
ér té ke ink.”

„Ut ca lel ké szek”
Az „ut ca lel ké szek” olyan misszi ói kez de mé nye -
zés, amely Skó cia-szer te ter jed. A he lyi gyü le -
ke ze tek jól kép zett, ön kén tes ut ca lel kész csa pa -
ta áll ren del ke zés re a vá ros köz pont ban ké ső éj -
je lig, hogy ta ná csot, gya kor la ti tá mo ga tást
ajánl ja nak fel a kö rü löt tük lé vő em be rek nek.

„Ta lál ko zunk, be szél ge tünk, fog lal ko zunk
az em be rek kel. Meg hall gat juk őket, tá mo gat -
juk őket, és gya kor la ti se gít sé get is adunk. Ez
je lent he ti egy ma gá nyos lány el kí sé ré sét a ta xi -
hoz, bá to rí tá sát an nak, aki fe nye get ve ér zi ma -
gát, vagy azok meg hall ga tá sát, akik nek szük sé -
gük van ar ra, hogy tud ják: va la ki tö rő dik ve lük”
– mond ja James Du ce, az Ab er de e ni Bel vá ro -
si Gyü le ke zet ből. Ab er deen volt az el ső skót vá -
ros, amely ben ez a szol gá la ti ág el in dult.

Öku me ni kus hely zet Skó ci á ban 1910–2010

ökumenikus imaheti melléklet



Evangélikus Élet 2010. január 17. f 11él víz

„…a tör vény Mó zes ál tal ada tott, a
ke gye lem és az igaz ság Jé zus Krisz tus
ál tal je lent meg.” (Jn 1,17)

A víz ke reszt ün ne pe utá ni má so dik
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Is ten aka ra tát hir de tik, amely szá -
munk ra Jé zus Krisz tus ban lát ha tó; ő vi lá gos sá gul jött el a vi lág ba, és éle tet
ho zott az em be rek nek. „Ha te meg nem tar tasz, Uram Is ten, hi á ba vi gyáz -
nak a mi sze me ink.” (GyLK 761) „Jé zus Krisz tus a lát ha tat lan Is ten ké pe: min -
den őál ta la és őér te te rem te tett, és őben ne áll fenn min den.” (Kol 1,15–17; LK)
Pál a kép mu ta tás nél kü li test vé ri sze re tet né hány je lét tár ja elénk: „A szen -
tek kel vál lal ja tok kö zös sé get szük sé ge ik ben, gya ko rol já tok a ven dég sze re te tet.”
„Örül je tek az örü lők kel…” (Róm 12,13.15a) Az Úrért vég zett szol gá la tunk ne
lan kad jon meg, mert ezek meg va ló su lá sát lát juk egy me nyeg zőn, ahol Jé zus
bor rá vál toz tat ta át a vi zet: „Ezt tet te el ső jel ként a ga li le ai Ká ná ban, így je -
len tet te ki di cső sé gét, és ta nít vá nyai hit tek ben ne.” (Jn 2,11) Lu ther sze rint: „A
víz jó bor rá vál toz ta tá sa azt je len ti, hogy Jé zus a tör vény ér tel mét meg éde -
sí tet te. A tör vény Krisz tust kö ve te li, és hoz zá utal, hogy ke gyel me a hit ben
új já szül jön, s iga zi jó cse le ke de tek vég zé sé re ké pe sít sen.” Ő azért jött, hogy
be tölt se a tör vényt, a pró fé ták ta ní tá sát, ame lyet a sze re tet ket tős, nagy pa -
ran cso la tá ban fog lalt össze (lásd Mt 22,37–40). Mó zes a tör vény meg tar tá -
sá ra in tet te né pét, em lé kez tet ve őket, hogy a Hó re ben a tűz kö ze pé ből Is -
ten szólt hoz zá juk: „Ki je len tet te nek tek szö vet sé gét, ami kor meg pa ran csol ta,
hogy tart sá tok meg a tíz igét, és fel ír ta azo kat két kő táb lá ra.” (5Móz 4,13) Szen -
teld meg az ün nep na pot (lásd 2Móz 20,8)! Ta nít vá nyai még is ka lá szo kat tép -
des tek ezen a na pon, mert meg éhez tek, s ez ara tás! Ám Jé zus tör vény ér tel -
me zé se sze rint: „A szom bat lett az em be rért, nem az em ber a szom ba tért;
te hát az Em ber fia ura a szom bat nak is.” (Mk 2,27–28) Ugyan ak kor sze rin -
te a tör vény ér vé nyes sé ge örök ké va ló, mert „ha ma rabb el mú lik az ég és a föld,
mint hogy a tör vény ből egyet len vessző is el vesz ne”. (Lk 16,17) Is ten igé jé nek
szá munk ra már két for má ja van: a Szent írás – tör vény s evan gé li um. Az el -
ső apos to li gyű lés a zsi dók ból és a po gá nyok ból lett ke resz té nyek szá má ra
egy aránt ezt a ha tá ro za tot hoz ta: „…tar tóz kod ja tok a bál vány ál do za ti hús -
tól, a vér től, a meg ful ladt ál lat tól és a pa ráz na ság tól.” (Ap Csel 15,29) Mi vel
még nem jött el az ő ide je, az Úr Jé zus ti tok ban ment fel Je ru zsá lem be, a lomb -
sá tor ün nep re. S a nép sem mert nyil vá no san be szél ni ró la, csak sut tog ták,
hogy jó; má sok sze rint vi szont: „Nem az, sőt fél re ve ze ti a né pet.” (Jn 7,12) A
Mes si ás sze mé lye má ig meg oszt ja az em be re ket. A ti zen ket tő hit te és tud -
ta, hogy ő az Is ten nek Szent je, és örök élet be szé de van ná la (lásd Jn 6,68–
69). És mi mit tu dunk és hi szünk ró la? Az Is ten em be re ha lá la előtt így val -
lott az Úr ról: „Mennyi re sze re ti né pét! (…) Az Úr lett Jesurún ki rá lya.” (5Móz
33,3.5) Mó zes a tör vé nyét köz ve tí tet te ne kik – Jé zus ma ga lett Is ten öröm -
hí re! „Te örök evan gé li om, / Te légy ve zé rem uta mon!” (EÉ 287,4)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Szép ka rá cso nyunk volt. Igaz, ha
pusz tán ke res ke del mi szem pon tok
alap ján vizs gál juk, min den idők leg -
sze gé nyebb ün ne pét töl töt tük a fa
alatt. Idén (is) ki kel lett hagy nunk pél -
dá ul a plaz ma té vét. Több szem pont
fi gye lem be vé te lé vel dön töt tünk így:
egy részt nem né zünk té vét, más -
részt nem fér ne be a nap pa link ba, ha -
csak ki nem tesszük Ki csi já ró ká ját.
Nem. Já ró ka egy elő re ma rad, amíg
Ki csi vég leg ki nem má szik be lő le. Így
ta lán nyu god tabb az élet a há lón in -
nen. 

Egy szem pont ból azért még is saj -
ná lom a plaz ma té vét. Nagy és Kö zép -
ső re mek raj za i nak gyö nyö rű hát te -
ret biz to sí tott vol na, vi zes bá zi sú
ra gasz tó val gyak ran és könnyen cse -
rél he tő ek is len né nek a ké pek. Meg -
unom, ki csit le mo som, ki cse ré lem,
ennyi. De mi vel so ha nem is gon dol -
tuk ko mo lyan, nagy vic ce sen a gaz -
da sá gi vál ság ra fog hat tuk, hogy nem
ké rünk plaz ma té vét.

* * *

He lyet te vi szont már jó elő re ne ki ké -
szü lőd tünk, és egész ad vent ben sü -
töt tünk. Tud tuk, idén nem a bő ség -
ről szól az ün nep, ter mel jünk hát va -
la mi sa já tot, va la mi olyat, ami lyet
csak mi tu dunk: or mót lan min tá za -
tú, de sa ját ké szí té sű mé zes ka lá csot,

be süp pedt, de Nagy ál tal dí szí tett
hab csó kot, gör be szé lű, de Kö zép ső
ke ze i vel szag ga tott di ós kek szet.
Varr tunk a Hosszú csö vű nek nyesz lett
lá bú fe nyő fács kát, ké szí tet tünk a
nagy szü lők nek va sal ha tó gyön gyöcs -
kék ből ri kí tó szí nű díszt. A ke res ke -
de lem job bat árul, de nem ilyen or -
mót lant, be süp ped tet, gör be szé lűt,
nyesz lett lá bút, ri kí tót. Eze ket mind
mi ta lál tuk ki! 

* * *

És nem vet tem ka rá cso nyi „Best
of…” ze nei vá lo ga tást sem. Nagy
csil lo gó szem mel (a csil lag szó ró meg
is iri gyel te!), bol dog mo sollyal az
ar cán éne kel te a Kis ka rá csonyt, és ez
szebb volt min den kon zerv ze né nél.
Ki csi is la la lá zott már a Szent fé lek ről
(ő így ne ve zi).

Az tán le ül tünk ját sza ni, ját sza ni,
ját sza ni, és elő ször érez tem, hogy ka -
rá csonyt nem le tud ni, ha nem meg -
él ni kell. Mek ko ra sze ren cse, hogy
az ün ne pünk ke res ke del mi szem -
pont ból egy nagy nul la volt! Nem
gör csöl tem a bol tok ban hosszú lis -
tám mal, hogy nem ha gyok-e ki va -
la kit, elég lesz-e a pén zem, be tu -
dom-e gyö nyö rű en cso ma gol ni.
Nem. Szép las san öl töz tet tük ün nep -
lő be a szí vün ket, és min den nap fél -
re tet tünk va la mit, ami ránk em lé -

kez tet: egy raj zot, egy ké zi mun kát,
va la mi fi nom sá got…

* * *

És itt van a mé dia is. Med dig le het az
em be re ket fo gyasz tás ra bír ni, köl te -
ke zés re buz dí ta ni? Med dig le het fo -
koz ni a leg e ket, böm böl tet ni az erő -
sza kos rek lá mo kat? El ha tá roz tam,
hogy a szil vesz te rem min den idők
leg je len ték te le nebb szil vesz te re lesz.
Nem hall gat tam har so gó rá di ót, nem
néz tem csil lo gó-vil lo gó tán cos mű -
so ro kat, nem ne vet tem or de ná ré
vic ce ken. Nem. Apá val meg hall gat -
tuk a Him nuszt, koc cin tot tunk a
pezs gő vel, ját szot tunk a ka rá cso nyi
já té kok kal, és egy mó kás DVD meg -
né zé se után alud ni tér tünk. Nem
volt sem mi leg…, csak egy öröm te -
li es te, mert sa ját tem pónk ban él het -
tünk. Sem mi el vá rás, meg fe le lés,
csak mi ket ten.

* * *

Szép ka rá cso nyunk volt, az egyik
leg gaz da gabb. Csa lá di kör ben el töl -
tött, sze re tet tel át font ün nep, ame -
lyet nem a ke res ke de lem ve ze tett,
nem az anya gi ak ha tá roz tak meg, ha -
nem az Úr is ten vég te len ke gyel me.
Át ölelt ben nün ket ha tár ta lan sze re -
te té vel.

g – ma ma szek –

Ün ne pünk
Ma ma nap ló Szen ved-é va la ki köz te tek? Imád -

koz zék. Örö me van-é va la ki nek? Di -
csé re tet éne kel jen. (…) És a hit ből va -
ló imád ság meg tart ja a be te get, és az
Úr fel se gí ti őt. És ha bűnt kö ve tett is
el, meg bo csát ta tik né ki. Vall já tok
meg bű ne i te ket egy más nak, és imád -
koz za tok egy má sért, hogy meg gyó -
gyul ja tok: mert igen hasz nos az igaz -
nak buz gó sá gos kö nyör gé se. (Ja k
5,13.15–16; Ká ro li-for dí tás)

So kat vét kez tem mennyei Atyám
el len, mi ó ta meg tér tem, és gon dot
okoz tam ne ki az évek fo lya mán,
hogy kö zös ség ben élek ve le. De a leg -
na gyobb vét kem, ame lyet meg té ré -
sem óta el kö vet tem, és amellyel a leg -
na gyobb szo mo rú sá got okoz tam az
Úr nak, az imád ko zás el ha nya go lá sa
volt, mert ez a ha nyag sá gom az oka
töb bi bű ne im nek és mu lasz tá sa im -
nak. Az imád ko zás ra va ló szám ta lan
al ka lom, ame lye ket nem hasz nál -
tam ki, a sok ima meg hall gat ta tás,
ame lye ket Is ten ne kem szánt, ha
imád koz tam vol na, an nál erő seb -
ben vá dol nak, mi nél job ban be te kint -
he tek az imád ság szent vi lá gá ba. 

„Mi ért si ke rül leg töb bünk nek olyan
rosszul az imád ko zás?”– ez a kér dés
fog lal koz tat, mi ó ta Is ten ke gyel mé ből
imád koz ni kezd tem. És azt gon do lom,
min den to váb bi vi ta nél kül min den -
ki el is me ri, hogy az imád ko zás ne héz
do log szá munk ra, és ez a ne héz ség
ma gá ban az imád ság tel je sí té sé ben
rej lik. Fá rasz tó nak ta lál juk.

A ter mé sze ti em ber vá gyód hat
ugyan az imád ko zás után, kü lö nö sen
ami kor szük ség ben vagy ép pen val -
lá sos han gu lat ban van, de rend sze -

res és na pon kén ti imád ko zás ra nem
tud ja rá szán ni ma gát. Szám ta lan
okot so rol fel, hogy mi ért nem imád -
ko zik olyan gyak ran… A ter mé sze ti
em ber ter hes nek ér zi az imád ko -
zást, ame lyet a leg töb ben ezért el is
hagy nak. Má sok ma guk ra ve szik, és
min dennap imád koz nak egy ke ve set,
de ne héz kö ve tel mény nek ér zik…
Hogy a ter mé sze ti em ber így gon dol -
ko dik az imád ság ról, ez nem lep
meg min ket. De azon na gyon cso dál -
ko zunk, hogy a hí vő ke resz tyé nek kö -
zött is annyi ra el ter jedt ez a né zet… 

Ha ma ro san ál dat lan je lei mu tat -
koz nak az el ha nya golt imád ko zás nak.
Mind in kább vi lá gi as gon dol ko zá -
sunk egy re job ban el ide ge nít Is ten -
től, és min dig ke ve sebb be szél ni va -
lónk van ve le.

Az el lent mon dás szel le me fej lő dik
ki ben nünk, amely mind in kább ta lál
ki fo gást és ment sé get ar ra, hogy el -
ha nya gol juk az imád ko zást. Bel ső éle -
tünk el erőt le ne dik, meg bé nul. Nem
ér zünk már olyan ége tő fáj dal mat a
bű ne ink mi att, mint elő ző leg, mi vel
nem vall juk be azo kat őszin tén Is ten
előtt. En nek kö vet kez mé nye, hogy lá -
tá sunk el ho má lyo so dik, s már nem
tu dunk vi lá go san kü lönb sé get ten ni,
hogy mi bűn és mi nem. Az em ber
küzd ugyan a bűn el len, de csak ab -
ban az ér te lem ben, mint a vi lág fi ai;
ez azt je len ti, hogy csak azo kat a bű -
nö ket ke rü li, me lyek nek ve szé lyes kö -
vet kez mé nye ik van nak!

g Olaf Hal lesby

Olaf Hallesby: Az imád ság ról. Primo
Kiadó, 1992. (Az imád ko zás ne héz sé -
gei cí mű fe je zet ből)

Az imádkozás nehézségei

b Nem csak a vál sá gok nak van
kon junk tú rá juk, ha nem Is ten
igé jé nek is. Sőt: mi nél in kább nő
a vál ság, an nál in kább érez zük
szük sé gét a vált ság nak, s en -
nek va lós esé lye van, mert van
Va la ki, aki ezt meg ad ja ne künk
és a vi lág nak…

2009-ben kon junk tú rá ja, fel len dü lé -
se volt a vál sá gok nak: pénz ügyi vál -
ság, gaz da sá gi vál ság, ér ték vál ság, in -
téz mé nyek vál sá ga, ban kok vál sá ga,
po li ti kai vál ság, ter mé sze ti ka taszt -
ró fák – mi min den gyö tör te a vi lá got,
és ma radt mö göt tünk a múlt év -
ben!? Az új sá gok, egyéb mé di u mok
te le szennyez ték a lég kört a vál ság leg -
kü lön bö zőbb va lós és ál hí re i vel, sze -
mé lyes tra gé di ák ról, gyil kos sá gok ról,
et ni kai fe szült sé gek ről szól tak kis
ha zánk ban, vissza élé sek ről, kor rup -
ci ó ról, száz mil li ós vég ki elé gí té sek
fel há bo rí tó hí re i ről…

És e zűr za va ros, majd hogy nem
di a bo li kus szét szórt sá got mu ta tó
nagy vál ság kö ze pet te ál lan dó an
hang zott a sze líd, halk szó, üze net,
azé, aki nem akart és nem akar sö tét -
ség ben, va kok ve zet te vi lág ta la nok
an ti vi lá gá ban hagy ni min ket. De ki
hall ga tott őreá, az ő jó hí ré re?

Ő is mét szól most, 2010 kez de tén
is. Üze ne te ez: „Ne nyug ta lan kod jék
a ti szí ve tek: higgye tek Is ten ben, és
higgye tek én ben nem.” (Jn 14,1) Az
Úr Jé zus igé jé nek fé nyé ben sza ba dí -
tó és re mény kel tő fel is me rés, hogy a
vál ság ban is van va la mi jó: fel éb reszt -
he ti az égő vá gyat a vált ság után. Sze -
mé lyes éle tünk, egész sé günk, kap cso -
la ta ink krí zis hely ze té ben, nem ze -
tünk ko ráb ban alig ta pasz talt bi zal -
mi vál ság ában, a „min den ki min den -
ki el len” bel ma gyar, had üze net nél -

kü li há bo rú já nak már nem zet pusz -
tí tó mély sé ge i ben egy szer csak el -
érünk egy pon tot, ami kor így ki ál -
tunk fel: Nincs to vább! Így nem me -
het to vább! És ke res sük a vál to zás le -
he tő sé gét, a ki utat, a kör kö rös vál ság -
moz gás ból az elő re és fel fe le ve ze tő
ös vényt ma gán- és köz élet ben egy -
aránt.

En nek az út ja pe dig nem le het más
Is ten Kár pát-me den cei né pei szá má -
ra sem, mint a Krisz tus-kö ve tés, a
meg té rés őhoz zá s az tán a hit ál ta li
sza ba dí tás, ki me net, exo dus a meg -
alá zó élet hely ze tek hí nár já ból, az
egyé ni és nem ze ti „le fe lé transz cen -
dá lá s ból”, az ör vé nyek fe lé hú zó ne -
ga tív ön meg ha la dás ból.

A mély ség ben azon ban min dig
ott rej tő zik az új ra kez dés le he tő sé ge,
amely töb bé nem ka taszt ró fá hoz,
ha nem meg úju lás hoz, fel vi rág zás -
hoz ve zet. Ez a ke gye lem vész ki já ra -
ta! A té koz ló fi ú nak, a té koz ló köz -
élet nek, a té koz ló nem zet nek, a té -
koz ló csa lá dok nak van vissza út az
atyai ház hoz, a pros pe rá lás hoz, az
emel ke dés hez! De eh hez is te ni ke gye -
lem, kül ső túl erő kell, a Szent há rom -
ság men tő csa pa ta.

Ez az él he tő jö vő be ve ze tő el ső lé -
pés, az ő és a mi egy szer re lé pé sünk
az iga zi esély a di a bo li kus múlt erők
és a ti tok ban vagy nyíl tan meg szőtt
po li ti kai és egyé ni rab há lók szo rí tá -
sá ból az iga zi sza bad ság ra, ame lyet
a zsol tá ros Dá vid így fo gal ma zott
meg év ez re dek kel ez előtt, 2010-re is
ér vé nye sen: „Még ha a ha lál ár nyé -
kának völ gyé ben já rok is, nem fé lek
a go nosz tól, mert te ve lem vagy; a te
vessződ és bo tod, azok vi gasz tal nak
en gem.” (Zsolt 23,4; Ká ro li-for dí tás) 

És köz ben ne fe lejt sük el a nem -
ze ti meg ve tés, meg becs te le ní tés
min den mocs kát jé zu si tü re lem -
mel és alá zat tal el hor do zó már tír

teo ló gus, Bon hoef fer in té sét sem: „Is -
ten nem a mi kí ván sá ga in kat, ha nem
az ő ígé re te it fog ja be tel je sí te ni.”
Aki az ő ígé re te it hí vő, imád sá gos
szív vel ke re si, az nem csa ló dik foly -
ton-foly vást sem őben ne, sem má -
sok ban, sem a so kat át ko zott „kö rül -
mé nyek ben”! Mert nem ezek ha tá -
roz zák meg, de ter mi nál ják vas tör -
vénnyel töb bé őt, ha nem Is ten szí -
vünk nél és vá gya ink nál éret tünk
ha tal ma sabb és igaz ígé re tei, ame -
lyek be ka pasz kod va nem fé lünk
még a ha lál ár nyé ká ban és az el len -
sé ges erők kö zött sem.

Az an gol író sza va i val: Ha vi ha ro -
kon kell is át kel ned, foly tasd uta dat
fel emelt fő vel, és ne félj a sö tét ség től.
A vi har elül té vel ki de rül majd fö löt -
ted ra gyo gó an az ég bolt. Menj hát to -
vább, meg ne tor panj a zú gó szél ben,
a szem be vá gó sza ka dó eső ben! Menj
to vább, ha úgy tű nik, ál ma id a sem -
mi be vesz nek, menj to vább, menj to -
vább, értsd meg, menj to vább, re -
ménnyel a szí ved ben! Csak meg ne
állj! S út köz ben rá éb redsz majd,
hogy nem egye dül já rod uta dat.
Menj to vább a szí ved ben ki nem
hu nyó re ménnyel, s rá jössz, nem
egye dül já rod uta dat, mert Va la ki
előt ted jár, s te me hetsz utá na – ez a
leg na gyobb, meg tar tó cso da ve lünk
lesz 2010-ben is! 

Ő a ki ve ze tő út, ő a vál sá gok fö lött
győ ze del mes Úr, aki előt tünk jár,
mel let tünk áll, fel emel, s meg hoz za
a hét köz na pi vált ság ál dott pil la na -
ta it az új esz ten dő ben is. Így el jut ha -
tunk sze mé lyes és kö zös sé gi vál sá gok
kö ze pet te is meg vál tó sza ba dí tá sa
igaz, meg ta pasz tal ha tó kon junk tú rá -
já hoz, s egy szer ta lán a vál sá gok
vid ra va sa is le hull hat a lel künk ről és
nem ze tünk ről… Csak menj, csak
men jünk to vább őve le!

g Dr. Bé ke fy La jos

Is ten igé jé nek lesz kon junk tú rá ja
2010-ben is!

A ke gye lem vész ki já ra tá ról és a Szent há rom ság men tő csa pa tá ról
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

1.
– Al bert ba rá tom, úgy örü lök, hogy

Sza káll ki rály ránk bíz ta en nek a fel -
adat sornak a meg fej té sét! Is mét egy
moly rág ta pa pi rost bön gész he tünk!

– Jó, hogy Könyv moly könyv tá ros
polc ta ka rí tás köz ben meg ta lál ta ezt
a ré gi ira tot. Azt ír ja a be ve ze tője,
hogy a Bib li á ban sok tör té net ben sze -
re pel a sza már. Mind egyik tör té net -
nek van egy kulcs sza va is. Eze ket a
sza va kat kell össze gyűj te nünk.

– Néz zük csak rög tön az el sőt! Az
egyip to mi me ne kü lés sel kap cso la tos.
Mi u tán a nap ke le ti böl cse ket el ve zet -
te a csil lag a bet le he mi is tál ló hoz, egy
an gyal je lent meg ál muk ban. Azt
pa ran csol ta ne kik, hogy ke rü lő úton
men je nek ha za. Ke rül jék ki He ró des
ki rály pa lo tá ját, ne hogy meg tud ja, hol
ta lál ha tó az új szü lött. A böl csek szót
fo gad tak, és má sik úton in dul tak
ha zá juk ba.

– Jó zsef nek is meg je lent az Úr an -
gya la ál má ban, és ne ki is pa ran csot
adott: „Kelj fel! Vedd a gyer me ket és
any ját, me ne külj Egyip tom ba! Ma radj
ott, amíg nem szó lok ne ked, mert
He ró des ha lál ra fog ja ke res tet ni a
gyer me ket.”

– Igen, igen – bó lo ga tott Pong rác
lo vag. – He ró des ugyan is na gyon fél -
té keny volt. Ami kor a böl csek meg -
je len tek a pa lo tá já ban, és az új szü lött
zsi dó ki rályt ke res ték, azt hit te, hogy
va la ki az ő ko ro ná ját akar ja el ven ni.
Ezért ma gá ban bosszút for ralt, és
meg akar ta öl ni a cse cse mőt. Meg -
bíz ta a há rom ide gent, hogy ha za fe -
lé men je nek be hoz zá. Tő lük akar ta
meg tud ni, hol ta lál ja a gyer me ket.
Ugyan is a sa ját böl cse i től csak azt
tud ta, hogy Bet le hem ben szü le tett
meg a Meg vál tó.

– De hi á ba vár ta őket – foly tat -
ta Al bert. – Ami kor rá jött, hogy be -

csap ták őt, na gyon mér ges lett!
Ször nyű pa ran csot adott ki: öl je nek
meg min den két év nél fi a ta labb
fiú gyer me ket Bet le hem ben és kör -
nyé kén.

– Jé zus azon ban nem volt kö zöt -
tük, mert az Úr meg üzen te Jó zsef nek
az an gyal lal, hogy me ne kül je nek
Egyip tom föld jé re. Oda nem ért el
He ró des ha tal ma.

– És mi a tör té net hez kö tő dő fel -
adat? – kér dez te Al bert lo vag.

– Meg kell talál nunk a helyes
utat ebben a la bi rin tusban. Ha si ke -
rül, ak kor a fá kon ta lál ha tó be tűk ből
össze ol vas hat juk a meg ol dást. Ezt
ad ta Is ten Jé zus nak, Má ri á nak és Jó -
zsef nek.

Me lyik barna színű úton jut hat el a
szent csa lád Egyip tom föld jé re?

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

b Al bert és Pong rác lo vag nak egy hat for du lós fel ada tot kell meg ol da -
nia Sza káll ki rály ké ré sé re. Old já tok meg ti is a fel ada to kat, ame lyek
mind egyi ke egy-egy sza már ral kap cso la tos bib li ai tör té net hez kö tő -
dik, és a meg fej té se ket össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí -
mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

1. Me lyik az az egy há zi ün ne pünk, ame lyik nem Jé zus éle té vel
kap cso la tos?

2. Mi kor van kis ka rá csony?
3. Né pi es ne vén me lyik ün nep zöld csü tör tök?
4. Me lyik va sár nap a fe hér va sár nap vagy más né ven kis hús vét?
5. Me lyik nap a ka to li kus egy ház ban hús ha gyó kedd?
6. Me lyik nap a ka to li kus egy ház ban ham va zó szer da?
7. Me lyik na pot ne vez zük ál do zó csü tör tök nek is?
8. Vi rág va sár nap me lyik va sár na pok so rá ba tar to zik?
9. Me lyik idő sza kot ne vez zük kis böjt nek?
10. Mi kor kez dő dik az egy há zi év?
11. Mi kor kez dő dik a nagy hét?
12. Mi kor kez dő dik a böjt?
13. Hogy ne vez zük a nagy hét fon tos nap ja it?
14. Mi nek az ün ne pe víz ke reszt, és mi kor ün ne pel jük?
15. Mi tör tént pün kösd kor?
16. Hús vét nem köt he tő ál lan dó nap tá ri dá tum hoz. Mi dön ti el,

hogy me lyik év ben mi kor van?
17. Mi kor van menny be me ne tel ün ne pe?
18. Mi kor van pün kösd?
19. Me lyik idő szak li tur gi kus szí ne a li la?
20. Mi kor zöld szí nű az ol tár te rí tő?
21. Me lyik ün ne pe ken és idő szak ban fe hér az ol tár te rí tő?
22. Me lyik ün ne pen fe ke te az ol tár te rí tő?
23. Mi kor pi ros az ol tár te rí tő?

Válaszok
1. A re for má ció ün ne pe.
2. Ja nu ár el se jén, ka rá csony után nyolc nap pal, ami kor zsi dó szo kás sze rint

Jé zust is kö rül me tél ték, és ek kor kap ta a Jé zus ne vet.
3. Nagy csü tör tök. Né met nyelv te rü le ten egye sek a ré gi gre i nen szó ból (eb -

ből lett a mai we i nen, az az „sír ni”), má sok el len ben a zöld szín el ne ve zé -
sé ből eredeztetik, mi vel azon a na pon a böjt okán rend sze rint va la mi zöl -
det (pél dá ul spe nó tot) fo gyasz ta nak a hí vők.

4. A hús vét utá ni el ső va sár nap. Ne vét on nan kap ta, hogy ezen a na pon vet -
ték le a fe hér ru há ju kat azok, aki ket nagy szom ba ton ke resz tel tek.

5. A böjt kez de tét – hamvazószerdát – megelőző nap. Ek kor le het utol já ra
húst en ni egé szen hús vé tig.

6. Böjt el ső nap ja. Ne vét on nan kap ta, hogy a bűn bá nat je le ként az em be -
rek ha mut szór tak a fe jük re. A ka to li kus egy ház ban ma a pap ha mu val ke -
resz tet raj zol a hí vek hom lo ká ra.

7. Menny be me ne tel ün ne pét. Sok he lyen ez volt a kon fir má ció nap ja.
8. A böj ti e ké be.
9. Az ad ven tet.
10. Ad vent el ső va sár nap ján.
11. Vi rág va sár nap.
12. Hús vét va sár nap előtt negy ven nap pal, szerdán; a negyven nap úgy jön

ki, hogy a vasárnapok nem számítanak bele.
13. Vi rág va sár nap, nagy csü tör tök, nagy pén tek, nagy szom bat, hús vét va sár nap.
14. A nap ke le ti böl cse ket el ve zet te a csil lag a bet le he mi is tál ló hoz; Jé zus meg -

ke resz te lé se; Jé zus el ső cso da té te le a ká nai me nyeg zőn; január 6-án ün ne peljük.
15. A ta nít vá nyok láng nyel vek for má já ban meg kap ták a Szent lel ket. Ez az egy -

ház szü le tés nap ja.
16. A hold. Ugyan is a ta va szi el ső hold töl tét kö ve tő el ső va sár nap van hús vét.
17. Hús vét után negy ven nap pal.
18. Menny be me ne tel után tíz nap pal.
19. Ad venté és böjté.
20. A víz ke reszt utá ni va sár na po kon böjt el ső va sár nap já ig, ki vé ve a víz ke -

reszt utá ni utol só va sár na pot és Szent há rom ság ün ne pe utá ni va sár na po -
kat egé szen ad vent el ső va sár nap já ig.

21. Ka rá csony kor, vízkeresztkor, a vízkereszt utáni utolsó vasárnap, nagy csü -
tör tö kön és hús vét tól pün kös dig.

22. Nagy pén te ken és nagy szom ba ton.
23. Pün kösd kor és a re for má ció ün ne pén.

Tu dod-e?

Dö me óvo dás kis fiú, aki vel nap
mint nap sok ér de kes do log tör té -
nik. A ró la szó ló könyv ben nem -
csak a ka land ja it ol vas hat juk, ha -
nem sok szí nes ké pet is lát ha -
tunk, ezek se gí te nek el kép zel ni a
hely szí ne ket és az ese mé nye ket,
ame lyek fon to sak a kis fiú min den -
nap ja i ban.

S hogy mi min den ről ol vas ha -
tunk? Hát pél dá ul ar ról, ho gyan te -
lik el egy nap az óvo dá ban, mi tör -
té nik a kór ház ban, ho gyan ta nul
meg apa se gít sé gé vel bi cik liz ni a ha -
to dik szü le tés nap já ra ka pott ke -
rék pá ron, és hogy mi lyen te en dők -
kel jár egy kis ci ca gaz dá já nak len -

ni. De fon tos ese mény Dö me éle té -
ben az is, ami kor meg szü le tik kis -
hú ga, vagy szü lei örök be fo gad ják
Ben cét, az ár va kis fi út. Így már
öten él he tik át egy új la kás ba köl tö -
zés iz gal mas, de egy ben na gyos is
fá rasz tó nap ja it vagy a csa lá di ün -
ne pek örö mét.

A könyv szer ző je, Szte lek Csi lár
ma ga is gya kor ló anyu ka, nem vé -
let len hát, hogy meg fo gal ma zó -

dott ben ne en nek a be szél ge tős
könyv nek az öt le te. „Olyan me se -
köny vet sze ret nék a szü lők ke zé -
be ad ni, ame lyik al kal mat te remt
be szél ge té sek hez, se gít a gye re kek -
nek kér dé se ket meg fo gal maz ni
és Is ten igé jé nek fé nyé ben kö zö -
sen meg ta lál ni az ő ko ruk nak,
szel le mi és ér zel mi érett sé gi szint -
jük nek meg fe le lő és meg nyug ta -
tó vá la szo kat” – ír ja a szerző a Kál -

vin Ki adó gon do zá sá ban meg je -
lent könyv aján ló já ban.

Szte lek Csi lár: Dö me – Be szél ge tős
könyv ki csik nek. Kál vin Ki adó, Bu -
da pest, 2009. Ára: 1700 forint. Kap -
ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já -
ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és
a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt -
ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.) is.

KÖN YV AJÁN LÓ

Be szél ges sünk!
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Öt mun ka cso port lét re ho zá sá ról
dön tött a solt vad ker ti evan gé li kus
pres bi té ri um. Pécz ka Fe renc, a gyü -
le ke zet fel ügye lő je sze rint szük ség
van a meg úju lás ra, mi vel az én köz -
pon tú gon dol ko dás ha tá sá ra az em -
be rek ke vés bé nyi tot tak a kö zös sé gi
ren dez vé nyek iránt. Az öt, egyen ként
hét–ti zen két fő -
ből ál ló mun ka -
cso port meg ala -
kí tá sá nak az a
cél ja, hogy a hí -
vők és az egy ház
kap cso la ta ak tí -
vab bá vál jon.

A dia kó nia -
cso port az idős,
be teg gyü le ke ze -
ti ta gok kal va ló
kap cso lat tar tás -
ban nyújt se gít -
sé get. Nyil ván -
tart ják és fel ke -
re sik azo kat a
csa lá do kat, ahol
hosszan tar tó be teg ség vagy öreg ség
mi att ne héz kes sé vált a min den na pi
élet, va la mint az eset le ges úr va cso -
ra igényt is to váb bít ják a lel kész nek. 

A kar ban tar tó cso port fel ada ta
az egy há zi in gat la nok ál la po tá nak fi -
gye lem mel kí sé ré se, a szük sé ges fel -
újí tá si vagy kar ban tar tá si mun kák
meg szer ve zé se. Az új épü let meg vá -
sár lá sá val kap cso la tos te en dők le bo -
nyo lí tá sa szin tén az ő ha tás kö rük be
tar to zik. 

A ju bi le umcso port nyil ván tart ja a
gyü le ke ze ten be lü li ke rek év for du ló -
kat (el ső sor ban kon fir má lá sok, há -
zas ság kö té sek, a gyü le ke zet tör té nel -
mé nek meg ha tá ro zó dá tu mai), to -
váb bá meg szer ve zi az ezek hez kap -
cso ló dó meg em lé ke zé se ket. A ko ráb -
bi lel ké szek, ta ní tók sír já nak gon do -
zá sát is ők vég zik. 

A mé diacso port fel ada ta a gyü le -
ke ze tet érin tő in for má ci ók to váb bí -
tá sa a mai kor kom mu ni ká ci ós esz -
kö ze i nek a fel hasz ná lá sá val. A sa ját
in ter ne tes hon lap és a Gyü le ke ze ti
Hír mon dó mo dern és ha té kony hír -
áram lást tesz le he tő vé a hí vők és az
egy ház kö zött.

A ren dez vény szer ve ző cso port
azért jött lét re, hogy a már meg lé -
vő, ha gyo má nyos ren dez vé nye ken
túl új prog ra mok kal gaz da gít sa a
solt vad ker ti evan gé li kus kö zös ség
éle tét, va la mint a test vér gyü le ke zet -
tel va ló kap cso lat tar tás ról is ők
gon dos kod nak. 

Ed dig nem volt ilyen szer ve ze ti
fel osz tás a pres bi té ri u mon be lül, így
ez a lé pés ko moly vál to zá so kat hoz -
hat a gyü le ke zet éle té ben. Pécz ka
Fe renc úgy lát ja, hogy már most
kéz zel fog ha tó ered mé nyei van nak
az át szer ve zés nek, mi vel a nagy
lét szá mú pres bi té ri um a ki sebb,
sza ko so dott és job ban mo bi li zál ha -
tó szer ve ze te in ke resz tül sok kal
ha té ko nyab ban ké pes el lát ni a fel -
ada ta it. 

g – vas tag –

Mun ka cso por tok ala kul tak
a solt vad ker ti evan gé li kus

pres bi té ri um ban

Alig ha akad mű vé szet ked ve lő szé les
e ha zá ban, aki ne is mer né a gö döl lői
ki rá lyi kas télyt, akár lá to ga tó ként a
hely szí nen cso dál ta meg, akár könyv -
ben, ne tán fil men lát ta, hi szen az
épü let együt tes a ba rokk épí té szet
ta nul má nyo zá sá nak egyik ki vá ló for -
rá sa. Sze met gyö nyör köd te tő sé tá ra
csá bít a – ha tal mas park kal bí ró – ki -
rá lyi lak.

A zse ni á lis Bach mes ter ta lán ép -
pen lel ke sen kom po nál ta leg újabb
kan tá tá ját Lip csé ben – az 1730-as
évek má so dik fe lé ben –, ami kor ko -
rá nak egyik emb le ma ti kus alak ja,
Má ria Te ré zia csá szár nő bi zal ma sa,
gróf Gras sal ko vich An tal ma gyar fő -
ne mes meg bí zást adott egy jó ne vű
salz bur gi épí tész nek: ké szít sen egy
pom pás épü le tet a mo nar chia egyik
tá vo li zu gá ban, Pest hez kö ze li, me -
ző vá ro si bir to kán. 

Az el kö vet ke ző szá za dok a kas tély
éle té ben sem múl tak el nyom ta la nul.
Bő ví té sek, át ala kí tá sok, épí té sek, bon -
tá sok kö ve tik egy mást, a kor szel lem,
a tu laj do nos pénz tár cá já nak vas tag -
sá ga és íz lé se sze rint. 1867-től azon -
ban – or szág gyű lé si ha tá ro zat alap ján
– a ko ro na ja vak ál lo má nyá ba ke rül, és
a min den ko ri ural ko dó re zi den ci á já -
vá vá lik. Előbb a Habs burg-di nasz tia
tag ja it fo gad ta, majd Hor thy kor -
mány zó szá má ra ren de zték be.

Nem csak a pom pás ter mek, a ha -
tal mas park, a szép és csen des kör -
nye zet, de a ma gyar ság hoz hú zó szí -
ve is oka le he tett an nak, hogy I. Fe -
renc Jó zsef ne je, Er zsé bet ki rály né, a
nép sze rű Si si is szí ve sen idő zött itt,
akit min dig kü lö nös sze re tet tel fo gad -
tak – tart ja a ha gyo mány.

A má so dik vi lág há bo rú is nyomot
hagyott az épü le ten, még jó val a
har cok be fe je zé se után is he ves csa -
ták ról és van dál ka to nák ról árul -
kod tak a so kat lá tott fa lak. Ké sőbb
szo ci á lis ott hont és szük ség la ká so kat
ala kí tot tak ki az el múlt rend szer
mű vé sze tek iránt ke vés bé fo gé kony,
ám be fo lyá sos ko ri fe u sai, de volt a
kas tély egye tem és gyá ri te lep hely is.

A je len le gi ki ál lí tás ke re té ben fő -
ként a ki rá lyi csa lád ál tal hasz nált he -
lyi sé ge ket jár hat juk vé gig. A szo -
bák ban kor hű be ren de zés lát ha tó, sőt
né hány ban hasz ná la ti, ru há za ti tár -
gya kat is ki ál lí tot tak. Pont olya no kat,
amilyenekben gaz dá ik kop tat ták a
kö ve ze tet. Si si nek, a ki rály né nak kü -
lön ki ál lí tá si részt is szen tel tek. Né -
hány sze mé lyes tár gyát, ko ra be li ké -
pe ket és a sok he lyen lát ha tó fe hér
mell szob rát ál lí tot ták ki.

A fa la kon füg gő fest mé nyek né ha
mo solyt csal nak egy-egy lá to ga tó
ar cá ra. Az ide a li zált arc- és em ber -
alak-áb rá zo lás ma már ta lán kis sé
szo kat lan nak, avítt nak tű nik.

A nép sze rű ki rály né alak ját meg -
idé ző, sok lá to ga tót von zó résszel át -
el len ben lé vő trak tus ban ré gi, mű vé -
szi igé nyes ség gel raj zolt tér ké pek
kap tak he lyet. Mel let tük egy „ti tok -
ról” leb ben tik fel a fáty lat, amely ki -
ál lí tá son rit kán lát ha tó: a nyi tott aj -

tón ab ba a fal ba süllyesz tett kis he -
lyi ség be le het be kuk kan ta ni, aho vá
ma ga a ki rály őfel sé ge is sa ját fel sé -
ges lá ba in köz le ke dett… A szom szé -
dos fegy ver szo bá ban egy ko ri ké zi tu -
sák, vár ost ro mok és pár ba jok gyil kos

esz kö zei bo rít ják a fa la kat, és sor jáz -
nak a vit ri nek ben. Nem messze in nen
a kas tély hoz épí tett temp lom kar za -
tá ra sé tál ha tunk ki, és üveg ab la kon
át le néz he tünk a ked ves, ben ső sé ges
– fel újí tá sát már bi zo nyá ra rég óta na -
gyon vá ró – temp lom bel ső re.

Az egész épü let mi li ő jé ben ke ve -
re dik a ré gi és a mo dern. Az im po -
záns, ro busz tus már vány lép cső al já -
ban ked ves jegy sze dő né ni áll csi nos
egyen ru há ban, és mo so lyog va ké ri a
be lé pőt. Az üveg por tál mö göt ti aján -

dék bolt ban mú ze u mi por té kát árul -
nak, a kel le mes han gu la tú ká vé zó ban
pe dig kész ség gel szol gál nak fel üdí tőt
a szom ja zó nak. S le het es kü vői fo tó -
zást vagy sé ta ko csi ká zást vá lasz ta ni,
de szer vez nek kas tély na po kat, szín -
há zi és ze nei ren dez vé nye ket, csa lá -

di prog ra mo kat s kü lön bö ző ki ál lí tá -
so kat is – ahogy ez egy pezs gő éle tet
élő kul tu rá lis cent rum hoz il lik.

Igaz, az egy ko ri cser kész ta lál ko -
zó hely szí ne, a ha tal mas park át ala -
kí tás alatt áll. Az eme le ti ab la kok ból
ki ka csin tók ra vas ször nyek ként me -
red nek rá a föld mun ka gé pek. A
pál ma ház vi szont lá to gat ha tó, a le -
zá rás mi att most azon ban kör be
kell men ni, mert csak kí vül ről, a
szom szé dos mel lék ut cá ból le het
meg kö ze lí te ni.

A mú ze um együt tes fel újí tá sa je -
len leg is fo lyik, így idő ről idő re
újabb te rü le te ket nyit nak meg, ad nak
át a nagy kö zön ség nek. A lá to ga tók
pe dig sza ka dat la nul jön nek, amo lyan
iga zi tu ris ta-za rán dok hely lett a gö -
döl lői kas tély. Leg több ször né met be -
szé det hal la ni, de – a par ko ló bu szok
or szág jel zé sei alap ján úgy tű nik –
más ná ci ók uta zói is szí ve sen és
szép szám mal meg for dul nak a fa lak
kö zött.

Ér de mes né hány éven ként vissza -
tér ni. Meg néz ni a fris sen át adott ré -
sze ket, a fo lya ma to san szé pü lő, ren -
de zett kör nye ze tet. A ba rokk pom -
pá ja és vi dám sá ga öröm mel töl ti el a
lá to ga tót, kel le mes, könnyed sé tát,
me ren gést ígér idős nek, fi a tal nak
egy aránt. S no ha nem leg je le sebb
nem ze ti hő se ink ről val la nak itt a
kö vek, ta gad ha tat la nul né pünk his -
tó ri á já nak egy da rab já val, év ez re -
des múl tunk egy igen je len tős idő sza -
ká nak rész le te i vel is mer ked he tünk
meg alaposabban. Ki vált képp, ha lá -
to ga tá sun kat a sze zon után ra, ke vés -
bé moz gal mas idő szak ra idő zít jük.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI  G YEL MÉ BE

Sé ta a ba rokk je gyé ben
A gö döl lői Gras sal ko vich-kas tély

b „Fo gad ja örök be a ba la ton bog lá -
ri evan gé li kus temp lo mot egy
hó nap ra!” – ol vas hattuk a
www.evan ge li kus.hu hon la p nyi -
tó oldalán. A fel hí vás rész le te i ről
Czön dör Ist ván gyü le ke ze ti mun -
ka tár sat (képünkön) kér dez tük.

– Tavaly szep tem ber ele jén ke rül -
tem Bog lár ra; még az is mer ke dés, ez -
zel együtt pe dig a gyü le ke zet épí tés
idő sza kát él jük. Az őszi nagy ta ka rí -
tás ra ké szül ve part vis sal-vö dör rel
áll tam ki a gyü le ke zet elé, és buz dí -
tot tam őket ar ra, hogy – mint egy
„csa pat épí tő tré ning ként” – együtt
se per jük ki, mos suk tisz tá ra a temp -
lo mot. Az „örök be fo ga dá si ak ció”
gon do la ta ak kor fo gal ma zó dott meg
ben nem, ami kor rá döb ben tem, hogy
még nincs jól be vált gya kor la ta an -
nak, hogy me lyik va sár nap ki dí szí -
ti fel az ol tárt és gyújt ja meg raj ta a
gyer tyá kat.

– Pon to san mit tar tal maz a fel -
hívás?

– Az örök be fo ga dó vál lal ja, hogy
egy hó na pon ke resz tül min den va sár -
nap és ün nep nap gon dos ko dik ar ról,
hogy le gyen vi rág az ol tá ron, emel -
lett pe dig leg alább egy szer a temp lo -
mot is ki ta ka rít ja. „Cse ré be” a hir de -
té sek kö zött meg kö szön jük szol gá la -
tát, a ne ve fel ke rül az úgy ne ve zett
„ke reszt szü lők fa lá ra”, a gyü le ke ze ti
új ság ban is be szá mo lunk a tá mo ga -
tá sá ról, és ha eset leg egyéb ként nem
a mi egy ház köz sé günk höz tar to zik,
ak kor tisz te let be li gyü le ke ze ti ta -
gunk ká fo gad juk.

Sze ret nénk meg szó lí ta ni azo kat
is, akik ugyan már nem itt él nek, de
Bog lár ról és kör nyé ké ről szár maz -
nak, és szí vü kön vi se lik a gyü le ke -
zet és a temp lom sor sát. Ők pénz -
ado mánnyal „vált hat ják ki” az ol tár -
dí szí tés és a temp lom ta ka rí tás szol -
gá la tát.

– Mik a vissza jel zé sek, az ed di gi ta -
pasz ta la tok?

– Az el ső meg hir de tés után rög tön
egé szen ez év feb ru ár já ig „el fogy tak”
a hó na pok. A feladatot vállalók na -
gyon vár ták-várják már, hogy rá juk
ke rül jön a sor.

Azt sze ret ném, ha min den ki meg -
ta lál ná a sa ját szol gá la ti he lyét a
gyü le ke ze ten be lül, és tisz tá ban len -
ne az zal, mi az, ami vel hoz zá tud já -
rul ni egy-egy al ka lom meg ren de zé -
sé hez, és egy ál ta lá ban az egy ház köz -
ség mű kö dé sé hez, gya ra po dá sá hoz.
A fe le lős ség vál la lá son ke resz tül pe -
dig a kö zös ség hez tar to zá sát és a szá -
montar tott sá gát is meg él né…

g V. J.

„Örök be fo ga dás” bog lá ri mód ra
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Vízkereszt ünnepe után 2. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Róm 12,6–16; 2Móz 33,17b–23. Alapige: Mt 5,17–19. Énekek: 336., 437.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német, családi) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. Rác
András festőművész tárlatának megnyitója; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné
Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv., liturgikus istentisztelet) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter és
dr. Kránitz Mihály; du. 6. (ökumenikus imahét megnyitó); VII., Városligeti fasor 17. de.
11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi
út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.
9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. em. de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.
8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) dr. Joób Máté; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kertész Géza; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de. 11. Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi
András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de.
8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI.,
Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás
Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2010. január 17.

Összeállította: Boda Zsuzsa

b A 2009-es Kál vin em lék évet rög vest kö ve ti a
2010-es Me lancht hon-év, mely nek so rán Né met -
or szág nagy ta ní tó já ra, Luther legközelebbi
munkatársára, „Ger má nia vi lá gos sá gá ra” em lé kez -
nek ha zá já ban és vi lág szer te. Kál vin is is mer te Me -
lancht hont, sőt el mé lyült, igaz ba rát ság is ki ala -
kult kö zöt tük.

Phi lipp Me lancht hon (ere de ti ne vén: Phi lipp Sch war -
tzerdt) Bret ten ben (Pfalz) szü le tett 1497. feb ru ár 17-én,
és Wit ten berg ben 1560. áp ri lis 19-én, te hát négy száz öt -
ven éve hunyt el. 

Né met teo ló gus, re for má tor, Lu ther mun ka tár sa
volt. Ere de ti ne vét gö rög for dí tás ban hasz nál ta. Hei del -
berg ben és Tü bin gen ben ta nult. 1518-ban a gö rög nyelv
és iro da lom ta ná ra lett Wit ten berg ben. Itt csat la ko zott
Lu ther re for má ci ó já hoz, kris tály tisz ta gon dol ko dást
és vi lá gos ki fe je zé si mó dot adott Lu ther esz mé i nek, exe -
ge ti kai ala pos sá gá val és sze líd kri ti ká já val se gí tet te a nagy
mes tert. 

„Né met or szág fé nye és ta ní tó ja”
Me lancht hon 1521-ben ad ta ki Lo ci Com mu nes Re rum
Theo log i ca rum cí mű mű vét, amely az el ső nagy pro tes -
táns mun ka a dog ma ti kai teo ló gia te rü le tén s mely a szer -
ző éle té ben több mint öt ven (!) ki adás ban je lent meg. Az
Ágos tai hit val lás ké szí té se során (1530) rend kí vül fon tos
szol gá la tot tett. 1541-ben Worms ba, majd csak ha mar Re -
gens burg ba ment, hogy az ot ta ni ér te ke zé sen, kol lok vi -
u mon véd je a pro tes tan tiz mus ér de ke it. 

Lu ther ha lá la után néhányak bi zal ma megingott ben -
ne, úgy – a bé kes ség ked vé ért – a ró mai ka to li ku sok nak
tett en ged mé nye i miatt , mint az úr va cso rai tan ban a kál -
vi ni irány hoz va ló kö ze le dé séért. Éle te vé gé ig foly to nos
teo ló gi ai vi ták ba bo nyo ló dott, ame lyek rend kí vül bán -
tot ták bé kés lel kü le tét. 

Ko ra ugyanakkor nagy ra be csül te, a „Pra ecep tor Ger -
ma niae” (Ger má nia ta ná ra) jel zőt ado má nyoz ták ne -
ki. Eu ró pa min den ré szé ből özön löt tek hoz zá a hall ga -
tók. Írt egy gö rög és egy la tin gram ma ti kát, kom men -
tá ro kat adott ki több klasszi kus író ról, a Sep tu ag in tá -
ról, bib li ai köny vek ről, írt er köl csi té má jú mű ve ket; szer -
kesz tett hi va ta los ok má nyo kat, nyi lat ko za to kat, ér te -
ke zé se ket, vá lasz ira to kat; szé les kö rű le ve le zést foly -
ta tott ba rá ta i val és ko ra ve ze tő i vel. Összes mű ve it Karl
Gott li eb Bretsch ne i der ad ta ki Cor pus Re for mato rum
cí mű nagy mun ká já ban (hu szon nyolc kö tet 1834–
1860 kö zött).

„Ko runk ban nem akad más könyv,
amely ek ko ra örö met szer zett…”
Kál vin már is mer te Me lancht hon fő mű vét, a Lo ci Com -
mu nest, ami kor a frank fur ti bi ro dal mi gyű lé sen 1539-ben
sze mé lye sen meg is mer te a szer zőt. 

A két re for má tor, a fran cia és a né met gé ni usz ké sőbb
is ta lál ko zott egy más sal a worm si és a re gens bur gi val -
lá si kol lok vi u mon. Éle tük vé gé ig le ve lez tek egy más sal.
Ki vált kép pen az úr va cso ra kér dés ben egye zett vé le -
mé nyük. Kál vin va ló szí nű leg 1540. no vem ber 8-án
alá ír ta Worms ban az evan gé li kus Ágos tai hit val lás
egyik vál to za tát, a Con fes sio Au gus ta na va ri a tát. 1539.
ok tó ber 18-án Kál vin Strass burg ból le ve let ír a bá ze li lel -
kész nek, Si mon Gryne us nak. Eb ben így jel lem zi Me -
lancht hont: „Rend kí vü li tu dá sá nak, szor gal má nak és
oda fi gye lé sé nek meg fe le lő en, amely őt mun ká já ban jel -
lem zi, na gyon nagy vi lá gos sá got ho zott az írás ma gya -
rá zat te rü le té re is.” 

Kál vin ti zen há rom hosszabb le ve let írt Wit ten berg be
Né met or szág pra ecep to rá nak, ezek né me lyi ke va ló sá gos
teo ló gi ai esszé, mi ni ér te ke zés. Má sok hoz írt le ve le i ben
nyolc van négy al ka lom mal em lí tet te a wit ten ber gi re for -
má tor és hu ma nis ta, Phi lipp Me lancht hon ne vét. 

Kál vin nagy ra be csü lé se igen mély szim pá ti á ból fa kadt.
1544. áp ri lis 21-én Genf ből Wit ten berg be kül dött le ve -
lé ben így írt Me lancht hon nak: „Élj jól, ki tű nő fér fiú,
Krisz tus nak leg hű sé ge sebb szol gá ja és nagy ra be csült
ba rá tom. Az Úr ve zes sen Té ged to vább ra is az Ő Lel -
ké vel, és őriz zen meg Té ged még so ká ig egy há za ja vá -
ra és a mi ja vunk ra.” Ugyan eb ben a le ve lé ben ezt is ír -
ta: „Üd vö zöld dr. Mar ti nust” (Lu ther la tin ke reszt ne ve),
és hoz zá tet te: „Ol vas tam Dá ni el köny vé hez írt kom men -
tá ro dat. Bi zony mon dom Ne ked, a mi ko runk ban nem
akad más könyv, amely ek ko ra örö met szer zett vol na ne -
kem, mint ez.” 

A sze líd böl cses ség ben élő Me lancht hont Kál vin
több ször ener gi ku san kér te az erő tel je sebb fel lé pés re, ki -
vált az úr va cso ra tan nal kap cso la tos té ves né ze tek kel és
„te át rá lis szí nész ke dés sel” szem ben. Ezt 1555. au gusz tus
23-án kelt le ve lé ben je gyez te meg. 

Az örök ba rát ság
Kál vin Me lancht hon irán ti sze re te té nek, szív ből fa ka dó
tisz te le té nek és ba rá ti ér té ke lé sé nek a mély sé gét mi sem
bi zo nyít ja éke seb ben, mint az a né hány sor, ame lyet az
1560. áp ri lis 19-én el hunyt nagy ta ní tó sze mé lyé ről írt egy

1561-ben meg je lent úr va cso rai ira tá ban. A szö ve get elő -
ször Eber hard Busch pro fesszor, Kál vin éle té nek egyik leg -
is mer tebb mai ku ta tó ja ad ta köz re for dí tás ban. 

Egy rész le te így hang zik: „Ó, Me lancht hon Fü löp!
Hoz zád szó lok, mi több, ki ál tok most, aki már Is ten nél
élsz, s vá rom azt a pil la na tot, ami kor a lel ki meg nyug -
vás ban Ve led együtt le he tek. Száz szor is el is mé tel ted,
ami kor a mun ka fá ra dal mai után és tá ma dá sok tól ki -
me rül ten fe je det ba rát sá go san vál lam ra haj tot tad: »Ó,
bár csak itt hal nék meg, a Te vál la i don!« Az után én ezer -
szer is azt kí ván tam, hogy bár vég re is mét együtt le hes -
sünk – örök re.” 

Mi lyen szép meg fo gal ma zás ez a so kak ál tal ri deg nek,
ér zé ket len nek, túl in tel lek tu á lis nak tar tott Kál vin tól, aki -
nek szí ve és ér tel me, in tel lek tu sa is ké pes volt ilyen ma -
gas fé nyű, me leg iz zás ra! Eh hez per sze egy Me lancht hon
Fü löp is kel lett…

g Dr. Bé ke fy La jos

Meg kez dő dött
a 2010-es Me lancht hon-év

2010-ben a bret te ni Eu ró pai Me lancht hon Aka dé mia
és a né met pro tes táns egy há zak is nagy sza bá sú
meg em lé ke zé se ket tar ta nak „Ger má nia vi lá gos sá ga”
(lu men Ger ma niae), Phi lipp Me lancht hon em lé ké -
re és tisz te le té re. 

A Me lancht hon bret te ni szü lő há zá ban 2004-ben
meg ala pí tott Eu ró pai Me lancht hon Aka dé mia fel ada -
tai kö zé tar to zik, hogy a szü lő há zat és a szü lő vá rost
nem zet kö zi tu do má nyos és kul túr po li ti kai ta lál ko -
zó hellyé emel je. A nem zet kö zi ku ra tó ri um ban meg -
ta lál ha tók a né met egye te mek, öku me ni kus in té ze -
tek, a ba den-würt tem ber gi par la ment, az ENSZ és
a vá ros kép vi se lői. Az aka dé mia elő se gí ti a re for má -
tor és hu ma nis ta Phi lipp Me lancht hon egye te mes je -
len tő sé gé nek tör té ne ti-kri ti kai fel dol go zá sát, do -
ku men tá lá sát, pub li ká lá sát, il let ve a re for má ció
mel lett a po li ti kai élet re, az er kölcs re, a nem ze ti ok -
ta tás ügy re ki fej tett ha tá sá nak vizs gá la tát, a fe le ke ze -
ti és a val lás kö zi pár be széd szem pont já ból.

Az aka dé mia ál tal szer ve zett több mint negy ven or -
szá gos és nem zet kö zi Me lancht hon-kon fe ren cia-so -
ro za tot, meg szám lál ha tat lan ki ál lí tást, kol lok vi u mot
– meg ra ga dó és el kö te le ző mó don – az az elő adás nyi -
tot ta meg ja nu ár 13-án a karls ru hei Roncal li Fó rum ke -
re té ben, a ka to li kus kul túr köz pont ban, amely nek té -
má ja: „Úton az egy ség fe lé – az öku me ni kus Kál vin”.
Elő adó jának a hol land re for má tus teo ló gust, dr. Her -
man Sel der hu ist hívták.

Ami ként ezt az elő adást, úgy az egész évi gaz dag
prog ra mot is – a bret te ni Me lancht hon Aka dé mi á -
val együtt – a karls ru hei Roncal li Fó rum és a stras -
bour gi Re for má ció ku ta tó In té zet szer ve zi, ko or di nál -
ja és bo nyo lít ja le. 

d PAX News

Ked ves Ol va só, nincs a cím ben sem -
mi té ve dés, csak hadd ír junk meg szé -
pen sor já ban min dent!

Tör tént, hogy az el múlt év de cem -
be ré ben le ve let kap tunk az Egyesült
Ál la mokból. A fel adó az Ame ri kai
Re for má tus Egy ház hoz kö tő dő Fa ith
Alive Ch ris ti an Re sour ces, mely -
nek szék he lye Ka lam azoo, Mi chi gan
ál lam dél nyu ga ti részé nek leg na -
gyobb vá ro sa. Az em lí tett le vél ben
pe dig a Fé bé Evan gé li kus Di a ko -

nissza egye sü le tet mint Túr me zei
Er zsé bet di a ko nissza fő nök asszony,
köl tő nő jog utód ját ke res ték meg.
Ugyan is ez év ben sze ret né nek ki ad -
ni egy gyűj te mé nyes kö te tet, amely -
ben Túr me zei Er zsé bet egy éne két is
sze re peltetnék – an gol for dí tás ban. 

Ez az ének a 398. szám alatt ta lál -
ha tó Evan gé li kus éne kes köny vünk
488. ol da lán. El ső ver se így szól: „Jé -
zus Krisz tus, Mes te rünk, / Mint
ígér ted, légy ve lünk! / Bár ho vá hív a
mun ka, / Adj ál dást, ál dást utunk ra!”
Kü lön öröm, hogy a ze ne szer ző is

ma gyar, még hoz zá a szin tén evan gé -
li kus Szo ko lay Sán dor!

A kö tet, amely Ame ri ká ban 2010 jú -
ni u sá ban fog meg je len ni Glo bal Songs
for Wors hip cím mel, Is tent di cső í tő
éne ke ket tar tal maz a vi lág min den tá -
já ról (a Fa ith Alive hon lap ján egyéb -
ként már meg ren del he tő). Ter mé sze -
te sen, mint Túr me zei Er zsé bet jog utó -
da, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza -
egye sü let vá laszt má nya a de cem be ri
ülé sén öröm mel ad ta hoz zá já ru lá sát.

Nos, a 21. szá zad el ső év ti ze dé nek
vé gén így ke rül Túr me zei Er zsé bet
Ame ri ká ba, és öreg bí ti a ma gyar
evan gé li kus ság, a Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü let és a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház jó hí rét. Mi
is len ne al kal ma sabb most, be fe je zé -
sül Is ten di csé re té re, mint a szó ban
for gó ének 2. ver se: „Ke ve sen is hű -
sé get, / Szol gá lat ra kész sé get, / Új erőt
te adj ne künk, / Hadd áld jon, áld jon
éle tünk!”

g Veper di Zol tán,
a Fébé igazgató lelkésze

Túr me zei Er zsé bet
Ame ri ká ban

LU
C

A
S

 C
R

A
N

A
C

H
 F

E
S

T
M

É
N

Y
E



Evangélikus Élet 2010. január 17. f 15mozaik

Hoz zá va lók: 10 dkg mo gyo ró, 25 dkg
liszt, 1 csi pet só, 1 to jás, 25 dkg Ra ma
mar ga rin, 15 dkg por cu kor, 1 cso mag
va ní li ás cu kor

El ké szí tés: A mo gyo rót né hány
szem ki vé te lé vel meg da rál juk, össze -
ke ver jük a liszt tel és
a só val. A va jat ro bot -
gép se gít sé gé vel jól
ki ke ver jük a cuk rok -
kal, majd a to jás sár -
gá já val. Az egé szet
egy be gyúr juk a mo -
gyo rós liszt tel. Az így

ka pott tész tát fél órá ig a hű tő szek -
rény ben pi hen tet jük.

A tész tát négy rész re oszt juk, a
tész ta ne gye de ket át gyúr juk, és vé -
kony hur ká kat sod runk be lő lük. Lisz -
te zett kés sel kö rül be lül egy cen ti mé -
te res ka ri kák ra vág juk, ame lye ket egy
ki csit szét la pít va sü tő pa pír ral ki bé lelt
tep si re ra kunk. Egy kis tá vol sá got
hagy  junk kö zöt tük, mert sü lés köz ben
majd meg da gad nak. A te te jü ket meg -

ken jük a to jás fe hér jé -
vel, és fél be vá gott mo -
gyo ró sze mek kel dí -
szít jük a kö ze pü ket.

180 fok ra elő me -
le gí tett sü tő ben 10–
15 perc alatt kész re
süt jük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Mo gyo rós tal lé rok
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Egy év sok új ta pasz ta lat tal ru ház za
fel az em bert – kü lö nö sen ak kor, ha
az el ső egy év ről van szó. Szám ta lan
új él ménnyel gaz da god tunk, és ren -
ge teg kér dést, gon do la tot ve tet tek fel
ben nünk az el múlt ese mé nyek. Na -
gyon sok biz ta tást, tá mo ga tó ész re -
vé telt, öt le tet kap tunk, me lye ket ez -
úton is sze ret nénk meg kö szön ni.
Kü lön kö szön jük az épí tő kri ti ká kat,
me lyek na gyon so kat se gí tet tek az ál -
tal, hogy olyan szem pon tok ra hív ták
fel a fi gyel mün ket, ame lye ket ma gunk
nem vet tünk ész re. A kez de mé nye zé -
se ink hez fűzött hoz zá szó lá sok azt
jel zik szá munk ra, hogy egy há zunk ban
a te rem tés vé de lem kér dé se ko mo lyan
fog lal koz tat sok em bert.

2009-ben leg fon to sabb fel ada -
tunk nak tar tot tuk az Egy há zak Vi lág -
ta ná csa ál tal is aján lott te rem tésün nep
meg hir de té sét és meg va ló sí tá sát. A
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa (ME ÖT) szin tén ja va sol -
ta tag egy há za i nak, hogy min den év
szep tem be ré nek utol só va sár nap ja
és ok tó be ré nek el ső va sár nap ja kö zött
ki emel ten for dít suk fi gyel mün ket a
te rem tő Is ten di csé re té re és a te -
rem tés aján dé ka i ért va ló há la adás ra.

En nek az ün nep nek a meg va ló sí tá -
sá hoz, va la mint konk rét, élet mód be -
li vál toz ta tá sok meg té te lé hez ké szí tet -
tünk egy se géd anya got is, ame lyet a
ME ÖT tag egy há za i nak gyü le ke ze te -
i hez és in téz mé nye i hez jut tat tunk el. 

Öröm mel vet tük azo kat a vissza -
jel zé se ket, ame lyek azt mu tat ták,
hogy szá mos evan gé li kus gyü le ke zet
és több is ko la is meg ül te a te rem tés
ün ne pét. Sok he lyen a va sár na pi is -
ten tisz te let fő té má ja volt a te rem tés -
vé de lem kér dé se; volt, ahol egy-egy
bib lia óra vagy elő adás ke re té ben ve -
tet ték fel a té mát, és olyan be szá mo -
ló kat is kap tunk, ame lyek ar ról szól -
tak, hogy egy-egy is ko la di ák jai ho -
gyan dol goz ták fel a kér dést va la mi -
lyen kre a tív fel adat ke re té ben.

Nagy örö münk re szol gált, hogy a
leg több he lyen öku me ni kus ke re tek
kö zött va ló sult meg a te rem tés ün ne -
pe, ez zel is bi zo nyít va azt, hogy a te -
rem tés vé del mé ről va ló gon dol ko dás
és az an nak ér de ké ben tett ki sebb-na -
gyobb gya kor la ti lé pé sek nem vá lasz -
ta nak el min ket egy más tól, ha nem
ép pen el len ke ző leg: se gí te nek fel is -
mer ni a te rem tett vi lág egy sé gét s a
te remt mé nyek egy más ra utalt sá gá -
nak té nyét.

Nagy nép sze rű ség nek ör ven dett a
di á kok kö ré ben meg hir de tett pla kát -

pá lyá za tunk, mely re több mint száz -
húsz pá lya mű ér ke zett be 8–18 éves
fi a ta lok tól. 

A mun ka cso port tag jai és to váb -
bi fel kért ven dé gek több he lyen is tar -
tot tak elő adást, vi ta in dí tó be szél ge -
tést. A vé le mé nyek alap ján ezek –
csak úgy, mint az Evan gé li kus Élet ben
két he ten te meg je le nő Ara rát ro vat
cik kei – sok em ber ben in dí tot tak el
új gon do la to kat, töb be ket ösz tö nöz -
tek dön té sek meg ho za ta lá ra, me -
lye ket re mél he tő leg konk rét gya -
kor la ti lé pé sek kö vet tek.

Csat la koz va a több mint más fél év -
ti ze de meg hir de tett nem zet kö zi
prog ram hoz, egy há zunk ban is el in -
dí tot tuk az Agen da 21 el ne ve zé sű
prog ra mot. Ezen ke resz tül a gyü le -
ke ze tek kör nye zet- és te rem tés vé del -
mi el kö te le zett sé gét sze ret nénk fel -
mér ni, s ösz tö nöz ni kí ván juk a kö zös -
sé ge ket, hogy a 21. szá zad ki hí vá sa -
i val és fel ada ta i val szem be néz ve
konk rét lé pé se ket te gye nek a te rem -
tés vé del me ér de ké ben. 

Sze re tet tel vár juk to vább ra is
mind azon sze mé lyek vagy cso por tok
je lent ke zé sét, akik vagy amelyek akár
eb ben a prog ra munk ban részt ven -
né nek, akár bár mely más ön kén tes
mun kánk hoz szí ve sen csat la koz ná -
nak. Öröm mel fo ga dunk to váb bá a
jö vő ben is min den ész re vé telt, min -
den vé le ményt, amely mun kánk kal
kap cso la tos.

Mind ezek ről a kér dé sek ről, az el -
múlt egy év ese mé nye i ről tá jé ko zód -
hat nak hon la pun kon (ararat.lu the -
ran.hu), to váb bá le tölt he tő in nen az
em lí tett se géd anyag is. 

Is ten ál dá sát kér jük er re a mun ká -
ra 2010-ben is, hogy – öku me ni kus
ke re tek kö zött is –meg va ló sul has son
mind az, amit az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak nagy gyű lé sén fo gal maz tak
meg majd nem húsz év vel ez előtt:
„Olyan lel kü let re van szük sé günk,
amely éle tün ket össze kö ti a múlt tal,
je len nel és a jö vő vel, va la mint Is ten -
nel, aki mind ezt fönn tart ja. A glo bá -
lis egy más tól füg gés szel le mi sé ge se -
gít fel is mer ni a te rem tett vi lág egy -
sé gét. Ez zel a lé lek kel, mely nek az erős
he lyi kö zös sé gek ad nak hát te ret, le -
het bá tor sá gunk és re mény sé günk
ar ra, hogy köz vet len ak ci ó kat in dít -
sunk le küzd he tet len nek tű nő aka dá -
lyok kal szem ben, ame lyek azt su gall -
ják, hogy úgy sem tud juk meg vál toz -
tat ni a dol go kat.”

g Ko dá csy-Si mon Esz ter 
munkacsoport-vezető

Ara rát 2009
b Mi tör tént az el múlt év ben? Mit csi nál tunk jól? Mit csi nál hat nánk job -

ban? Mit ér tünk el? Ki ket si ke rült meg szó lí ta nunk? Min den év vé ge jó
al ka lom ar ra, hogy szám ba ve gyük ad di gi dol ga in kat, s min den év kez -
det ki vá ló le he tő ség ar ra, hogy új ra gon dol juk ter ve in ket, és a meg szer -
zett ta pasz ta la tok alap ján job ban va ló sít suk meg őket. Így van ez a leg -
több em ber és kö zös ség éle té ben, s így tett a Magyarországi Evangélikus
Egyház egy éve meg ala kult Ara rát te rem tés vé del mi mun ka cso portja is. 

A temp lom elő te ré ben ön kén te sek
fo gad ják az ér ke ző ket. A ze ne kar
rá zen dít, a lel kész kész min den ki vel
kü lön imád koz ni az is ten tisz te let
alatt, sőt az úr va cso ra el vég zé sét is
irá nyít ja. A hí vek e-mail- és a Fa ce -
book kö zös sé gi por tá lon hasz nált
cí me ket cse rél nek, hogy kap cso lat -
ban ma rad has sa nak egy más sal.

Mind eb ben nem is len ne sem mi
meg le pő, ha nem az in ter ne ten, egy
vir tu á lis temp lom ban tör tén ne.

Mos ta ná ban a vi lág há lón „épül nek”
a leg gyor sabb ütem ben a temp lo -
mok. Egy re több gyü le ke zet hoz lét -
re ilyen tar tal mú in ter ne tes ol dalt,
ame lyek sze re pe messze túl mu tat a
he ti is ten tisz te le tek köz ve tí té sén. Tel -
jes mér ték ben in ter ak tív, fel szen telt
lel ki pász tor ral, chat prog ram mal ren -
del ke ző por tá lok ról van szó, ame lyek
le he tő sé get nyúj ta nak a Bib lia ta nul -
má nyo zá sá ra, egyé ni és kö zös sé gi
úr va cso rá ra. (A né zők ilyen kor sa ját
ke nye rü ket, bo ru kat vagy vi zü ket
hasz nál ják a kép er nyő előtt.) Az egyik
ilyen hon la pon az ol va sók pél dá ul egy
klik ke lés sel fo gad hat ják el Krisz tust
személyes meg vál tó juk nak. Egy flo ri -
dai temp lom lel ké szei az in ter ne ten
ke resz tül két al ka lom mal már „tá vol -
sá gi ke resz te lést” is vé gez tek.

– Minden nek az a cél ja – mond -
ta Bri an Va sil, az em lí tett flo ri dai
temp lom lel ké sze az AP ame ri kai hír -
ügy nök ség nek –, hogy az em be rek ne
úgy érez zék, ott ho nuk ból pusz tán
tét len szem lé lői az ese mé nyek nek,
ha nem az has sa át őket, hogy ma guk
is cse lek vő ré sze sei azok nak.

A vir tu á lis szen té lyek meg je le né se
a temp lom, az egy ház, az is ten tisz te -
let fo gal má nak új ra gon do lá sá ra kész -
te ti a ke resz tény hí ve ket. Az er ről zaj -
ló vi ta meg le he tő sen össze tett, teo ló -
gi ai té má kat, ha gyo mányt és olyan
kul tu rá lis kér dé se ket is fe sze get, mint
pél dá ul hogy mi ként kel le ne imád koz -
ni uk a ke resz té nyek nek, mi lyen vi -
szonyt kel le ne ápol ni uk egy más sal.

Még az in ter ne tes „temp lom fej lesz -
tő ket” is meg oszt ja, hogy hol van az
a ha tár, amed dig el me het nek. A ke -

resz te lést pél dá ul sok lel kész csak sze -
mé lye sen haj lan dó el vé gez ni.

A vir tu á lis temp lo mok leg kér lel he -
tet le nebb bí rá lói az zal ér vel nek, hogy
az iga zi ke resz tény kö zös ség meg kö -
ve te li a hí vek sze mé lyes kap cso la tát.
A hon la pok ezért az ő sze mük ben
nem töb bek „val lá si gyor s éttermek nél”
vagy „fel hí gí tott ke resz tény ség nél”.

Az on-line temp lo mok hí vei vi -
szont olyan kör nye ze tet lát nak az
in ter net ben, amely ben va ló di kap cso -
la tok is épít he tők. Rob Weg ner, az In -
dia na ál lam be li Grang er Com mu nity
Church lel ké sze az egy ház hom lok -
za tá nak te kin ti a vi lág há lót. Kurt Er -
vin, a ne va dai Cent ral Ch ris ti an
Church in ter ne tes fő is ko lá já nak ve -
ze tő je pe dig azt hang sú lyoz za, hogy
ma nap ság, ami kor az em be rek már
ta nul nak, ban ki mű ve le te ket vé gez -
nek, ran de vúz nak és egyéb dol go kat
mű vel nek az in ter ne ten, mi ért ne
le het ne ép pen a temp lom ba já rás ra
on-line fe lü le tet lét re hoz ni.

A vir tu á lis temp lo mo kat alap ve tő -
en egy fé le el kép ze lés alap ján ala kí tot -
ták ki: ro ckos stí lu sú temp lo mi ze ne
és va ló di is ten tisz te le ten fel vett pré -
di ká ció lát ha tó-hall ha tó, amely be a
ki fe je zet ten az on-line né zők nek
szánt, élő ben vagy fel vé tel ről su gár -
zott üd vöz le tek ve gyül nek. A cha te -
lő ön kén te sek az az nap ra szánt bib -
li ai üze ne te ket suly kol ják, és blok kol -
ják a nem oda il lő meg jegy zé se ket.

Az alap kon cep ció azo nos sá ga el le -
né re mind egyik hon lap nyújt va la mi
egye dit is. A dél-ka ro li nai be jegy zé -
sű Se a co ast Church hon lap ját fel ke -
re sők meg bán hat ják bű ne i ket, ha
üze ne tük ben be vall ják vét ke i ket. A
Cent ral Ch ris ti an Church ol da lán a lá -
to ga tók kö röm nagy sá gú fa ce boo kos
fény ké pe lát ha tó, amely re kat tint va a
web site hasz ná lói könnyen kap cso lat -
ba lép het nek egy más sal. A Grang er
hon lap ján pe dig „ülő he lyet” is vá -
laszt hat nak ma guk nak a vir tu á lis
temp lom ban, sőt be sze rez he tik a kö -
zel ben he lyet fog la lók fa ce boo kos és
twit te res in ter ne tes mikrob log cí mét.

A je len ség annyi ra új don ság nak

szá mít, hogy még sen ki sem vet te
pon to san szám ba az in ter ak tív in ter -
ne tes temp lo mo kat. Az újí tó szel le -
mi sé gű egy há za kat tá mo ga tó Lea -
ders hip Net work szer ve zet ed dig
negy ve net írt össze be lő lük, de a hon -
lap pal már ren del ke ző temp lo mok,
egy há zak lel ké szei azt mond ják,
rend sze re sen kap nak te le fon hí vá so -
kat lel ki pász tor tár sa ik tól ar ról, hogy
ők is el in dít ják a ma gu két.

A hí vek for ma bon tó lel ki gon do zá -
sa út tö rő jé nek az ok la ho mai be jegy -
zé sű Li fe Ch urch.tv szá mít, amely
he ten te több mint hu szon öt on-line
is ten tisz te le tet su gá roz, és még töb -
bet ter vez. Adá sát he ten te hat van ez -
ren is meg te kin tik a vi lág több mint
száz  or szá gá ból. Ve ze tői sze rint a
rend sze res lá to ga tók mel lett öt ezer -
re te he tő azok szá ma, akik ér dek lő -
dés ből né hány perc re be le kuk kan ta -
nak az adás ba. A por tál még azt is ki -
ta lál ta, ho gyan irá nyít sa ma gá ra az
in ter ne ten bön gé sző, csep pet sem
val lá sos em be rek fi gyel mét: hir de té -
si sza va kat vá sá rol a Go og le ke re ső -
prog ra mon, így azok, akik „szex”
vagy „mez te len nők” után ku ta kod -
nak a vi lág há lón, on-line áj ta tos ság -
ra in vi tá ló lin ket is kap hat nak a ke -
re sett web cí mek mel lé.

A Li fe Ch urch.tv on-line erő fe szí té -
se it irá nyí tó Bobby Gru e ne wald tisz -
te le tes sze rint a cél az, hogy az em be -
rek nek egy faj ta sze mé lyes ke resz tény
val lá si él ményt, hit be li át élést nyújt sa -
nak: temp lo mok, bib li át ta nul má nyo -
zó vagy olyan cso por tok fe lé te re lik
őket, ame lyek kö zö sen „vesz nek részt”
az in ter ne tes is ten tisz te le te ken. So kan
előbb a kép er nyőn né zik meg az is ten -
tisz te le tet, és csak ké sőbb men nek el
iga zi, tég lá ból emelt temp lom ba (is).

Az on-line temp lo mi köz ve tí tés
egy faj ta meg ol dás le het azok nak is,
akik haj szolt élet mód juk mi att alig -
ha jut nak el va ló di temp lom ba, azok -
ban az or szá gok ban pe dig, ahol ül dö -
zik a ke resz té nye ket, az in ter ne ten kí -
vül gyak ran nem is kí nál ko zik más
mód az ige hir de tés re.

d MTI

Jár jon temp lom ba – az in ter ne ten!?

Ta valy ka rá csony és szil vesz ter kö zött
kap ta fel a saj tó azt a hírt, hogy az
Ama zon.com de cem ber 25-én – a cég
tör té ne té ben elő ször – több elekt ro -
ni kus köny vet adott el, mint ahány
nyom ta tot tat. A mo dern tech ni ká ért
ra jon gók nem is mu lasz tot ták el
meg jö ven döl ni a pa pír ala pú ki ad vá -
nyok ko rá nak vé gét, de ez az in for -
má ció je len leg még csak ar ra jó,
hogy a tren dek ala ku lá sát le hes sen ki -
ol vas ni be lő le.

A dá tum nak ko moly je len tő sé ge
van: míg a ka rá cso nyi aján dé knak
szánt köny ve ket pár nap pal de cem -
ber 25. előtt vá sá rol ják meg, hogy az
ün nep re a fu tár ház hoz szál lít has sa,
ad dig ka rá csony nap ján főleg azok
vet tek köny vet, akik nek az an gyal
vagy a tél apó az Ama zon Kind le2 ne -
vű elekt ro ni kus könyv-ol va só ját hoz -
ta aján dék ba. Ők vol tak azok, akik az -
nap ki pró bál va a ké szü lé ket e-köny -
vet ren del tek. És bár pon tos ada to kat
nem le het tud ni ar ról, hogy az Ama -
zon.com hány Kind le2-t ér té ke sí tett az
el múlt év ben – mil li ós szá mok ról van
szó –, a ka rá csony na pi el adá sok azt
mu tat ják, hogy a könyv pi ac ko moly
vál to zá sok kal néz szem be.

En nél fris sebb hír, hogy a Go og le
be mu tat ta Ne xus One ne vű okos te -
le fon ját, így ko moly ri vá list ál lít va az
App le iP ho ne ne vű ké szü lé ké nek.
Te le fon nak ne vez ni eze ket a kis mé -

re tű esz kö zö ket azon ban ki csit anak -
ro nisz ti kus – akár csak a gőz moz do -
nyok ré gi es vas pa ri pa el ne ve zé se –,
ugyan is bár te le fo nál ni mind ket tő vel
le het, ezek va ló já ban már al kal ma zá -
sok fut ta tá sá ra ki ta lált ké zi szá mí tó -
gé pek. Leg alább is a fel hasz ná lók ide -
jük na gyobb ré szé ben in kább a ké -
szü lék ze ne le ját szó ját, in ter ne tes
bön gé sző jét vagy egyéb prog ram ja -
it hasz nál ják. Az iP ho ne je len leg fu -
tó rek lám ja nem is rej ti vé ka alá, hogy
je len leg már száz ezer al kal ma zás
kap ha tó vagy tölt he tő le hoz zá in -
gyen, és min den bi zonnyal a Go og le
plat form já ra is ha son ló se bes ség gel
ké szül nek majd a fej lesz té sek.

És hogy még ár nyal tabb le gyen a
kép: az Ama zon.com is gyárt e-könyv-
al kal ma zást az iP ho ne-hoz, így a „te -
le fon” le het akár a sa ját ma gun kat ki -
szol gá ló, moz gó könyv árus bó dé is. És
ezek még csak azok a le he tő sé gek,
ame lyek be le sem ke rül het né nek egy
jobb sci-fi be.

Az aug men ted re a lity, az az a ki ter -
jesz tett va ló ság az okos te le fo nok ka -

me rá ja ál tal mu ta tott kép és a ki jel -
ző re an nak alap ján ki raj zolt in for má -
ci ók össze ol vasz tá sa, ame lyet a leg -
job ban egy pél dán ke resz tül le het be -
mu tat ni: az egyik nagy bú tor áru ház
al kal ma zá sa egy nyi la kat áb rá zo ló pa -
pír lap se gít sé gé vel az üres la kás ké -
pé re he lyez ve je le ní ti meg a ki vá lasz -
tott bú tort, így mu tat va meg, hogy
mi kép pen is néz ne ki a la kás be ren -
dez ve. A bú tor for ga tá sá hoz pe dig
mind össze a pa pír la pot kell má sik
hely zet be ál lí ta ni.

Va ló szí nű leg nin csen olyan pi a ci
elem ző, aki azt mon da ná, hogy 2010
nem lesz a mo bil tech no ló gi ák éve.
Az in ter net már most át ala ku ló ban,
és az egy re na gyobb kép er nyők re tör -
té nő op ti ma li zá lás mel lett egy re in -
kább ége tő szük ség lesz ar ra, hogy a
mo bil esz kö zök kis mé re tű ki jel ző jé -
re is ala kít sák a meg je le nést. Az
érin tő kép er nyő pe dig igen csak be ha -
tá rol ja, hogy mennyi és mi lyen in for -
má ció ke zel he tő raj ta ké nyel me sen.
Ez per sze va ló já ban jó hír, hi szen a si -
ke res al kal ma zá sok mind na gyon
egy sze rű ek és könnyen hasz nál ha tók.

Idén már több száz kö te tes könyv -
tár ral fo gunk fel száll ni a vil la mos ra,
és akár azon zö työg ve is gya ra pít hat -
juk pár újabb kö tet tel. Egész vi lá go -
kat vág ha tunk már zseb re egy
könnyed moz du lat tal.

g Nagy Ben ce

Zseb ben hor dott vi lág
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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VASÁRNAP

22.00 / m2
Fel ka var a szél
(ír–an gol–né met–olasz–
spanyol–fran cia há bo rús
film drá ma, 2006) (127')
Tom bol az ír füg get len sé gi
há bo rú 1920-ban. Teddy a
harc mel lett kö te lez te el
ma gát, ám me di kus test vé -
re, Da mi en Lon don ba ké -
szül kór há zi gya kor lat ra.
Ami kor azon ban szem ta nú -
ja lesz az an go lok ke gyet -
len sé gé nek, a ma ra dás és a
harc mel lett dönt. Egy év vel
ké sőbb ket té oszt ják az ír
szi ge tet. A bé ke szer ző dés
meg oszt ja az íre ket. Meg -
ala kul az IRA, és kez de tét
ve szi a pol gár há bo rú. Az
ad di gi har cos tár sak – köz -
tük a test vé rek is – szem be -
for dul nak egy más sal.

HÉTFŐ

11.30 / PAX
Én va gyok a Jó Pász tor
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház fél órá ja
15.00 / m2
Del ta (tu do má nyos ma ga zin)
(25') A te le ví zi ó zás jö vő je
18.00 / Bartók rá dió
Hangversenyciklus Chopin
és Schumann születésének
200. évfordulója alkalmából
18.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus is ten tisz te let az
új pes ti Szent Ist ván-temp -
lom ból. Igét hir det Soly már
Pé ter evan gé li kus lel kész.
21.00 / Du na Tv
A sza bály ta lan Si mo ne We il
(fran cia do ku men tum film,
2008) (70')

KEDD

7.25 / Du na II. Au to nó mia
Haj lé ka Is ten nek, haj lé ka
ember nek (ma gyar do ku men -
tum film, 2005) (26')
11.35 / TV2
Egy nap Eu ró pá ban (né met–
spa nyol ko mé dia, 2005) (95')
13.22 / Kos suth rá dió
Egy per ce sek
Ör kény Ist ván no vel lái
15.25 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok Er dély -
ben (ma gyar do ku men tum -
film-so ro zat, 2008) (28')
19.35 / Bar tók rá dió
Bel li ni: A pu ri tá nok
(há rom fel vo ná sos ope ra)
19.42 / Kos suth rá dió
Bar tók-al bum.Rész le tek a
Mu zsi kás együt tes le me zé ről
21.30 / m1
Má mor (ame ri kai film -
dráma, 2003) (104')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Vá lo ga tás a kor társ ma gyar
köl té szet ből
15.45 / Film mú ze um
Sült zöld pa ra di csom (ame ri -
kai film drá ma, 1991) (125')
20.00 / m1
Te le sport
Mű kor cso lya Eu ró pa-baj nok -
ság (élő köz ve tí tés Tal linn ból)
21.05 / Bar tók rá dió
Van ita tum vanit as
Köl csey Fe renc ver se it el -
mond ja Men sá ros Lász ló és
Vaj da Lász ló.
23.10 / Du na Tv
An gya li üd vöz let (ma gyar
film drá ma, 1984) (95')

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor)
14.25 / PAX
Bach: c-moll par ti ta
15.35 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (27')
Egy kis ál lam a ba zi li ka ár -
nyé ká ban
18.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus is ten tisz te let
köz ve tí té se az új pes ti evan gé -
li kus temp lom ból
Igét hir det Leg e za Jó zsef
görög ka to li kus pa rókus.
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Dzs esszen cia
(ze nés be szél ge tés)
22.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Te le mann: Ihr Völ ker,
hört (kan tá ta)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
Örül je tek az Úr ban
mindenkor!
A me to dis ta egy ház fél órá ja
18.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus ima óra köz ve tí -
té se a ME ÖT gyü le ke ze ti ter -
mé ből
18.40 / Bar tók rá dió
A nép ha gyo mány ze nész
meste rei. Mold vai csán gók
Ma gyar or szá gon
20.20 / Du na Tv
In dex re té ve
(ma gyar do ku men tum film,
2010) (56')
Egy mű sor a zsar nok ság ról
22.40 / Du na Tv
Mak ra (fe ke te-fe hér ma gyar
film drá ma, 1972) (97')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va

SZOMBAT

7.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó) (26')
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben. Sem ma gas ság,
sem mély ség… – portréfilm
Keken András evangélikus
lelkészről
13.00 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
(ke resz tény kor társ ze nék)
13.32 / Bar tók rá dió
VI II. pat mo si egy ház ze nei
fesz ti vál 2008
20.40 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat –
Bonyhád. A Zá ke us Mé dia -
cent rum mű so ra
20.40 / m1
Hi ú ság vá sá ra
(an gol–ame ri kai ro man ti kus
drá ma, 2004) (137')
21.04 / Kos suth rá dió
Be mu ta tó
Mándy Iván hang já té ka

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
8.30 / Kos suth rá dió
Vissza szám lá lás
Je le nits Ist ván és Ri to ók
Zsig mond be szél get
10.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.30 / m1
Bon hoeffer, a már tír teo ló gus
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
A zsi dó is ten tisz te let ze né je
az ez red for du lón
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Pe ter Max well Da vi es: Jób
(ora tó ri um)
21.06 / Kos suth rá dió
Him nusz
Kő váry Ka ta lin és Su mo nyi
Papp Zol tán mű so ra
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KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
Kö szön jük mind azok tá mo ga tá sát, akik sze mé lye sen vagy írás ban ki -
fe jez ték együtt ér ző, vi gasz ta ló sze re te tü ket. Há lás szív vel őriz zük Gáncs
Ala dár lel ki-szel le mi örök sé gét, és hir det jük la punk ban meg je lent utol -
só üze ne tét: „…a leg fon to sabb len ne úgy él ni és úgy ké szül ni, hogy a
Jé zus ál tal el ké szí tett he lyem ne ma rad jon üre sen. Hadd kér je lek: ne
a ha lá lod ra és te me té sed re ké szülj, ha nem az örök ké va ló ság ra!”
(EvÉ let, 2009/47.)

A gyá szo ló csa lád

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 17-étől január 24-éig

Va sár nap
Is ten el kül döt te Fi á nak Lel két a mi szí vünk be, aki ezt ki ált ja: „Ab bá, Atya!”
Gal 4,6 (Ézs 44,3; Jn 2,1–11; Róm 12,/4–8/9–16; Zsolt 92) Urunk Szent lel két
áraszt ja szí vünk be na pon ként, ha kér jük, és haj lan dók va gyunk be fo gad ni
őt. Se gít és ta nít imád koz ni, se gít szo ros sze re tet kap cso la tot ápol ni ve le. Annyi
min den be be le ka punk, és olyan ke vés dol got tar tunk meg ál lan dó jel leg gel
a na pi ren dünk ben! Az imád ság le gyen egyi ke a „szent ki vé te lek nek” Is ten
se gít sé gé vel! Mint lel ki köl dök zsi nór ral kap cso lód ni az Úr hoz: olyan biz ton -
ság, bé kes ség, amely re annyi ra vá gyunk!

Hét fő
Mint ne mes vesszőt ül tet te lek el, mint iga zán va ló di ma got. Ho gyan vál -
toz tál át ide gen sző lő tő vad haj tá sá vá? Jer 2,21 (Gal 3,3.4; 5Móz 4,5–13;
5Móz 2,16–25) A ve tő ma go kat, olt vá nyo kat ko runk „vív má nya ként” úgy
ne me sí tik (saj nos nem rit kán gén ma ni pu lál ják is), hogy be teg sé gek nek egy -
re in kább el len ál ló, egy for ma, tar tós és szép ter mést ad ja nak. A gon dos
gaz da tud ja, hogy a ne mes, ősi faj ták az iga zi ak, pró bál ja sok-sok mun -
ká val, tö rő dés sel óv ni az ül tet vé nye it. A vad haj tá so kat idő ben ki met szi.
Is ten na gyon oda fi gyel ránk, és azt ké ri, mi is ma rad junk ve le ál lan dó kon -
tak tus ban. Nem ér de mes jobb re mé nyek fe jé ben fel cse rél ni az iga zit rom -
lan dó ha mis ra!

Kedd
Ne vígy min ket kí sér tés be. Lk 11,4 (5Móz 18,14; Mk 2,23–28; 5Móz 3,12–29)
A Mi atyánk ha to dik ké ré se, miként a Tíz pa ran cso lat ha to dik pa ran cso la -
ta, an nak tu do má sul vé te le, hogy a ke resz tény em ber re is le sel ked nek ve szé -
lyek, nem élünk bu ra alatt. Ön kont roll és imád ság, ön vizs gá lat és bűn bá nat
nél kül ha mar be kép zelt, fenn hé já zó, má sok nál ma gun kat kü lönb nek tar tó
em be rek ké vál ha tunk. Is ten nek más ter ve van ve lünk – en ged jük, hogy meg -
va ló sít has sa!

Szer da
Ilyen lesz az a szö vet ség, ame lyet Iz rá el há zá val fo gok köt ni, ha el jön az ide -
je – így szól az Úr –: Tör vé nye met a bel se jük be he lye zem, szí vük be írom be.
Én Is te nük le szek, ők pe dig né pem lesz nek. Jer 31,33 (Zsid 13,20–21; Lk 16,14–
17/18/; 5Móz 4,1–14) Annyi ra jó ér zés va la ho va tar toz ni: egy va la mi re va ló
or szág ál lam pol gá ra, egy hí res is ko la ta nu ló ja, egy bol dog, ki egyen sú lyo zott,
fé szek me leg csa lád gyer me ke len ni. Is ten gyer me ke ként vég te len sza bad sá -
got, sze re tet kö te lé ket tud ha tunk ma gun ké nak. A szí vünk be írt tör vény, mint
egy ne mes pe csét, meg mu tat ja a vi lág nak: nem ma gunk nak és nem csu pán
ön ma gun kért élünk.

Csü tör tök
Aki azt mond ja: is me rem Is tent, de nem tart ja meg pa ran cso la ta it, az ha -
zug, és ab ban nincs meg az igaz ság. 1Jn 2,4 (Zsolt 19,8a; Ap Csel 15,22–31; 5Móz
4,15–24) A ha zug em bert ha ma rabb utol érik, mint a sán ta ku tyát… Mennyi
ha zug ke resz tény ár tott az év szá za dok alatt az ügy nek, Is ten ügyé nek! És árt
ma is, kép mu ta tó ként, sze re tet le nül, ás ká lód va, hi tel te le nül. Ad ja Urunk, hogy
ész re ve gyük a pil la na to kat, ami kor min ket is er re az út ra akar csal ni a nagy
Ámí tó!

Pén tek
Én meg sza ba dí tom ju ha i mat, és nem es nek töb bé zsák má nyul. Ez 34,22 (Jn
10,10–11a; Jn 7,1–13; 5Móz 4,25–40) A jó pász tor min dent meg tesz a rá bí -
zott ál la tok éle té ért, jó lé té ért. Is ten te nye rén hor doz ben nün ket, sok szor gyar -
ló gyer me ke it, akik mind ezt meg sem ér de mel jük. „Tarts meg min ket, Urunk,
te nye red ben: szük sé günk van rád, ol tal ma zónk ra!”

Szom bat
Ré sze se i vé let tünk a Krisz tus nak, ha azt a bi zal mat, amely kez det ben élt ben -
nünk, mind vé gig szi lár dan meg tart juk. Zsid 3,14 (Jer 17,5.7; 5Móz 33,1–4/7.12–
16/; 5Móz 5,1–22) Mind vé gig ki tar ta ni, hű sé ge sen helyt áll ni az egyik leg ne -
he zebb em be ri fel adat. Annyi min den te rel ne el ben nün ket a meg kez dett,
he lyes út ról! Csá bít a szé les és ké nyel mes út, amely sok ál ér ték kel ke cseg -
tet. Töb ben van nak, akik el is csá bul nak, mint akik ma rad nak a kes keny úton.
De Is ten mel let tünk akar ma rad ni, és kész fog ni ke zün ket, hogy még sza -
ka dé kok pe re mén se es sen ba junk.

g Bog dá nyi Má ria

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

A rá kos pa lo tai evan gé li kus temp lom
(Bu da pest XV., Ré gi Fó ti út 73.) alag -
so rá ban ur na fül kék vá sá rol ha tók.
20/824-7739

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a 2009/2010-es tan év ta va -
szi sze mesz te ré ben foly ta tó dik a teo ló gi ai to vább kép zés egy há zi is ko lák -
ban és óvo dák ban dol go zó pe da gó gu sok ré szé re el ne ve zé sű, akk re di tált
pe da gó gus-to vább kép zé si prog ram. A 4 fél éven át tar tó, 120 órás kép -
zés be új részt ve vők is be kap cso lód hat nak. A kép zés dí ja 50 000 Ft/fél -
év, ennek felét a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fizeti. Je lent ke zé si
ha tár idő: 2010. feb ru ár 1. Bő vebb in for má ció, va la mint je lent ke zé si lap
igé nyel he tő az el vi ra.gom bocz@lu the ran.hu e-mail cí men, va la mint az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi
köz 3., tel.: 1/469-1050, fax: 1/363-7454).

H I R D E T É S

Leltár az evangélikus könyvesboltban

Tá jé koz tat juk ked ves vá sár ló in kat, hogy az evan gé li kus köny -
ves bolt (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) lel tár mi att zár va tart.
Nyitás 2010. ja nu ár 18-án, hét főn.

A lel tá ro zá si idő szak alatt írá sos meg ren de lé se ket fel ve szünk, azon -
ban a ki szál lí tást a meg szo kott nál las sab ban tud juk tel je sí te ni.

Megértésüket köszönjük!


